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 انرژي  ...  مدیریت تم 9 -3
 انرژي ...  مدیریت تیم 10 -3
 )Energy Objectiveانرژي ( کالن اهداف 11 -3
 )Energy Performanceانرژي ( عملکرد 12 -3

 انرژي ...  عملکرد شاخص 13 -3
 )Energy Policyانرژي ( مشی خط14 -3
 )Energy Reviewانرژي ( بازنگري 15 -3
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 )Energy Servicesرژي (ان خدمات 16 -3

 )Energy Targetانرژي ( خرد هدف 17 -3
 )Energy Useانرژي ( استفاده 18 -3
 )Interested Partiesهاي ذینفع ( طرف 19 -3

 )Internal Auditداخلی ( ممیزي 20 -3
 )Nonconformityانطباق ( عدم 21 -3
 )Organizationسازمان ( 22 -3
 )Preventive Actionپیشگیرانه ( اقدام 23 -3
 )Procedureاجرایی ( روش 24 -3

 )Recordسابقه ( 25 -3

 )Scopeکاربرد ( دامنه 26 -3
 بارز ...  انرژي استفاده 27 -3

 )Top Managementارشد ( مدیریت 28 -3
 انرژي مدیریت سیستم الزامات -4
 کلی الزامات 1 -4

 مدیریت مسئولیت 2 -4
 انرژي مشی خط 3 -4

 نرژيا ریزي طرح 4 -4
 عملیات و اجرا 5 -4
 بررسی 6 -4

 مدیریت بازنگري 7 -4
 پیوست

 کلی الزامات -1
 مدیریت مسئولیت -2
 ارشد مدیریت 1 -2

 مدیریت نماینده 2 -2
 انرژي مشی خط -3

 انرژي ریزي طرح -4
 کلیات 1 -4

 الزامات سایر و قانونی الزامات 2 -4
 انرژي بازنگري 3 -4
 انرژي مبناي خط 4 -4
 انرژي هاي عملکرد اخصش 5 -4

 عملیات و اجرا -5
 کلیات 1 -5
 آگاهی و صالحیت، آموزش 2 -5
 ارتباطات 3 -5
 مستندسازي 4 -5

 عملیات کنترل 5 -5
 ندارد. تکمیلی توضیح به نیاز 6 -5
 بررسی -6

 تحلیل و گیري پایش، اندازه 1 -6

 الزامات سایر و قانونی الزامات با انطباق ارزیابی 2 -6
 انرژي مدیریت سیستم داخلی یزيمم 3 -6
 ...  و اصالحی ها، اصالحات، اقدام انطباق عدم 4 -6

 سوابق کنترل 5 -6
 مدیریت بازنگري -7
 کلیات 1 -7
 یت مدیر بازنگري جلسه به ورودي 2 -7
 مدیریت بازنگري جلسه از خروجی 3 -7

 پیوست ب

 
 فصل دهم

 . . . -اي هاي مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه سیستم
 هدف و دامنه کاربرد -1
 نشریات مورد ارجاع -2

 اصطالحات و تعاریف -3
 )acceptable riskریسک قابل قبول ( 1 -3

 )auditممیزي ( 2 -3
 )continual improvementبهبود مداوم ( 3 -3
 )corrective actionاقدام اصالحی ( 4 -3

 )documentمدرك ( 5 -3
 )hazardخطر ( 6 -3

 )hazard identification( شناسایی خطر 7 -3
 )ill healthبیماري ( 8 -3
 )incidentرویداد ( 9 -3

 )interestred partyهاي ذینفع ( طرف 10 -3
 )nonconformityعدم انطباق ( 11 -3

 اي ...  ایمنی و بهداشت حرفه 12 -3
 سیستم مدیریت ...  13 -3

 OH&S objective( OH&Sهدف ( 14 -3
 OH&S performance( OH&Sعملکرد ( 15 -3
 )organizationسازمان ( 17 -3
 )preventive actionاقدام پیشگیرانه ( 18 -3

 )procedureروش اجرایی ( 19 -3
 )recordسابقه ( 20 -3
 )riskریسک ( 21 -3
 )risk assessmentارزیابی ریسک ( 22 -3
 )workplaceمحل کار ( 23 -3

