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 ISO 9001 : 2015استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت   - پیوست الف

  تشریح ساختار، واژگان و مفاهیم جدید
  ساختار واژگان 1-الف

تا هم راستایی با تغییر کرده است  ISO 9001:2008و برخی از واژگان این استاندارد بین المللی در مقایسه با  هاساختار بند
  .هاي سیستم مدیریت افزایش یابددیگر استاندارد

  .نیازي نیست تغییرات منتج از آن در ساختار واژگان در مستندسازي سیستم مدیریت کیفیت سازمان منعکس شود

بیشتر ساختار بندها ذاتا به نمایش منسجم الزامات می پردازد تا اینکه مدلی از مستندسازي خط مشی ها، اهداف و فرآیندهاي 
الزامی در مورد ساختار مستند مستندسازي سیستم مدیریت کیفیت که مطابق این استاندارد بین المللی باشد . سازمان باشد

  .وجود ندارد

ت مورد استفاده سازمان براي جایگزینی به جاي اصطالحات مورد استفاده در این استاندارد بین المللی الزامی در مورد اصطالحا
سازمان ها می توانند اصطالحاتی که مناسب عملیاتشان می . براي مشخص کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت وجود ندارد

، "تامین کننده"یا  "اطالعات مستند"به جاي  "پروتوکل "، "زيمستند سا"، "سوابق"مثال استفاده از ( باشد را به کار ببرید 
  . "ارائه کننده برون سازمانی"جاي  و غیره به "فروشنده"یا  "شریک"

  ISO 9001 : 2008    و    ISO 9001 : 2015  تفاوت هاي مهم میان واژگان) 1-جدول ب

ISO 9001:2015 ISO 9001:2008  

  صوالت و خدماتحم  محصوالت

 5-رجوع کنید ضمیمه الف(استفاده قرار نگرفته است مورد   استثنائات
  )براي تشریح کاربردپذیري

  اطالعات مستند  مستندسازي، سوابق

  محیط براي اجراي فرآیندها  محیط کار

  محصوالت و خدمات از بیرون تامین شده  محصوالت خریداري شده

  ارائه کننده برون سازمانی  تامین کننده
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  محصوالت و خدمات 2-الف

این استاندارد بین المللی از . براي تمام گروه هاي خروجی استفاده می شد "محصول "از اصطالح  ISO 9001:2008در 
استفاده می ) سخت افزار، خدمات، نرم افزار و مواد فرآیندي( براي داللت بر تمام گروه هاي خروجی  "محصول و خدمات"

  .نماید

. ردن تفاوت میان محصوالت و خدمات در بکارگیري برخی الزامات می باشدبه منظور مشخص ک "خدمات"استفاده خاص از 
خصوصیات خدمات این است که حداقل بخشی از خروجی  در زمان مواجهه با مشتري تحقق می یابد این بدین معناست که 

  .براي مثال انطباق با الزامات نمی تواند لزوما قبل از ارائه خدمات تایید شود

به همراه هم مورد استفاده قرار می گیرد اغلب خروجی هایی که  "خدمات"و  "محصوالت"، اصطالحات در بسیاري موارد
سازمان ها به مشتري ارائه می نماید یا توسط ارائه کنندگان برون سازمانی براي آن ها تامین می شود، هم شامل محصوالت می 

  .شوند و هم خدمات

محصول مشهود خدمات غیر مشهودي را به همراه دارد و یا خدمات غیر مشهودي، سازمان باید در نظر بگیرند کجا مثال یک 
  .محصوالت مشهودي را به همراه دارد

  

  محیط سازمان 3-الف

درك نیازها انتظارات طرف   4-2درك سازمانی و محیط آن و بند  1-4بند . دو بند جدید در رابطه با محیط سازمان وجود دارد
با یکدیگر از سازمان می خواهند که مسائل و الزاماتی را که می توانند بر طرح ریزي سیستم مدیریت این دو بند . هاي ذي نفع

  .کیفیت تاثیر بگذارند تعیین نماید

آن ها به منزله گسترش . هم راستایی را میان دیگر استانداردهاي سیستم مدیریت ایجاد می نماید 4-2و  4-1عناوین بند هاي 
  .این استاندارد بین المللی نیستند) 1بند(کیفیت خارج از دامنه کاربرد  الزامات سیستم مدیریت

دامنه کاربرد تا حدي بیان می کند که این استاندارد بین المللی براي سازمان قابل کاربرد است که نیاز دارد توانایی خود را در 
هیچ  کدام از الزامات . رآورده می کنند نشان دهدارائه مداوم محصوالت و خدماتی که الزامات مشتري و قانونی و مقرراتی را ب

  .این استاندارد بین المللی قابل تفسیر براي توسعه این کاربرد پذیري بدون توافق سازمان نیستند

براي سازمان در این استاندارد بین المللی، الزامی وجود ندارد که طرف هاي ذي نفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت در نظر 
د بطور مشابه، الزامی به پرداختن به یک الزام، خاص از یک ذي نفع اگر سازمان در نظر می گیرد که الزام، مرتبط گرفته شو

نیست وجود ندارد تعیین اینکه چه چیزي مرتبط است و چه چیزي نیست براین بستگی دارد که آن ذي نفع تاثیري بر توانایی 
لزامات مشتري و قانونی و مقرراتی کاربردي یا هدف سازمان براي ارتقاي سازمان در ارائه مداوم محصوالت و خدماتی که ا

  .رضایت مشتري دارد یا خیر
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سازمان می تواند تصمیم بگیرد نیازها و انتظارات اضافه اي که به آن در بر آوردن اهداف کیفیتش کمک می کند، تعیین کند 
خشنودسازي طرف هاي ذي نفع فراتر از آنچه این استاندارد بین  اگر چه به صالح دید سازمان است که الزامات اضافه را براي

