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 مشتری است.فراتر رفتن از انتظارات تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآورده کردن نیازهای مشتری و تالش برای  مشتری مداری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشتری بر تمرکز  :1 اصل

 (مداری مشتری) 
 

 ؟"مداری مشتری"چرا 

با  تعامل گونهموفقیت پایدار یک سازمان زمانی به دست می آید که سازمان اعتماد مشتری و سایر ذی نفعان خود را جلب و حفظ نماید. هر 

. درک نیازهای حال و آینده مشتریان و سایر ذی نفعان به موفقیت پایدار سازمان استمشتری بیشتر برای مشتری، فرصتی برای ایجاد ارزش 

 .دکنکمک می

 
 کنیم؟ "یمدار یمشتر"چگونه  

 مشتریان؛ آینده و حال انتظارات و نیازها درک  

 برقراری ارتباط بین اهداف سازمان با نیازها وانتظارات مشتری؛ 

 سازمان، در سرتاسرنیازها و انتظارات مشتری درباره  تبادل اطالعات 

  نیازها و انتظارات مشتری؛ ن برآورد در راستایبرنامه ریزی، طراحی، توسعه، تولید، تحویل و پشتیبانی از محصوالت و خدمات 

 ضایت مشتری و انجام اقدامات متناسب با آن؛ اندازه گیری و پایش ر 

 که می توانند بر رضایت مشتری موثر باشند؛  یتعیین و برآوردن نیازها و انتظارات مقتضی ذی نفعان 

  با مشتریان جهت دستیابی به موفقیت پایدارارتباط مدیریت فعال. 
 

 چیست ؟ "مداری مشتری"کلیدی مزایای 

 مشتری ارزش افزایش 

 افزایش رضایت مشتری 

 افزودن وفاداری مشتری 

  با مشتریتجارت مستمرافزایش 

 شهرت سازمان  باال رفتن 

 افزایش درآمد و سهم بازار 
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که همه افراد در دستیابی به  شرایطی فراهم نمودن و سازمان هدف و جهت گیری ،در تمام سطوح ایجاد وحدت رهبری:

 داشته باشند.مشتاقانه مشارکت   اهداف کیفی سازمان 

 

 

  

  

 رهبری :2 اصل

 ؟" رهبری"چرا  

 همسو نماید. ش، سازمان را قادر می سازد تا استراتژی ها، خط مشی، فرایندها و منابع خود را برای رسیدن به اهدافمشارکت مشتاقانه کارکنانایجاد وحدت هدف و جهت گیری و  

 

 چیست ؟ " رهبری " یکلیدمزایای 

 سازمان؛ کیفی اهداف تحقق در کارایی و اثربخشی افزایش 

  هماهنگی بهتر فرآیندهای سازمان؛ 

  سازمان؛ وظایفبهبود ارتباط بین سطوح و 

  آن در ارائه نتایج مطلوب کارکنانتوسعه و بهبود توانایی سازمان و. 

 کنیم؟ "رهبری"چگونه سازمان را  

 مأموریت، چشم انداز، استراتژی، خط مشی و فرآیندهای سازمان؛  درباره سازمان سراسر در اطالعات تبادل 

  ،الگوهای اخالقی برای رفتار در تمام سطوح سازمان؛ عدالت و ایجاد و حفظ ارزش های مشترک 

  ؛ یکپارچگیایجاد فرهنگ اعتماد و 

  تشویق تعهد سازمانی به کیفیت؛ 

  سازمان هستند؛ کارکناناطمینان از این که رهبران در همه سطوح نمونه های مثبتی برای 

  پذیری رفتار کنند؛فراهم نمودن منابع، آموزش و اختیارات الزم برای افراد تا با مسئولیت 

  مشتاقانه کارکنانالهام بخشی، تشویق و به رسمیت شناختن مشارکت. 
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 هستند.ضروری  مشتاق در تمام سطوح سازمان، توانمند و شایسته،کارکنان  همهمشارکت  ،ارزش ایجاد و خلق در های سازمان توسعه قابلیتبرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت مشتاقانه کارکنانمشارک :3 اصل

