معرفی ایزو 9001: 2008

«در رابطه با »ISO 9001: 2008
 ISO 9001مجمًػٍ لًاویه بشای سیستم مذیشیت کیفیت می ببضذ کٍ می تًاوذ تًسط َش وًع سبصمبوی  ،چٍ بضسگ  ،چٍ کًچک ي
بب َش وًع فؼبلیتی مًسد استفبدٌ لشاس گیشد ISO 9001:2008 .تًسط بیص اص یک میلیًن ضشکت ي سبصمبن دس سشاسش دویب دس حبل
اجشا می ببضذ.
لًاویىی کٍ دس مذیشیت کیفیت حبکم است تمشکض صیبدی بش سيی کبسکىبن  ،اوگیضٌ ی آوُب ي َم چىیه مذیشان داسد .دس يالغ صمبوی
کٍ  ISO 9001:2008دس سیستم بٍ کبس گشفتٍ ضًد ،ایه احسبس اطمیىبن سا دس مسئًلیه ایجبد می کىذ کٍ افشاد اص کیفیت
خذمبت ساضی َستىذ ي َمیه امش «سضبیت» فًایذ صیبدی سا بشای سبصمبن بٍ دوببل خًاَذ داضت.
لًاویىی کٍ دس  ISOببیذ دس وظش گشفت ضبمل مًاسد صیش می ببضىذ:
 )1مُم تشیه ػبمل تًجٍ بٍ مطتشیبن داخلی ي خبسجی است  ،کٍ دس داوطکذٌ پیشاپضض کی کبسکىبن ي داوطجًیبن می ببضىذ.
تأمیه سضبیت کبسکىبن ي داوطجًیبن ي بشطشف کشدن خًاستٍ َب ي ویبصمىذی َبی آوُب ي اطمیىبن اص ایىکٍ اَذاف داوطگبٌ بب
ویبصمىذی َبی مطتشیبن کٍ َمبن کبسکىبن ي داوطجًیبن َستىذ استببط داسد.
 )2سَبشی کٍ ومص مُم ي کلیذی سبصمبن سا داسد  ،تحت لًاویه  ISOببیذ بٍ گًوٍ ای اػمبل ضًد کٍ دس ابتذا چطم اوذاص مىبسبی
سا اص آیىذٌ ی سبصمبن تؼییه کىذ ي سپس افشاد ي کبسکىبن سا دس مسیش سسیذن بٍ اَذافطبن َذایت کىذ ،بیه آوُب اػتمبد بٍ
يجًد آيسد ي اختالالت استببطی بیه کبسکىبن سا بٍ حذالل سسبوذ ي َم چىیه بٍ تطً یك آوبن بپشداصد.
 )3مطبسکت َمگبوی کبسکىبن مىجش بٍ تمًیت کبسایی ي اثش بخطی کبسکىبن خًاَذ ضذ ي کبَص َضیىٍ َب  ،استفبدٌ ی بُیىٍ اص
مىببغ ي تبذیل ضذن کبسَب بٍ فشآیىذی مىظم کٍ خًد ػبمل مُمی دس تحمك اَذاف سبصمبن می ببضذ.
 )4تصمیم گیشی مىبسب دس  ISOامشی لببل تًجٍ است  .چشا کٍ استفبدٌ ی مىبسب اص دادٌ َب ي اطالػبت ببیذ صًست گیشد تب
بتًان تصمیمی دسست اتخبر ومًد .اتخبر تصمیم مىبسب مطببك بب آوبلیض دادٌ َب ي تجشبٍ َبی لبلی بُتشیه ضیًٌ ی تصمیم
گیشی مطببك بب استبوذاسد  ISOاست.
لزا داوطکذٌ ی پیشاپضضکی می تًاوذ بب بٍ کبسگیشی  ISO 9001بٍ بُبًد مستمش کٍ ضبمل مًاسد گفتٍ ضذٌ است دست یببذ.
مُم تشیه امش دس ایه صمیىٍ آمًصش کبسکىبن دس ایه مسیش ي سپس مطبسکت آوُب می ببضذ تب کبسکىبن بتًاوىذ بٍ اتفبق یکذیگش
داوطکذٌ سا دس جُت تًسؼٍ ی مذیشیت کیفیت یبسی کىىذ.
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