 OH&Sالزامات سیستم مدیریت  -4
 OH&Sمات عمومی الزا 1 -4
 OH&Sمشی  خط 2 -4
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 ریزي طرح 3 -4

 اجرا وعملیات 4 -4
 بررسی 5 -4
 بازنگري مدیریت 6 -4

 پیوست الف
 پیوست ب

 
 (استاندارد سیستم مدیریت ... : فصل یازدهم

 مقدمه

 دامنه کاربرد -1

 استانداردهاي مرجع -2
 تعاریف -3

 بهبود مستمر 1 -3
 محیط زیست 2 -3
 محیطیپیامد زیست  4 -3

 سیستم مدیریت زیست محیطی 5 -3
 ممیزي سیستم مدیریت زیست محیطی 6 -3

 هدف کالن زیست محیطی 7 -3
 عملکرد زیست محیطی 8 -3
 مشی زیست محیطی خط 9 -3

 هدف خرد زیست محیطی 10 -3
 طرف ذینفع 11 -3

 سازمان 12 -3
 پیشگیري از آلودگی 13 -3
 الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی -4

 الزامات کلی 1 -4
 مشی زیست محیطی خط 2 -4

 مشی زیست محیطی خط 2 -4
 ریزي طرح 3 -4

 اجرا وعملیات 4 -4
 بررسی و اقدام اصالحی 5 -4
 بازنگري مدیریت 6 -4

 پیوست

 راهنمایی براي کاربرد مشخصات
 الزامات کلی 1 -الف
 مشی زیست محیطی خط 2 -الف 
 ریزي طرح 3 -الف
 ت محیطیهاي زیس جنبه 1 -3 -الف

 الزامات قانونی وسایر الزامات 2 -3الف 
 اهداف خرد وکالن 3 -3الف
 برنامه (هاي) مدیریت زیست محیطی 4 -3 -الف

 اجرا و عملیات 4 -الف

 ساختارومسئولیت 1 -4 -الف
 مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی 4 -4الف
 کنترل مدارك 5 -4 -الف

 کنترل عملیات -6 -4 -الف
 هاي ...  دگی وواکنش در وضعیتآما 7 -4 -الف
 بررسی واقدام اصالحی 5 -الف
 گیري پایش واندازه 1 -5 -الف
 عدم انطباق واقدامات اصالحی و ...  2 -5 -الف

 سوابق 3 -5 -الف 

 ممیزي سیستم مدیریت زیست محیطی 4 -5الف 
 بازنگري مدیریت 6 -الف

 پیوست ب
 

 فصل دوازدهم

 یت کیفیت و... هاي مدیر هاي ممیزي سیستم (روش
 مقدمه

 کاربرد دامنه و هدف -1
 الزامی مراجع -2
 ، ... 1380 : سال9000 ایزو -ایران استاندارد 1 -2

 تعاریف و اصطالحات -3
 auditممیزي  3 -1

 audit criteriaممیزي  معیارهاي 3 -2
 audit evidenceممیزي  شواهد 3 -3
 audit findingsهاي ممیزي  یافته 3 -4

 audit conclusionممیزي  نهایی جهنتی 3 -5
 audit clientممیزي  کارفرماي 3 -6

 auditeeشونده  ممیزي 3 -7
 auditorممیز  3 -8

 audit teamممیزي  تیم 3 -9
 technical expertفنی  کارشناس 3 -10
 audit programممیزي  برنامه 3 -11
 audit planممیزي  طرح 3 -12

 audit scopeممیزي  شمول دامنۀ 3 -13
 competenceشایستگی  3 -12
 ممیزي اصول -4
 ممیزي برنامه کردن مدیریت -5
 کلیات 5 -1

 ممیزي برنامه گسترة و اهداف 5 -2
 ...  اجرایی روشهاي و ها، منابع مسوولیت 5 -3
 ممیزي برنامه اجراي 5 -4
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 ممیزي برنامه به مربوط سوابق 5 -5

 ممیزي برنامه بازنگري و پایش 6 -5
 هاي ممیزي عالیتف -6
 کلیات 6 -1

 مستندات بازنگري انجام 6 -4
 ...  هاي ممیزي فعالیت انجام براي شدن آماده 6 -4
 محل در هاي ممیزي فعالیت انجام 6 -5
 ممیزي گزارش توزیع و تهیه، تصویب 6 -6
 ممیزي اتمام 6-7

