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 بسمه تعالی

 

 

 : 9001معرفی اجمالی استاندارد جهانی  - 1
 

دنبال ایجاد  را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به 9001استاندارد ایزو 

های پیاده سازی  سراسر یک کسب و کار مدیریت کند. شاید مهمترین مزیتسیستمی است که کیفیت را در 

دانست. پس از کاال و خدمات را افزایش نظم و انضباط کاری و بهبود کیفیت  9001استاندارد جهانی ایزو 

گواهینامه ایزو مورد  ، متقاضی توسط یک شرکت معتبرصدور 9001پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت 

الزامات استاندارد رعایت شده  معادل ارزیابی) قرار خواهد گرفت وبررسی خواهد شد تا چه میزانممیزی( 

صادر خواهد شد. متقاضی برای  ISO9001است. در صورتیکه الزامات رعایت شده باشد ، گواهینامه 

ودی انگستان، توف نورد آلمان ، م گواهینامه صادر شده اعتبار بین المللی دارد و می تواند از طرف شركت

 استرالیا و ... باشد. CCPLایتالیا ،  IMQافنور فرانسه، 

 

 : 9001 زویا یساز ادهیپ یایاز مزا یبرخ
 
 ارشد تیریمد یموثر برا یتیریمد ستمیچهارچوب س کیقرار دادن  اریدر اخت - 1

 یها جهت انجام امور داخل تیمسئول یشفاف ساز - 2

 رقباء انیم زیتما - 3

 یبهره ور شیافزا- 4

 یکار یندهایفرآ وبیکشف ع - 5

 یاز انجام نادرست امور کار یناش یها نهیکاهش هز - 6

 و باالخص بهبود مستمر یکار یها تیمستمر و بهبود فعال یابیارز یبرا یا نهیفراهم کردن زم - 7

 تیفیک

  انیمشتر تیرضا شیافزا - 8

 

 توانند جهت اخذ این استاندارد اقدام نمایند.پیمانکاری می  -خدماتی -کلیه شرکت های تولیدی
 

 

 
 

 :10004:2012ISO-10002:2014ISO یاجمال یمعرف - 2
 

ISO10002  وISO10004 نیکه ا یمعن نینامند، بد یم یمدار یمشتر تیریمد ستمیرا س 

به صورت  انیمشتر یحداکثر تیاست که منجر به کسب رضا یستمیس جادیدنبال ا به زوهایا

 شد. خواهند افتهینظام 

 
 

 : 10004:2012ISO-10002:2014ISOیساز ادهیپ یایاز مزا یبرخ
 

 انیمشتر تیقابل توجه رضا شیافزا - 1

 وفادار و توسعه بازار انیتعداد مشتر شیافزا - 2

 رقباء انیم زیتما - 3

 غاتیتبل شتریب یاثربخش - 4

 
 
 

 جهت اخذ این استاندارد اقدام نمایند.پیمانکاری می توانند  -خدماتی -کلیه شرکت های تولیدی
  

 

 
 

 : 14001 یاستاندارد جهان یاجمال یمعرف - 3
 

کننده  دیکه عموماً تول ییباشد. به کارخانه ها یم یطیمح ستیز تیریاستاندارد مربوط به مد نیا

شود در جهت حفظ  یم شنهادیخطرناک دارند ، پ  و ندهیآال یپسماندها ایباشند و  یم ییایمیش مواد

را  ISO14001استاندارد  ستیز طیسازمان حفاظت از مح یالزامات قانون تیو رعا ستیز طیمح

 کنند. یساز ادهیپ

 
 

 حفظ محیط زیست می باشد. 14001مهمترین مزیت پیاده سازی استاندارد 
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 : 18001 یو بهداشت شغل یمنیا تیریاستاندارد مد یاجمال یمعرف - 4

 
 در جهت حفظ سالمت کارکنان ، کاهش یو بهداشت شغل یمنیا ستمیس تیریبه دنبال مدسیستم  نیا

 اداره کار و اداره یاز جمله الزامات قانون) یقانون الزامات  یساز ادهی، پ یها و حوادث کار سکیر

 وجود دارد از جمله کشتارگاه یادیکه در آن خطرات بالقوه ز ییباشد. به کسب و کارها یم (بهداشت

و اجسام برنده و ...  شهیکننده ش دیتول یو کارخانه ها ییایمیکننده مواد ش دیتول ی، کارخانه ها اه

اداره  یطبق الزام قانون نیاستاندارد اقدام کنند. همچن نیا یساز ادهیشود حتماً نسبت به پ یم هیتوص

 و بهداشت کار داشته باشند. یفن یمنیا تهیکم یستینفر با 25 یباال یو کارها کسب هیکار ، کل

 
 کاهش خطرات محیط کار 18001سیستم مهمترین مزیت پیاده سازی 

 می باشد. و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار

 

 

 

 

 
 : HACCP-22000ISOیاجمال یمعرف -5

 
 کننده دیاست . کارخانجات تول ییو بهداشت مواد غذا یمنیمربوط به ا HACCPو  ISO22000استاندارد 

 .دارند استانداردها اقدام کنند ، خصوصاً اگر قصد صادرات نیا یساز  ادهینسبت به پ یستیبا ییمواد غذا
 

در  هیکنندگان مواد اول دیتولکلیه شرکت های در محدوده زنجیره غذایی شامل 

 با حمل و نقل و انبارش ریو خوراک دام، عوامل درگ ییمواد غذا دیتول یکارخانه ها
 ستمیخدمات س ریکنندگان خدمات مرتبط با غذا نظ نیو تأم یخرده فروش یفروشگاه ها، 

