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 استاندارد بین المللیویرایش جدید اجزاء بندها و عناوین اصلی،  قسمت هايفهرست 

  IATF 16949 2016سیستم مدیریت کیفیت خودروسازي 

 

  مقدمه - 0

      کلیات 1- 0
      اصول مدیریت کیفیت 2- 0

  رویکرد فرآیندي 3- 0

    کلیات 1- 0-3
چرخه برنامه، اجراء ، بررسی،  2- 0-3

    PDCAاقدام 

    تفکر مبتنی بر ریسک 3- 0-3
ارتباط با سایر استانداردهاي  4- 0

      سیستم مدیریت

دامنه  - 1
  کاربرد

تکمیلی  –دامنه کاربرد  1- 1
 : ISO 9001خودرویی براي 

2015  
    

مراجع  - 2
 الزامی

     مراجع الزامی و آگاهی دهنده 1- 2

واژگان و  - 3
 تعاریف

واژگان و تعاریف براي صنعت  1- 3
   خودرو

ماهیت  - 4
 سازمان

      درك سازمان و ماهیت آن 1- 4
درك نیازها و انتظارات طرف  2- 4

  هاي ذي نفع
    

تعیین دامنه کاربرد سیستم  3- 4
  مدیریت کیفیت

تعیین دامنه کاربرد سیستم  1- 4-3
  تکمیلی -مدیریت کیفیت 

  

    الزامات خاص مشتري 2- 4-3

سیستم مدیریت کیفیت و  4- 4
  فرآیندهاي آن

استقرار، نگهداري و بهبود مستمر  1- 4-4
یک سیستم مدیریت کیفیت شامل 

آن ها فرآیندهاي مورد نیاز و تعامالت 
  مطابق با الزامات این استاندارد بین المللی

انطباق محصول و  1- 1- 4-4
  فرآیند

  ایمنی محصول 2- 1- 4-4

    نگهداري اطالعات مستند 2- 4-4
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  رهبري - 5

  کلیات 1- 1-5  رهبري و تعهد 1- 5

  مسئولیت سازمانی 1- 1- 5-1
اثربخشی و کارایی  2- 1- 5-1

  فرآیند
  فرآیندهامالکان  3- 1- 5-1

    تمرکز بر مشتري 2- 5-1

    تعیین خط مشی کیفیت 1- 2-5  خط مشی کیفیت 2- 5
    تفهیم خط مشی کیفیت 2- 5-2

، مسئولیت ها و نقش ها 3- 5
  اختیارات سازمانی

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات  1- 5-3
    تکمیلی -سازمانی 

مسئولیت و اختیار براي الزامات  2- 5-3
    اقدامات اصالحیمحصول و 

  طرح ریزي -6

ریسک و فرصت  تعییناقدامات  6-1
  ها

طرح ریزي سیستم مدیریت  1-1- 6
    کیفیت و تعیین ریسک ها و فرصت ها

برنامه ریزي اقدامات ریسک ها و  1-2- 6
  فرصت ها و چگونگی انجام

  تحلیل ریسک 1-2-1- 6
  اقدام پیشگیرانه 1-2-2- 6
  اقتضاییطرح هاي  1-2-3- 6

اهداف کیفیت و طرح ریزي  6-2
  جهت دستیابی به آن ها

تعیین اهداف کیفیت در عملکرد،  2-1- 6
سطوح و فرآیندهاي مورد نیاز براي 

  سیستم مدیریت کیفیت
  

طرح ریزي چگونگی دستیابی به  2-2- 6
  اهداف کیفیت

اهداف کیفیت و طرح  2-2-1- 6
 -ریزي براي دستیابی به آن ها 

  تکمیلی
      طرح ریزي تغییرات 6-3

  پشتیبانی -7

  منابع 7-1

    کلیات 1- 7-1
    کارکنان 2- 7-1

طرح ریزي کارخانه،  1- 3- 1-7  زیرساخت 3- 7-1
  تسهیالت و تجهیزات

محیط اجراي  1- 4- 1-7  هامحیط اجراي فرآیند 4- 7-1
  تکمیلی – هافرآیند

  منابع پایش و اندازه گیري 5- 7-1

  کلیات 1- 5- 7-1
قابلیت ردیابی اندازه  2- 5- 7-1

  گیري
  الزامات آزمایشگاه 3- 5- 7-1

    دانش سازمانی 6- 7-1

  صالحیت 7-2
    تکمیلی –صالحیت  1- 7-2
    آموزش حین کار –صالحیت  2- 7-2
    صالحیت ممیز داخلی 3- 7-2
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    صالحیت ممیز شخص دوم 4- 7-2