 ممیزي از بعد پیگیري اقدامات انجام 6 -8

 ممیزان ارزیابی و شایستگی -7
 کلیات 1 -7

 شخصی صفات 2 -7
 تها مهار و دانش 3 -7
 ...  و ممیز کاري، آموزش تحصیالت، تجربۀ 7 -4

 شایستگی بهبود و حفظ 7 -5
 ممیز ارزیابی 7 -6

 
 هاي مدیریت ایمنی ...  سیستم: فصل سیزدهم

 مقدمه

 کاربرد دامنه و هدف  1
 الزامی مراجع  2

 تعاریف و اصطالحات
 اییغذ مواد ایمنی 1 -3
 غذایی مواد زنجیره -2 -3

 غذایی مواد ایمنی خطرات 3 -3
 غذایی مواد ایمنی مشی خط 4 -3

 نهایی محصول 5 -3
 جریان نمودار 6 -3

 کنترلی اقدام 7 -3
 نیاز برنامه پیش 8 -3
 بحرانی کنترل نقطه 10 -3
 بحرانی حد 11 -3

 پایش 12 -3
 اصالح 13 -3
 اصالحی اقدام 14 -3
 (اعتباردهی) گذاري صحه 15 -3
 تصدیق 16 -3

 آوري روز به 17 -3
 کلی الزامات 1 -4
 مستندسازي الزامات 2 -4

 مدیریت تعهد 1 -5

 غذایی مواد ایمنی مشی خط 2 -5
 اختیار و مسئولیت 4 -5
 غذایی مواد ایمنی گروه رهبر 5 -5

 ارتباطات 6 -5
 سازمانی برون ارتباطات 1 -6 -5
 سازمانی درون ارتباطات 2 -6 -5
 هاي اضطراري وضعیت در واکنش و آمادگی 7 -5
 مدیریت بازنگري 8 -5

 منابع

 منابع کردن فراهم 1 -6
 انسانی منابع 2 -6

 زیرساخت 3 -6
 کار محیط 4 -6

 ایمن محصوالت تحقق و ریزي طرح

 کلیات 1 -7
 نیاز هاي پیش برنامه 2 -7

 ...  و تجزیه توانایی براي مقدماتی مراحل 3 -7
 خطر تحلیل و تجزیه 4 -7
 )PRPsعملیاتی ( نیاز هاي پیش برنامه ایجاد 5 -7

 HACCPطرح  ایجاد 6 -7
 ...  و مقدماتی اطالعات آوري روز به -7 -7

 ردیابی قابلیت سیستم 7 -9
 انطباق عدم کنترل 10 -7
 کلیات 1 -8

 کنترلی اقدامات ترکیب گذاري صحه 2 -8
 گیري اندازه و پایش کنترل 3 -8

 غذایی مواد ایمنی مدیریت سیستم تصدیق 4 -8
 بهبود 5 -8

 منابع
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 پیشگفتار

بوده است و  یکپارچه جهانی يستم اقتصادیک سی یجیتدرگیري  سه دهه گذشته جهان شاهد شکل یط

نقاط  یمستعد دراقص يش سطح رقابت و ظهور رقباین وضع شاهد افزایز در ادامه اید نیتول يایبه طبع دن

ـ د کننده رابه ارزیتول يد شرکتهاین بازار تولشد یجهان است.جهان  يرقابتهـا  وشـان  یمجـدد نگرشها  یابی

کـه   ییمطمئناً شـرکتها  خود وادار نموده است. یمل ياستهایر سییز به تغیوا داشته و دولتها را نالمللی  نیب

 توجـه  ینو خوب، و نه در سطح جها یز در حد کافیو به محصوالت ن ،یو نه جهان یبه بازار به صورت مل

ـ ا يدیتول يند از صحنه رقابتهاینما می ب اسـت کـه   یـ ن ترتیـ خـارج خواهنـد شـد.به ا    ین منظـر جهـان  ی

ـ یفیبـا ک  ید محصوالتید قادر به تولیبا يدین تولینوهاي  ستمیس زمـان انتظـار    ،نـه کمتـر  یبـاالتر، هز  یت