 .دنیبهره جو سیستم ها نیتوانند از ا یم… و  یبند

 
 
 : 50001استاندارد  یاجمال یمعرف -6

 

ISO 50001 ستمیس یساز ادهیپ یقدرتمند برا ی، ابزار 

 تیریمد امروزه .کند یدر سازمانها را فراهم م یانرژ تیریمد

بلکه در  باشد،یبهبود کسب و کار نم یفقط برا ،یموثر انرژ

به  ISO 50001است.  یقانون الزام کیشدن به  لیحال تبد

ی استفاده از انواع حاملها یکند تا چگونگ یسازمانها کمک م

کاهش  نانهیواقع ب یسازمان را مشخص کنند و روش ها یانرژ

استاندارد  نی. اندینما مشخص ها را نهیها و هز یمصرف، آلودگ

 و صرفه یانرژ تیریمد یها وهیعالوه بر ارائه ش ،یالملل نیب

 ستیتعهد سازمان به کاهش اثرات ز ها، نهیهز در ییجو

 رقابت شیموضوع سبب افزا نیدهد و ا ینشان م زیرا ن یطیمح

. گرددی م دیجد یبه کسب و کارها یابیسازمان و دست یریپذ

 هیدارند ، توص یتوجه قابلی که مصرف انرژ ییبه کارخانه ها

 استاندارد اقدام کنند. نیا یساز ادهیشود نسبت به پ یم

 

 دهد. یبهبود م را ینحوه مصرف انرژاین است که  50001 ستمیس یساز ادهیپ تیمز نیمهمتر
 

 
 

 :16949IATFیاجمال یمعرف -7
 

صنعت  یدیتول شرکت های ژهیو تیفیک تیریمد یستمهایاستاندارد مربوط به س نیا

  یدکیکنندگان خودرو و قطعات  دیتول اکثر و از الزامات ساپکو می باشد.خودرو 

 .ندیاقدام نما 16949تیفیک تیریمد ستمیس یساز ادهینسبت به پ یستیخودرو با

 

 

 

 

 



3 

 

 

 :13485ی استاندارد اجمال یمعرف -8

 
 زاتیدر تجه تیفیک تیریمد ستمیاستاندارد مربوط به س نیا

 جادیا 13485 زویا یساز ادهیباشد. هدف از پ یم یپزشک

 زاتیو مقررات مربوط به تجه نیدر الزامات قوان یهماهنگ

باشد. طبق الزام  یم تیفیک تیریمد یها ستمیس یبرا ،یپزشک

 یپزشک زاتیکنندگان تجه دی، تول یپزشک زاتیاداره تجه

این  .ندیاستاندارد اقدام نما نیبه استقرار ا نسبت یستیبا

استاندارد جزء الزامات ثبت تجهیرات پزشکی تولید داخل می 

 باشد.

 
 
 
 
 
 

 :29990ی استاندارد اجمال یمعرف -8
 

 یرسم آموزش) یرسم ریغ یبرگزار کننده آموزش ها یسازمان ها یاست برا یمرجع 29990استاندارد 

ها و  آموزشگاه موسسات، یرسم ریباشد و غ یمانند آموزش و پروش و دانشگاه ها م یو مل یدولت یآموزش ها

 است. یریادگی بر آموزش یبه جا 29990استاندارد  یتمرکز اصل( است.  یواحد آموزش سازمان ها یحت

 
 
 
 
 
 
 
 

 :27001ی استاندارد اجمال یمعرف -9
 

اطالعات  تیامن تیریمد ستمیمربوط به س 27001استاندارد 

براساس  یتیامن تیریمد ستمیس کیاستاندارد  نیباشد. ا یم

 یدهد سازمان ها برا یم نانیکند که اطم یمشخص م سکیر

 یاستفاده م یمناسب یتیکنترل امن از حفاظت از اطالعات خود

 10مورخ  38505/م/  86 - 13711بخشنامه شماره  طبقکنند.

 هیکل جمهور، سیمعاون اول محترم رئ 1386/  08 /

 ستمیطرح س هیموظف به ته یردولتیو غ یدولت یدستگاهها

 نیا تیتوجه به اهم با نیاطالعات شده و همچن تیامن تیریمد

 هیکل ران،یوز أتیدر کشور، طبق مصوبه ه یتیریمد ستمیس

 ،یماده پنج قانون خدمات کشور مشمول ییاجرا یدستگاهها

 اطالعات تیامن تیریمد ستمیس یساز ادهیملزم شدند نسبت به پ

 .ندینما اقدام

 

 
 

 :17025ی استاندارد اجمال یمعرف -10

 
 تیخواهند صالح یکنند و م یعمل م تیفینظام ک کیکه بر اساس  ییها شگاهیجهت آزما 17025استاندارد

  یشگاههایحاکم بر آزما تیریمد ستمیس کیاستاندارد که  نیا شده است.  نیتدو،  ندیخود را اثبات نما یفن

و  ریمقاد یبرا یینبوده، بلکه با ارائه راهکارها یتیریچارچوب مد یو آزمون است، فقط دارا ونیبراسیکال

را  شگاههایآزما تیفعال ،یو فن یعلم  بصورت یاندازه شناس یشده و روش ها یریاندازه گ یروش ها

 یرا در پ شگاههایآزما تیفعال وستهیبوده و هم بهبود پ  یریاعتبار اندازه گ یکند. لذا هم دارا یم یبررس

 دارد.

 

 

 

 