    تکمیلی –آگاهی  1- 3-7  آگاهی 7-3
    انگیزش و توانمندسازي کارکنان 2- 7-3

      ارتباطات 7-4

  اطالعات مستند 7-5

مستندسازي سیستم  1- 1- 5-7  کلیات 1- 7-5
  مدیریت کیفیت

    ایجاد و به روزرسانی 2- 7-5

  کنترل اطالعات مستند 3- 7-5

اطالعات مستند  1- 3- 7-5
الزامی جهت اطمینان از 

  دسترسی و محفوظ ماندن
در صورت کاربرد  2- 3- 7-5

تعیین فعالیت هاي کنترل 
  اطالعات مستند

  عملیات -  8

  برنامه ریزي و کنترل عملیاتی 1- 8
 –طرح ریزي و کنترل عملیاتی  1- 8-1

    تکمیلی

    رازداري 2- 8-1

الزامات مرتبط با محصوالت و  2- 8
  خدمات

 –ارتباط با مشتري  1- 1- 2-8  ارتباط با مشتري 1- 8-2
  تکمیلی

تعیین الزامات محصوالت و  2- 8-2
  خدمات

تعیین الزامات  1- 2- 8-2
  تکمیلی –محصوالت و خدمات 

بازنگري الزامات محصوالت و  3- 8-2
  خدمات

اطمینان از برآورده  1- 3- 8-2
  سازي الزامات

در صورت کاربرد  2- 3- 8-2
حفظ اطالعات مستند روي نتایج 

  و الزامات جدید
الزامات محصوالت و تغییرات  4- 8-2

    خدمات

طراحی و توسعه محصوالت و  3- 8
  خدمات

طراحی و توسعه  1- 1- 3-8  کلیات 1- 8-3
  تکمیلی –محصوالت و خدمات 

  طرح ریزي طراحی و توسعه 2- 8-3

طرح ریزي طراحی و  1- 2- 8-3
  تکمیلی –توسعه 

مهارت هاي طراحی  2- 2- 8-3
  محصول

توسعه محصوالت با  3- 2- 8-3
  نرم افزار تعبیه شده داخلی

  ورودي طراحی و توسعه 3- 8-3
ورودي هاي طراحی  1- 3- 8-3

  محصول
ورودي هاي طراحی  2- 3- 8-3
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  فرآیند ساخت
  مشخصه هاي ویژه 3- 3- 8-3

  کنترل هاي طراحی و توسعه 4- 8-3

  پایش 1- 4- 8-3
صحه گذاري طراحی  2- 4- 8-3

  و توسعه
تولید نمونه برنامه  3- 4- 8-3

  اولیه
  فرآیند تأیید محصول 4- 4- 8-3

  خروجی هاي طراحی و توسعه 5- 8-3

خروجی هاي طراحی  1- 5- 8-3
  تکمیلی - و توسعه 

خروجی هاي طراحی  2- 5- 8-3
  فرآیند ساخت

تغییرات طراحی و  1-6- 3-8  تغییرات طراحی و توسعه 6- 8-3
  تکمیلی -توسعه 

محصوالت و کنترل فرآیندها،  4- 8
خدماتی که از بیرون سازمان تامین 

  می شود

  کلیات 1- 8-4

  تکمیلی –کلیات  1- 1- 8-4
فرآیند انتخاب تأمین  2- 1- 8-4

  کننده
منابع الزام شده از  3- 1- 8-4

  سوي مشتري

  نوع و میزان کنترل 2- 8-4

 –نوع و میزان کنترل  1- 2- 8-4
  تکمیلی

الزامات قانونی و  2- 2- 8-4
  مقرراتی

توسعه سیستم  3- 2- 8-4
  مدیریت کیفیت تأمین کننده

  پایش تأمین کننده 4- 2- 8-4
  توسعه تأمین کننده 8- 2- 8-4

اطالعات تأمین کنندگان برون  3- 8-4
  سازمانی

اطالعات تأمین  1- 3- 8-4
 –کنندگان برون سازمانی 

  تکمیلی

  و ارائه خدماتکنترل تولید  1- 5-8  تولید و ارائه خدمات 5- 8

  طرح کنترل 1- 1- 8-5
 –کار استاندارد شده  2- 1- 8-5

دستورالعمل هاي کاربر و 
  استانداردهاي دیداري

تصدیق تنظیم راه  3- 1- 8-5
  اندازي

تصدیق پس از توقف  4- 1- 8-5
  )شات دان(
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نگهداري و تعمیرات  5- 1- 8-5
  TPM - بهره ور جامع 