ده اسـت،  ین گردیدوت يان متمادیکه در طول سال ییت استانداردهایعتر محصوالت باشندرعایسر یوطراح

ـ فیارتقـاء ک  يمهم در راستا ياز ابزارها یکیها  استاندارد  يکـه کشـورها  یبـه طور  ،ت محصـوالت بـوده  ی

افتـه  یدرحـال توسـعه و توسـعه ن    يکشـورها  يرا برا ییمرزها ،يساز یجهان يدر راستا یشرفته صنعتیپ

 ياسـتانداردها  یسـت ین مرزها بایاو عبور از  یورود به عرصۀ جهان ين کشورها برایبوجود آورده اند که ا

و رساندن آن به  یداخل يت استانداردهایشک رعا بی ند.یت نمایرا رعا یجهان يو قواعد بازارهاالمللی  نیب

ـ اعتمـاد وقابل  ،يکارآمـد  ،یمنیا ،یفیش سطح کیبه افزاالمللی  نیب يسطح استانداردها  يریر پـذ ییـ ت تغی

ـ آورد.در هر حال آنچـه مسـلم اسـت، اهم    می را فراهم يدش منافع اقتصاینه افزایکنند و زم می کمک ت ی

کوچـک  هـاي   تـا کارخانـه   یبزرگ صـنعت هاي  محصوالت در کشور از محصوالت شرکتسازي  استاندارد

 يدر واقع اسـتاندارد بـه معنـا    ست.یده نیچ کس پوشیبر ه يه مقام معظم رهبریبا توجه به ابالغ يدیتول

 و ياعمـال قانونمنـد   ،گـر یان دیـ عرصه صنعت و خدمات است و بـه ب در  يریحضور قانونمند و قانون پذ

توسـط  سـازي   رود و اگـر مقاومـت در برابـر اسـتاندارد     می در عرصه صنعت و خدمات به شمار يمند نییآ

 در اقتصاد حاصل نخواهد شد. یشرفتیادامه دار شود مسلما پ يدیبزرگ تولهاي  کارخانه

ـ   یاستاندارد در بـازار وجـود چنـدان    يهایاز سر يد مجلدن اساس و با توجه به آنکه مستنیبر ا م ینـدارد ت

ـ   ینه بر آن شد با استفاده از منـابع اصـل  یطراحان به یه شرکت مشاوره مهندسیتحر المللـی   نیسـازمان ب
 .ز قـرار دهـد  یار مخاطبان عزیو در اختآوري  جمعن مجموعه را یران ایاستاندارد ا یاستاندارد و سازمان مل

 .میزمان برداشته باشیت محصوالت و خدمات در کشور عزیفیش کیدر جهت افزا یدم کوچکد است قیام

 

 با احترام و سپاس 

 نه یطراحان به یشرکت مشاوره مهندس
www.Tarahanbehine.com 

 



 12 هاي مدیریت ایمنی مواد غذایی... فصل سیزدهم: سیستم 

 

 

 
 

 مقدمه

 ست؟یچ) ISO( استاندارد المللی بینسازمان 

 )ISO (1947ه سـال  یفور 24است که در  المللی نبی یر دولتیک سازمان غی، باشد می که مقر آن در ژنو 
، کشـور بـزرگ و کوچـک    130اسـتاندارد کـردن    یملهاي  ن سازمان متشکل از موسسهیا. افتیس یتاس

توسـعه اسـتاندارد کـردن و    ) ISO( یفـه اصـل  یوظ. باشـد  می ایه مناطق دنیو در حال توسعه از کل یصنعت
بهبود ، کاالها و خدمات المللی بینسبت به تبادالت ل کننده نیتسه یمرتبط در جهان با نگرشهاي  تیفعال

د کننــده و یــت از تولیــو حما ياقتصــادهــاي  تیــو فعال یاطالعــات، یفنــ، یدر محــدوده علمــ يهمکــار
را بر عهده  ياریو اخت یفن ياستانداردهان یتدو) ISO( استاندارد المللی بینسازمان . باشد می کننده مصرف