 ؟"ت مشتاقانه کارکنان مشارک "چرا 

در همه سطوح از اهمیت کارکنان سازمان، توجه و مشارکت همه  در مدیریت مؤثر و کارا برای 

 رکنانمشتاقانه کا، مشارکت کارکنان شایستگیبرخوردار است. شناخت، توانمندسازی و باالبردن 

 تسهیل می کند.را در دستیابی به اهداف کیفی سازمان 

 

 چیست؟ "ت مشتاقانه کارکنان مشارک " یکلیدمزایای 

 سازمان و افزایش انگیزه ایشان برای دستیابی به آنها؛  کارکنان توسط سازمان کیفی اهداف بهتر درک 

  در فعالیت های بهبود؛  کارکنانافزایش مشارکت 

 ابتکارو خالقیت ؛ فردی باالبردن توسعه ، 

  ؛ کارکنانافزایش رضایتمندی 

  سازمان؛  سراسرو همکاری درافزایش اعتماد 

  سازمان.  سراسرتوجه بیشتر به ارزش ها و فرهنگ های مشترک در 

 

 را جلب کنیم؟ " ت مشتاقانه کارکنانمشارک "چگونه 

 برای افزایش درک ایشان از اهمیت مشارکت فردی آنها؛  کارکنان با اطالعات تبادل 

 سازمان؛  سراسرارتقاء همکاری در 

 آزاد و به اشتراک گذاری دانش و تجربه؛ یگفتگو تسهیل بحث و 

  ابتکارعمل بدون ترس؛انجام برای تعیین محدودیت های عملکرد و کارکنان توانمندسازی 

  ؛کارکنانمشارکت، یادگیری و پیشرفت  قدردانیشناسایی و 

 ؛فردی اهداف مقایسه با ارزیابی در  -خودبرای انجام  کارکنان سازمان مند سازیتوان 

  جامات متناسب با نتای، تحلیل نتایج آن و انجام اقدکارکنانانجام نظرسنجی برای ارزیابی میزان رضایت. 
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 داشته باشیم؟ "یرویکرد فرآیند"چگونه 

 تعیین اهداف سیستم و فرآیندهای الزم برای دستیابی به آنها 

 فرآیندها مدیریتبرای  پاسخگوییمسئولیت، و اختیارات،  تعیین 

 قبل از اقدام ،محدودیت های منابعتعیین توانایی های سازمان و  درک 

 م سیستهمه بر)جز( د فرآینهر تغییرات تحلیل تاثیر و  هایندآتعیین وابستگی متقابل فر

 بعنوان یک کل

 ر و موث دستیابی برای ،یندها و روابط متقابل آنها به عنوان یک سیستمآمدیریت فر

 به اهداف کیفی سازمان کارآمد

  تحلیل و پایشیندها و آو بهبود فر اجرااطالعات الزم برای از دسترسی به اطمینان ،

 ارزیابی عملکرد کل سیستم

 ت سیستم مدیری یندها و نتایج کلیآمدیریت ریسک هایی که می توانند بر خروجی فر

 باشد ثیر گذارکیفیت تا

 

 

 

  .آیندیدست مکاراتر به ر وتموثربه صورت  ،بینیقابل پیش ثابت ونتایج  مدیریت می شوند،منسجم  یسیستمو صورت فرآیندهای مرتبط ها بهفعالیت هنگامی که

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رویکرد فرآیندی :4 اصل

 ؟"یرویکرد فرآیند"چرا  

است. درک چگونگی تولید  به هم مرتبطشامل فرایندهای  سیستم مدیریت کیفیت

نتایج توسط این سیستم، سازمان را قادر می سازد تا سیستم و عملکرد آن را بهینه 

 کند.