ابزارآالت مدیریت  6- 1- 8-5
تولیدي و ساخت و تجهیزات 

  بازرسی و آزمون
  برنامه ریزي تولید 7- 1- 8-5

 –شناسایی و ردیابی  1- 2- 5-8  شناسایی و ردیابی  2- 8-5
  تکمیلی

اموال متعلق به مشتري یا تأمین  3- 8-5
    کنندگان برون سازمانی

  تکمیلی –محافظت  1- 4- 5-8  محافظت 4- 8-5

بازخورد اطالعات از  1- 5- 5-8  هاي پس از تحویل فعالیت 5- 8-5
  خدمات

خدمات توافق شده با  2- 5- 8-5  
  مشتري

 –کنترل تغییرات  1-6- 5-8  کنترل تغییرات 6- 8-5
  تکمیلی

  ترخیص محصوالت و خدمات 6- 8

 –ترخیص محصوالت و خدمات  8-6-1
    تکمیلی

بازرسی جانمایی و آزمون  8-6-2
    عملکردي

    تزئینی/  اقالم ظاهري  8-6-3
تصدیق و پذیرش انطباق  8-6-4

    محصوالت و خدمات برون سازمانی

    انطباق با قانون و مقررات دولتی 8-6-5
    معیار پذیرش 8-6-6

  کنترل خروجی هاي نامنطبق 7- 8
اطمینان از شناسایی و کنترل  1- 8-7

خروجی هاي نامنطبق براي جلوگیري از 
  تحویل ناخواستهاستفاده یا 

  مجوز ارفاقی مشتري 1- 1- 8-7
کنترل محصول  2- 1- 8-7

فرآیند تعیین شده  –نامنطبق 
  توسط مشتري

کنترل محصول  3- 1- 8-7
  مشکوك

کنترل محصول دوباره  4- 1- 8-7
  کاري شده

کنترل محصول تعمیر  5- 1- 8-7
  شده

اطالع رسانی به  6- 1- 8-7
  مشتري
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تعیین تکلیف محصول  7- 1- 8-7
  نامنطبق

    حفظ اطالعات مستند 2- 8-7

ارزیابی  - 9
 عملکرد

پایش، اندازه گیري، تجزیه و  1- 9
  تحلیل و ارزیابی

  کلیات 1- 9-1

پایش و اندازه گیري  1- 1- 9-1
  فرآیندهاي ساخت

شناسایی ابزارهاي  2- 1- 9-1
  آماري

به کارگیري مفاهیم  3- 1- 9-1
  آماري

 –رضایت مشتري  1- 2- 1-9  رضایت مشتري 2- 9-1
  تکمیلی

  اولویت بندي 1- 3- 1-9  تحلیل و ارزیابی 3- 9-1

  داخلیممیزي  2- 9

    انجام ممیزي هاي داخلی 1- 9-2

تهیه برنامه ممیزي، معیارها و  2- 9-2
دامنه کاربرد، انتخاب ممیزان، گزارش 

  نتایج ممیزي، اقدام اصالحی و حفظ نتایج

  برنامه ممیزي داخلی 1- 2- 9-2
ممیزي سیستم  2- 2- 9-2

  مدیریت کیفیت
  ممیزي فرآیند ساخت 3- 2- 9-2
  ممیزي محصول 4- 2- 9-2

  بازنگري مدیریت 9- 3

 –بازنگري مدیریت  1- 1- 3-9  کلیات 1- 9-3
  تکمیلی

ورودي هاي بازنگري  1- 2- 3-9  ورودي هاي بازنگري مدیریت 2- 9-3
  تکمیلی –مدیریت 

خروجی هاي بازنگري  1- 3- 3-9  خروجی هاي بازنگري مدیریت 3- 9-3
  تکمیلی –مدیریت 

  بهبود - 10

      کلیات 1- 10

  عدم انطباق و اقدام اصالحی 2- 10

واکنش به عدم انطباق ها، حذف  10-2-1
علل عدم انطباق،اجراء و ارزیابی اثربخشی 
اقدامات، به روزآوري ریسک ها و فرصت 

  ها

  

حفظ ماهیت عدم انطباق ها و  10-2-2
    اقدامات بعدي و نتایج هر اقدام اصالحی

    حل مسئله 10-2-3
    خطاناپذیرسازي 10-2-4
    سیستم مدیریت وارانتی 10-2-5
تحلیل شکایت هاي مشتري و  10-2-6

    خرابی ها در عرصه مصرف

    تکمیلی –بهبود مستمر  1-3-10  بهبود مستمر 3- 10
  