ز کمک به ساخت و عرضه یو ن گردد می يه موارد مربوط به تکنولوژیاً شامل کلبیتقر استانداردهان یا. دارد
ـ نما می تر یو بهداشتتر  منیا، کاالها و خدمات موثرتر ـ  یتجـارت و بازرگـان  ) ISO( ياسـتانداردها . دی ن یب

ت کـرده و  یحما از مصرف کنندگان کاالها و خدمات یو به طور کل کند می تر حیو صحتر  کشورها را آسان
 المللـی  هاي بـین  که منتج به موافقت نامه) ISO( گر اقداماتیبه عبارت د. دینما می تر آنها را سهل یزندگ

 . شود می چاپ المللی بین ياستانداردهاتا به صورت ینها، گشته
 یاصـل  ياعضا( عضوي ها سازمانل شده است و یخود تشک ياز اعضا) ISO( استاندارد المللی بینسازمان 

ن فقـط  یبنـابرا ، باشـند  می متبوع خود يندگان مراجع استاندارد کردن در کشورهاینما) Member babyا ی
 . ابدیت ینده از هر کشور عضویبه عنوان نما دتوان می ک سازمانی

 باشد می) Correspondent Member( اي عضو مکاتبه) ISO( استاندارد المللی بینگر سازمان ید ياز اعضا
ن یدر ارتبـاط بـا اسـتاندارد کـردن و تـدو      یتیک کشور است که تا به حـال فعـال  یاز  یسازمانمعموالً که 

ـ نما مـی  کسـب  ینفع است اطالعـات  يکه ذ يدر مواردصرفاً ن سازمان یا. استاندارد نداشته است د و در ی
اسـت کـه   ) Subscriber Member( عضـو مشـترك  ) ISO( گـر یعضو د. ندارد یمشارکت یفنهاي  تیفعال

 . ت را داشته باشندین عضویا ،ندتوان میتصاد خرد اق يدارا يکشورها
ـ ان ژانویاستاندارد تا پا المللی بینسازمان  عضـو   36، یعضـو اصـل   91عضـو شـامل    138 يدارا 2001ه ی

ـ ا یقات صـنعت یموسسه استاندارد و تحق. عضو مشترك بوده است 11و اي  مکاتبه  يران از جملـه اعضـا  ی
 . مشارکت دارد المللی بین يااستانداردهن یآن بوده و در تدو یاصل

 
 از چه مشتق شده است؟) ISO( کلمه

در ، اسـت  International Organization for Standardization مخفـف ) ISO( کـه کلمـه   شود می تصور

) isos( یونـان یدر اصـل از کلمـه   ) ISO( .باشـد ) IOS( ست به صورتیبا می که مخفف عبارت فوق یحال

 . است یسیدر انگل) iso( شوندیشه پیو ر) بربرا( یمشتق شده و به معن

بـه سـهولت    المللی بینک سازمان یبه عنوان نام ) ISO( علت انتخاب کلمه) ) استاندارد( ( تا) ) برابر( ( از

بـه   یسـ یدر انگل، عضـو  يدر صورت توجه به زبان کشورها، استاندارد المللی بینسازمان . شود یدانسته م

بدون در نظر گرفتن زبان کشـور   یبه طور کل ید ولیآ میدر) OIN( ه صورتو در فرانسه ب) IOS( صورت

 . شود یخالصه م) ISO( استاندارد به صورت المللی بیننام سازمان ، خاص
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 دارند؟  يت و کاربردیچه اهم استانداردها

ـ ماننـد آرم اسـتاندارد ا   یمـ یا عالیـ شده ممکن است عالمت  يداریخر يکاال يبند با دقت بر بسته ، انری

CE،ISO 9001 :2000 ،ISO 14001 :2004 ،OHSAS 18000 ،HACCP ــ ــرا مشــاهده کن …ا ی . دی

 مشـاهده  ییمحصوالت غذا يفقط بر رو HACCPمثال ، هستند یامیپ دهنده نشانم ین عالیهرکدام از ا

و  ییشناسا ید آن نقاط بحرانیاست که در خط تول ییمن بودن مواد غذایا یسالمت دهنده نشان و شود می

برخوردار  یت خاصیفیآن محصول از نظام ک تولیدکنندهسازمان  یعنی ISO 9001 :2000. شوند می کنترل

و  ISO 14001. مجـوز ورود کـاال بـه بـازار آلمـان اسـت       GSمجوز ورد کاال به بـازار اروپـا و    CE. است

