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

  اصول مدیریت کیفیت
  معرفی  1-ب

بر پایه آن ها استوار است  ISOهاي سیستم مدیریت کیفیت یت کیفیت را که مجموعه استاندارداصل مدیر هفت، این سند
  . معرفی می نماید

  .آوري شده اندایجاد و به روز ISO TC 176 فنی تهین کمیاین اصول توسط متخصص

در شرح آنکه چرا سازمان باید به این اصل  "استدالل منطقی"در شرح هر کدام از اصول و یک  "بیانیه"این ضمیمه یک 
  .بپردازد بیان می دارد

  

  تمرکز بر مشتري -اصل اول مدیریت کیفیت 2 -ب

  بیانیه) الف

  .تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتري و تالش بر فراتر رفتن از انتظارات مشتري است

  استدالل منطقی) ب

موفقیت پایدار زمانی حاصل می شود که یک سازمان اعتماد مشتریان و سایر طرف هاي ذي نفع که به آن ها وابسته است را 
  .جلب کرده و حفظ نماید

 هر جنبه از تعادل با مشتري فرصتی براي ارزش به مشتري فراهم می نماید درك نیازهاي جاري و آتی مشتریان و دیگر طرف
  .هاي ذي نفع به موفقیت پایدار سازمان کمک می نماید

  

  رهبري –اصل دوم مدیریت کیفیت  3-ب

  بیانیه) الف

رهبران در تمام سطوح پدید آورنده وحدت هدف و جهت گیري می باشند و شرایطی را فراهم می کنند که در آن افراد در 
  .دستیابی به اهداف کیفی سازمان مشارکت نمایند

  نطقیاستدالل م) ب
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ایجاد وحدت هدف، جهت گیري و مشارکت سازمان را قادر می سازد استراتژي ها، خط مشی ها، فرآیندها و منابعش را براي 
  .دستیابی به اهدافش هم راستا سازد

  

  مشارکت افراد -اصل سوم مدیریت کیفیت 4-ب

  بیانیه) الف

  .ارائه ارزش مشارکت کنند براي سازمان ضروري است که تمام افراد ذي صالح و توانمند بوده و

  .افراد ذي صالح و توانمند که در تمام سازمان مشارکت می کنند توانایی سازمان را براي ایجاد ارزش ارتقاء می دهند

  استدالل منطقی) ب

ته براي مدیریت موثر و کارآمد سازمان مهم است تمام افراد در تمام سطوح مشارکت کنند و به فرد فرد آن ها احترام گذاش
  .قدردانی، توانمند سازي و ارتقاي مهارت ها و دانش به مشارکت افراد در دستیابی به اهداف سازمان کمک می کند. شود

  

  رویکردي فرآیندي –اصل چهارم مدیریت کیفیت ) 5-ب

  بیانیه) الف

کاراتر به دست می آیند وقتی نتایج یکسان و قابل پیش بینی موثرتر و . سازمان هاي موفق تمرکز روزافزون بر بهبود دارند
  .فعالیت ها به صورت فرآیندي هاي به هم مرتبط که به عنوان یک سیستم منسجم عمل می کنند درك و مدیریت می شوند

  استدالل منطقی) ب

درك اینکه چگونه نتایج توسط این سیستم شامل تمام . سیستم مدیریت کیفیت از فرآیندهاي به هم مرتبط تشکیل شده است
  .یندها، منابع، کنترل ها و تعامالت ایجاد می شوند به سازمان کمک می نماید عملکرد خود را ارتقاء دهدفرآ

  

  بهبود –اصل پنجم مدیریت کیفیت  6-ب

  بیانیه) الف

  .سازمان هاي موفق تمرکز روز افزون بر بهبود دارند

  استدالل منطقی) ب

رد، واکنش در برابر تغییرات در شرایط داخلی و خارجی و ایجاد بهبود براي سازمان به منظور نگهداري سطوح فعلی عملک
  .فرصت هاي جدید ضروري است
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  تصمیم گیري مبتنی بر شواهد -اصل ششم مدیریت کیفیت 7-ب

  بیانیه) الف

  .احتمال کسب نتایج دلخواه از تصمیمات مبتنی بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی داده و اطالعات بیشتر است

  یاستدالل منطق) ب

تصمیم گیري می تواند فرآیند پیچیده اي باشد و همیشه تا حدي عدم قطعیت به دنبال دارد این فرآیند شامل انواع و منابع 
دانستن روابط علت و معلولی و عواقب بالقوه غیر . ورودي ها و همچنین تفسیر آن ها می باشد که ممکن است ذهنی باشد

تحلیل داده منجر به افزایش خاصیت عینی بودن و اعتماد پذیري در تصمیمات  دلخواه مهم است حقایق، شواهد و تجزیه و
  .اتخاذ شده می شود

  

  مدیریت روابط - اصل هفتم مدیریت کیفیت 8-ب

  بیانیه) الف

  .سازمان ها براي موفقیت پایدار روابط خود با طرف هاي ذي نفع مانند تامین کنندگان مدیریت می کنند

  استدالل منطقی) ب

ذي نفع بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند زمانی که سازمان روابط ذي نفعان خود را به منظور بهینه سازي  طرف هاي
مدیریت روبط با تامین کنندگان و شبکه شرکاء . تاثیرشان بر عملکرد مدیریت می کند، موفقیت پایدار نیز محتمل تر می شود

  .اغلب اهمیت ویژه اي دارند


