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 مقدمه:

 هبٌبی بز ّب آهَسش ایٌىِ بٌببزایي. است بدیْی اهزی وبروٌبى داًص ٍ ّب هْبرت بْبَد بزای آهَسش ارائِ

 خَاّد هی وِ است سبسهبًی ًیبس هَرد ولیدی ػبهل یبدگیزی،. دارد اّویت بسیبر  ببضٌد استَار ػلوی اصَل

 تب وٌد هی ووه آهَسضی هزاوش بِ IWA2 راٌّوبی استبًدارد. بوبًد پببزجب التصبدی جدید دًیبی در

 گًَِ ایي خبظ ّبی ٍیژگی ٍ ضزایظ بب هتٌبسب را ISO 9001 استبًدارد هبٌبی بز ویفیت هدیزیت سیستن

 آهَسضی ّبی سبسهبى بزای IWA2 گَاّیٌبهِ اخذ حبضز حبل در .وٌٌد سبسی پیبدُ ٍ ریشی عزح هزاوش

  هی وٌد. ووه جبری فزآیٌدّبی سبسی استبًدارد ٍ وٌتزل در ٍ است ضزٍری

 هدف:

 بِ IWA2:2007 ایشٍ استبًدارد در ایشٍ هطبٍر  

 بتَاًٌد تب وٌد هی ووه آهَسضی هزاوش

 آى عی وِ وٌٌد ضٌبسبیی را دستبٍردّبیی

 بتَاى وِ هیببد اختصبظ هزاوش ایي بِ درجبتی

 ایي در. وزد تضویي را آًْب آهَسضی سغح

 بزای خبعز آراهص ٍ ضوبًت ًَػی استبًدارد

 IWA2 ٍ 10015  ISO  ّبی استبًدارد . وٌٌد اػتوبد آهَسش ویفیت بِ بتَاًٌد وِ آید هی ٍجَد بِ افزاد

 وِ آهَسضی ّبی سیستن ٍ ّب استزاتژی بْبَد ٍ ًگْداری سبسی، پیبدُ تَسؼِ، بزای راٌّوبیی اصَل

 ولیِ تَاى هی ویفیت هدیزیت سیستن اس استفبدُ بب .ببضٌد هی هَثزًد، خدهبت یب هحصَل بزویفیت

 وِ ضَد حبصل اعویٌبى تب داد لزار وٌتزل تحت را تبثیزگذارًد آهَسضی خدهبت بب هزتبظ وِ فزایٌدّبیی

 ستبًداردا .ًوبیٌد هی بزآٍردُ را لبًًَی هزاجغ ٍ گیزًدگبى آهَسش اًتظبرات ٍ ًیبسّب ضدُ، ارائِ خدهبت

IWA2 ًظبم تؼبریف، ٍ اصالحبت ٌّجبری، ّبی هزجغ للوزٍ، یب حَسُ ضبهل هحَر ّطت بز هطتول 

 خدهبت تحمك اًسبًی، هٌببغ آهَسضی، هزاوش در هدیزیت هسئَلیت آهَسضی، هزاوش در ویفیت هدیزیت

 .ببضد هی آهَسش هزاوش در بْبَد ٍ تحلیل سٌجص، ٍ آهَسضی
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 IWA2:2007 استاندارد کاربرد دامنه

 ارائِ آًْب ٍظیفِ وِ دارد وبربزد دٍلتی یب خصَصی ًَع اس هَسسبتی ٍ  سبسهبًْب بیي در ، IWA2 استبًدارد

 سغَح ولیِ در آهَسضی خدهبت دٌّدُ ارائِ سبسهبًْبی توبهی. ببضد هی سبسهبًْب سبیز بِ آهَسضی خدهبت

 ارائِ هزاوش آهَسضی، هَسسبت ّب، داًطگبُ ػبلی، آهَسش هزاوش دبیزستبى، ٍ راٌّوبیی ابتدایی، هدارس ضبهل

 .ًوبیٌد استفبدُ استبًدارد ایي اس تَاًٌد هی الىتزًٍیىی ٍ ای هىبتبِ دٍر، راُ اس ّبی آهَسش دٌّدُ

 :سازی پیاده مسایای  

 جبهؼِ در سبسهبى ضْزت ٍ اػتببر افشایص 

 هطتزیبى رضبیتوٌدی افشایص 

 ای حزفِ ٍ لبًًَی الشاهبت بب اًغببق اس خبعز اعویٌبى 

 هداٍم هَفمیت ٍ همزرات ٍ هطتزی رضبیت پَضص هٌظَر بِ سبسهبى تَاًبیی ارسیببی 

 خَد فؼبلیت حَسُ بِ هزبَط التصبدی -اجتوبػی هحیظ در دٌّدُ آهَسش سبسهبى جبیگبُ تثبیت 

 پبییي ویفیت اس ًبضی ّبی ّشیٌِ وبّص عزیك اس التصبدی ٍضؼیت بْبَد  

 ػلوی سغح ارتمبء ٍ خَد خدهبت ٍ فزایٌدّب هداٍم بْبَد بِ سبسهبى ارضد هدیزاى تؼْد اثببت ٍ 

 جبهؼِ فزٌّگی

 نتیجه گیری:

 بز هستمین غیز یب هستمین عَر بِ وِ فزایٌدّبیی ولیِ تَاى هی ویفیت هدیزیت سیستن اس استفبدُ بب

 ارائِ خدهبت وِ ضَد حبصل اعویٌبى تب داد لزار وٌتزل تحت را گذارًد تبثیز ،ارائِ لببل آهَسضی خدهبت

 هدیزیت سیستن سبسی پیبدُ .ًوبیٌد هی بزآٍردُ را لبًًَی هزاجغ ٍ گیزًدگبى آهَسش اًتظبرات ٍ ًیبسّب ضدُ،

 ٍ ضٌبسبیی هٌظَر بِ سبسهبى در هٌد ًظبم رٍیىزد یه ایجبد بِ هٌجز آهَسضی هزوش یه در IWA2 ویفیت

 تحصیلی ٍ آهَسضی ّبی بزًبهِ ، ضٌبخت ایي اسبس بز وِ ضدُ هطتزیبى اًتظبرات ٍ ًیبسّب تحلیل ٍ تجشیِ

 .ضًَد هی ارائِ ٍ عزاحی هَسسِ
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