OHSAS گر یبه عبارت د. هستند یو بهداشت شغل یمنیو ا یطیست محیت زیریانگر نظام مدیب بیبه ترت

 & ISO14001 ياسـتانداردها محصـول و   ياسـتانداردها جزو  CSو  CE، رانیا يم استاندارد اجباریعال

OHSAS18001  10صنعت کشور ما  شود می گفتهمعموالً . شوند می محسوب یتیریمد ياستانداردهاجزو 

ـ مانند ا یتیریمد ياستانداردهااما خوشبختانه در صنعت ، استتر  عقب يژن تکنولویسال از آخر 30تا  زو ی

 متخصصان ما نسبت به ترجمه و انتشـار آنهـا اقـدام   ، دیجد ين استانداردیست و به محض تدوینگونه نیا

مرتبط  ISO 27001: 2005و  ییع غذایره صنایمربوط به زنج ISO 22000: 2005 ياستانداردها. کنند می

ن نسـخه  یاز تـدو  یکه بـه تـازگ   باشند می استانداردهان یاز ایی ها نمونهت اطالعات یت امنیریمد با نظام
شرفت صـنعت و  یاست که در پ يعلم و فناورهاي  هیاستاندارد کردن و استاندارد از پا. گذرد می آنها یاصل

د یـ شرفته تولیپ يناورتالش کرد تا به فها  تیفیش سطح کید در جهت افزایبه سزا دارد و با یاقتصاد نقش

. حفظ منـافع مصـرف کننـده اسـت     يپندارند که استاندارد فقط برا می نیاغلب چن. ل آمدیهر محصول نا

، توجـه دارد  کنندگان مصرف يو اقتصاد يفرد يازهایح است و استاندارد به نیصح ين نظر تا حدیالبته ا

 يت استاندارد برایفت که سود حاصل از رعاگ توان می ز در نظر دارد ویرا ن ياما استحکام صنعت و فناور

حاصل از کاهش انواع قطعـات و مـواد   هاي  جویی صرفهرا یز، است کنندگان مصرفش از یدکنندگان بیتول

سـازي   نه استانداردیدر زمگذاري  سرمایهر است که هرگونه یچشمگ يبه قدر، عاتیو ضا ير ضروریه غیاول

نـد  توان مـی  که آنان در اندك زمـان  يبه طور، سازد می ع موجهیاصاحبان صن يو خدمات را برا ها ردهفرآو

ن و مقـررات  یدرسـت قـوان   يبـا اجـرا  . ره شده مشـاهده کننـد  یج محسوس آن را به صورت مبالغ ذخینتا

، شـود  مـی  د مـنظم یتول فرآیند، ابدی می کاهش آالت ماشینو ساخت ابزار و  يانباردارهاي  نهیاستاندارد هز

مربوط بـه  ي ها طرحو ها  نقشه، اسناد ينگهدار، گردد می میتنظ یبه نحو متعادلها  نهش عملکرد کارخایآرا

ان یـ م يهمکـار ، شـود  مـی  یگـان یو با يبنـد  طبقـه ، عیسر یابیق بازیک نظام دقید محصوالت طبق یتول

تفـاهم کارکنـان در   ، شـود  مـی  سـر ید میتول فرآیندشبرد یپ يا کارخانه برایگوناگون هر سازمان  يواحدها

ـ فیک يد کـاال یـ رد و سـرانجام بـا تول  یپـذ  می تحقق یسائل فنم ت یرضـا ، مطلـوب  يبنـد  دار و بسـته  تی

شـرفت و توسـعه   یپ يرا بـرا  يب استاندارد شالوده اسـتوار ین ترتیو به ا شود می ز جلبیکنندگان ن مصرف

ـ امروز همـه چ  یدر جهان صنعت. سازد می صنعت و اقتصاد فراهم ـ ز دسـت تحـول اسـت در ا   ی ن عرصـه  ی

، کنـد  یبسنده نم ییجه محصول نهایت موسوم است فقط به نتیفیت کیریکه به مد يدیجد ياستانداردها

 ییایو پو یز و هدفمند زندگیت برنامه ریرین مدیا. ردیگ می ر نظرید را از ابتدا تا انتها زیک خط تولیبلکه 