  .المللی الزام کرده است بپذیرد یا خیر

  

  رویکرد مبتنی بر ریسک 4-الف

خود را درك کند و ریسک و فرصت هایی که باید به آن ها ) 4- 1بند (این استاندارد بین المللی از سازمان می خواهد که مفهوم 
  ) 6-1ك .ر( یدپرداخت را تعیین نما

یکی از مقاصد کلیدي یک سیستم مدیریت کیفیت این است که به عنوان یک ابزار پیشگیرانه عمل نماید در نتیجه این 
مفهوم اقدام پیشگیرانه از طریق رویکرد . ندارد "اقدام پیشگیرانه"استاندارد بین المللی بند جداگانه ایی یا بند فرعی با عنوان 

  .فرموله کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت بیان می شودمبتنی بر ریسک براي 

رویکرد مبتنی بر ریسک در نوشتن این استاندارد بین المللی به کاهش برخی الزامات تجویزي و جایگزینی الزامات مبتنی بر 
  .عملکرد به جاي آن ها کمک کرده است

شود اما الزامی براي مدیریت ریسک رسمی بر مبناي یک  اگر چه ریسک ها و فرصت ها باید تعیین شوند و به آن ها پرداخته
  .فرآیند مدون مدیریت ریسک وجود ندارد

  

  کاربرد پذیري 5-الف

این استاندارد بین المللی دیگر به طور خاص به استثنائات در تعیین کاربردپذیري الزامات براي سیستم مدیریت کیفیت سازمان 
که سازمان ممکن است نیاز به آن داشته باشد برحسب اندازه سازمان، مدل  اگر چه تشخیص داده شده. اشاره نمی کند

مدیریتی که اتخاذ می کند، محدوده فعالیت هاي سازمان و طبیعت ریسک ها و فرصت هایی که با آن موجه می شود کاربردي 
  .پذیري الزامات را مورد بازنگري قرار دهد

ه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت به کار ببرد نباید تصمیم بگیرد که آن الزام زمانی که سازمان می تواند الزامی را در دامن
  کاربردي ندارد  

سازمان می تواند تعیین کند که الزام ) مثال وقتی فرآیند مرتبط با آن انجام نمی شود(زمانی که الزامی را نمی توان به کار برد 
  کاربرد ندارد

به نقص در دستیابی به انطباق محصوالت و خدمات یا در دستیابی به رضایت بیشتري  اگرچه این کاربرد ناپذیري به منزله مجاز
  .نیست
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  اطالعات مستند 6-الف

بدون  "اطالعات مستند"به عنوان بخشی از هم راستایی با دیگر استانداردهاي سیستم مدیریتی از یک بند مشترك درباره 
است هرجایی که آمده، متن در جاي دیگر با الزامات این استاندارد بین المللی استفاده شده )  7- 5رجوع کنید (تغییر یا افزودن 

  .هم راستا شده است

  .قرار گرفته است "سابقه"و  "روش اجرایی مدون"درسرتاسر متن الزامات به جاي  "اطالعات مستند"در نتیجه اصطالعات 

اشاره می شد این ) یعنی تعریف، کنترل یا پشتیبانی یک فرآیند(به روش هاي اجرایی مستند    ISO 9001:2008در حالیکه 
  .مسئله اکنون به عنوان الزامی به حفظ اطالعات مستند بیان می شود

  .به سوابق اشاره می کرد اکنون به آن الزام به حفظ اطالعات مستند اشاره می نماید  ISO 9001:2008در حالیکه 

  

  سازمانیدانش  7 -الف

دانش سازمانی به نیاز به تعیین و نگه داري دانش کسب شده توسط سازمان و همچنین توسط افرادش می پردازد  7-5- 1بند 
  .تا اطمینان  حاصل شود که می تواند به انطباق محصوالت و خدمات دست یابد

رفتن محیط سازمان اندازه و پیچیدگی اش، ریسک فرآیند براي بررسی و کنترل دانش گذشته،موجود و اضافه نیازمند در نظر گ
  .ها و فرصت هایی که باید به آن بپردازد تا اطمینان حاصل شود که می تواند به انطباق محصوالت و خدمات دست یابد

ش، فرآیند براي بررسی و کنترل دانش گذشته، موجود و اضافه نیازمند در نظر گرفتن محیط سازمان شامل اندازه و پیچیدگی ا
  .ریسک ها و فرصت هایی که باید به آن  بپردازد تا اطمینان حاصل شود که می تواند به انطباق محصوالت و خدمات دست یابد

فرآیند براي بررسی و کنترل دانش گذشته، موجود و اضافه نیازمند در نظر گرفتن محیط سازمان شامل اندازه گیري و 
توازن میان دانش موجود . د به آن بپردازد و نیاز به دسترسی به دانش می باشدپیچیدگی اش، ریسک ها و فرصت هایی که بای

دید سازمان است به شرط آنکه محصوالت و خدمات هم شده توسط دیگر روش ها در صالحدر میان افراد ذي صالح و دانش فرا
  .به دست آید

  

  کنترل محصوالت و خدماتی که از برون سازمانی تهیه می شوند 8-الف

کنترل محصوالت و خدماتی که برون سازمان تهیه می شوند به تمام اشکال تامین از بیرون چه خرید از یک تامین  8-4بند 
  .کننده از طریق ترتیبانی با یک شرکت دوست، از طریق برون سپاري فرآیندها و وظایف سازمان یا دیگر روش ها می پردازد

ي تعیین نوع و میزان کنترل مناسب براي ارائه کنندگان خارجی و محصوالت سازمان ملزم است رویکرد مبتنی بر ریسک را برا
  .و خدماتی که از بیرون تهیه می شوند به کار گیرد