ـ فیدر جهت بهبـود ک  يگذار هیسرما. دهد می هیهد یسازماني ها بخشرا به  ـ تول يکاالهـا ت ی  يبـرا  يدی

، و کـاهش واردات  یجهـان  يکاالها بـه بازارهـا   یابیو راه یداخل کنندگان مصرف يازهایبه ن ییپاسخ گو
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ش و بهبـود ظرافـت   یاست هر کشور در حال توسعه که افزا يتوسعه اقتصاد مشی خطن اصل در یمهمتر

ـ تولي هـا  شـاخص استاندارد نمـودن  ابد که ی می در، خود قرار داده باشدهاي  را در رأس برنامه یصنعت د و ی

 . توسعه استهاي  در برنامه یت محصوالت از جمله نکات اصلیفین سنجش و کنترل کیخدمات و همچن

 مرجع جهانی متشکل از نمایندگان موسسـات ملـی کشـورهاي مختلـف    ) ISO( سازمان جهانی استاندارد

 هـاي فنـی آن صـورت    اکثراً از طریق گـروه  باشد که کار تهیه استانداردهاي جهانی می) هاي عضو هیئت(

پذیرد. هر یک از اعضا بنا بر عالقه به موضوعی که یک گروه فنی براي آن تشکیل شده اسـت، حـق    می

هاي دولتـی و غیـر دولتـی نیـز در همکـاري بـا        ارائه مطلب و مشارکت در آن گروه را دارا است. سازمان

نماینـد. سـازمان جهـانی اسـتاندارد در رابطـه بـا        مـی  کتسازمان جهانی استاندارد در این فعالیـت مشـار  

 دارد. ) IEC( استانداردهاي الکتروتکنیکی همکاري نزدیکی با کمیسیون جهانی الکتروتکنیک

نـویس   ، به صورت پـیش ISO/IECبخش مقرارات  دو استانداردهاي جهانی بر اساس قوانین ارائه شده در

نـویس اسـتانداردهاي    ، تهیه استانداردهاي جهانی است. پـیش هاي فنی شوند. وظیفه اصلی گروه می تهیه

شـوند. انتشـار یـک     می گیري به تمام اعضا ارائه اند، براي رأي هاي فنی تهیه شده جهانی که توسط گروه

 % اعضاي داراي حق رأي است.75حداقل  تأییداستاندارد جهانی نیازمند 
 

 د؟  رسانن می زو چگونه به جامعه سودیا ياستانداردها

 کننـده اسـاس    دیـ کـه تول  شـود  می باعث المللی بین ياستانداردها یرش عمومیپذ: تجارت يبرا

 یت عمـوم یـ جه به مقبولین اساس گذاشته و در نتیخود را بر اهاي  سیتوسعه محصوالت و سرو

 ياسـتانداردها کـه بـر اسـاس     ییکـه کسـب و کارهـا    شـود  مـی  ن باعثیهمچن. دا کندیدست پ

 . ا قابل رقابت باشندیدر نقاط مختلف دن یبه راحت اند دهشجاد یا المللی بین

 ـ خر يبرا از  يرویـ محصـوالت در جهـان کـه در اثـر پ     یعمـوم  يمطابقـت و سـازگار  : دارانی

قـدرت   يکننـدگان دارا  بوجود آمده است باعـث شـده اسـت تـا مصـرف      المللی بین ياستانداردها

 . مند شوند اثر رقابت بوجود آمده است بهرهکه در تر  نییمت پاین از قیشتر شوند و همچنیانتخاب ب

 کند که باعث  می را فراهم یو علم یکیتکنولوژهاي  هیپا المللی بین ياستانداردها: ها دولت يبرا

 . شود می عتیت و حفظ طبیامن، یسالمت يزیه ریپا

 ان ران امکیافته ایتوسعه  يبه کشورها المللی بین ياستانداردها: افتهی توسعههاي  کشور يبرا 

 . کنند يریاب خود از اتالف آنها جلوگیمنابع کم يح بر رویصحگذاري  سرمایهکه که با  دهد می

 مصرف کننده  المللی بین ياستانداردهابا ها  سیمحصوالت و سرو انطباق: کنندگان مصرف يبرا

 . سازد می مطمئن یت و راحتیامن، تیفیرا از ک

 ت حمـل و نقـل  یـ کنـد تـا از امن   مـی  به همه کمـک  یالملل بین ياستانداردها: همه افراد يبرا ،

 . کنند مطمئن باشند می که استفاده یو لوازمها  دستگاه

 يبـرا  المللـی  ي بـین استانداردها، میکه در آن ساکن شد یستیط زیمح يبرا: ستیط زیمح يبرا 

 .  ک کندست کمیط زیبه ما در حفظ مح دتوان می و انتشار گازها و تشاشعات، ت خاكیفیآب و ک، هوا
 

 زو یاستاندارد اهاي  واژه یاز برخ یکل یفیتعر

 ازها و انتظارات یا خدمت که بتواند نیک محصول یهاي  یژگیخواص و و مجموعه ست؟یت چیفیک
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 .  شود می دهیت نامیفیک، ز انطباق داشته باشدین ید و با الزامات قانونیرا برآورده نما يمشتر

 تولیدکننـده مانند ( دیرا ارائه نما یا خدمتیمحصول  که يا فردیسازمان  ست؟یعرضه کننده ک ،

 . شود می دهیعرضه کننده نام) …، مانکاریپ، فروشنده

 يمشتر )Customer (آن  يافـت کـرده بـر رو   یرا در یکـه محصـول   يا فردیسازمان  ست؟یک

 . شود یده مینام) Customer( يمشتر، را انجام دهد يفرآیند

 مصرف کننده )Consumer (افت شده را به مصـرف  یکه محصول در يا فردیازمان س ست؟یک

 . شود می دهینام) Consumer( مصرف کننده، رساند یم

 است که قابل لمس نباشد يفرآیند ست ؟یخدمت چ )intangible(،   اما توسط ادراك قابل فهـم
 . باشد یبلکه درك آن عقالئ، که ملموس نباشداي  در واقع جوهره. گردد

 قابـل  ، ه حواسیاست که ملموس بوده و توسط کل ییهافرآیند يکسریمحصول  ست؟ید چیتول

 . درك و فهم باشد

 شامل  يازمندین. در سازمان است) اقدامات( يازمندیک نیبرآورده نشدن  ست؟یعدم انطباق چ

 .  باشد می یفن ياستانداردهاو  یابالغهاي  ن و مقررات دستورالعملیقوان

 لن بردن معلویاز ب ست؟یچ یروش اصالح . 

 و  ییجاد مشـکل را شناسـا  یاهاي  ا علتیاست که عوامل هایی  تیفعال ست؟یچ یاقدام اصالح

 . دیرفع نما

 نـده  یبـالقوه کـه از بـروز مشـکل در آ    هاي  ا علتیعوامل  ییشناسا ؟ستیرانه چیشگیدام پاق
 .کند یم يریجلوگ

 
 : ا شرکت عبارتند ازین ک سازمایدر  ISOزو یمدیریت اهاي  به طور خالصه مزایاي استقرار سیستم

 
 بهبود روحیه کارکنان و قیمت تمام شدهها  کاهش هزینه

 دیگري ها سازمان يمند افزایش رضایت و اختیاراتها  حدود مسئولیتسازي  شفاف

 ها سازمان یبهبود ارتباطات داخل هافرآیندبهبود 

 افزایش قابلیت رقابت بهبود رضایت ارباب رجوع/ مشتریان

 يافزایش سودآور ر خدماتبهت یطراح

 بهبود وضعیت مستندات افزایش اعتماد ارباب رجوع

 کاهش شکایات ارباب رجوع یو کارای يور بهبود بهره

 ها يکاهش دوباره کار تغییر نگرش

 یکاهش حوادث شغل در مناقصاتتر  ستهیحضور شا

  داریش توسعه پایافزا
 

 يهـا  سیسـتم و استقرار  يساز ادهیپ يبرا المللی بین یدن الگوئبه وجود آور استانداردهان ین ایهدف از تدو

بـوده   يانـرژ ، انیمشتر يتمندیرضا، يا و بهداشت حرفه یمنیا، یطیست محیز، تیفین کیتضم، تیریمد

 . ا قرار گرفته استیکه مورد استقبال فراوان در سطح دن