 

 چیست؟ "یرویکرد فرآیند" یکلیدمزایای 

  دفرصت های بهبوایجاد فرآیندهای کلیدی و  برتمرکز برای افزایش توانایی 

  جهت همو قابل پیش بینی از طریق سیستم فرآیندهای  ثابت نتایجکسب 

  عملکرد بهینه از طریق مدیریت مؤثر فرآیند، استفاده کارآمد از منابع و

  حدودیتهامانواع کاهش 

 و اثربخشی پایداری نظر ان از ذی نفعدر اعتماد  توانایی سازمان در ایجاد

 سیستم 
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 .دارند و بهبود سازمان های موفق تمرکز مداوم بر پیشرفت بهبود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهبود :5 اصل

 ؟"بهبود"چرا   

داخلی و شرایط ، واکنش در برابر تغییرات سازمان فعلی عملکردح نگهداری سط رایب

.بهبود برای سازمان ضروری است ،فرصت های جدید و ایجاد آن خارجی  

 
 چیست؟ "بهبود" یکلیدمزایای 

  فرآیند، توانایی سازمان و رضایت مشتریبهبود عملکرد 

  تمرکز بیشتر روی بررسی و تعیین علت ریشه ایی، به دنبال آن پیشگیری و اقدامات

 اصالحی

 افزایش توانایی پیش بینی و واکنش در برابر ریسک ها و فرصت های داخلی و خارجی 

 توجه بیشتر به پیشرفت و دستیابی به موفقیت 

 ،در جهت بهبود استفاده بهتراز یادگیری 

 افزایش تالش برای نوآوری 

 ایجاد کنیم؟ "بهبود"چگونه در سازمان 

 ترویج اهداف بهبود در تمام سطوح سازمان 

  آموزش کارکنان در همه سطوح در مورد چگونگی استفاده از ابزارها و روش ها برای دستیابی به

 اهداف بهبود

  اطمینان از شایستگی کارکنان برای تکمیل و موفقیت پروژه های بهبود 

 سازمان توسعه و استقرار فرایندها برای اجرای پروژه های بهبود در کل 

 آنها پیگیری، بررسی و ممیزی و برنامه ریزی، اجرا، تکمیل و نتایج پروژه های بهبود 

  در نظر گرفتن پیشرفت همزمان در توسعه محصوالت یا خدمات و فرآیندهای جدید یا اصالح

 شده

 شناسایی و قدردانی از مصادیق بهبود 

 



                                                                                                                                               

 

 "ISO 9000:2015، بر اساس استاندارد اصول مدیریت کیفیت"       

  

           www. BehinTadbir.com   مشاوران بهین تدبیر 

7 
 

 

 جام دهیم؟ان "، تصمیم گیریشواهد مبنایرب "چگونه 

 نبرای نشان دادن عملکرد سازما کلیدی شاخص های  پایشعیین، اندازه گیری و ت 

  تبطمر کارکنان برایداده های مورد نیاز  ایجاد دسترسی همه  

  داده ها و اطالعات به اندازه کافیدرستی، قابلیت اطمینان و سالمت  ازاطمینان 

 های مناسب تحلیل و ارزیابی داده ها و اطالعات با استفاده از روش 

  داده ها الزم برای کارکنان تحلیل و ارزیابی کننده  از شایستگیاطمینان 

 به صورت متوازنینشب بر اساس شواهد، تجربه واقدام  وصمیم گیری ت ، 
 

 

 

 .بیشتر است ،و اطالعاتها تحلیل و ارزیابی داده  از تصمیمات مبتنی بر ،احتمال کسب نتایج دلخواه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ؟"شواهد برمبنایگیری تصمیم "چرا  

  .دارد همراهتواند فرآیند پیچیده ای باشد و همیشه تا حدی عدم قطعیت به گیری میتصمیم

. که ممکن است ذهنی باشد آنهاستو همچنین تفسیرمختلف منابع  ،ها ورودیانواع شامل  تصمیم گیری

حقایق، شواهد و تحلیل داده منجر به  .مهم است نا خواستهدانستن روابط علت و معلولی و عواقب بالقوه 

 گیریست.  و اعتماد در تصمیم شفافیتافزایش 

 

 چیست؟ "شواهدمبنای  گیری برتصمیم " یکلیدمزایای 

 گیری تصمیم فرآیندهای بهبود 

 فارزیابی بهتر از عملکرد فرآیند و توانایی دستیابی به اهدا 

 بهبود کارآیی و بهره وری عملیاتی 

  توانایی بازنگری، چالش و تغییر نظرات و تصمیماتافزایش 

 در اثبات اثر بخشی تصمیمات قبلیفزایش توانایی ا 

 

 

 

 

 

 شواهد مبنای بر گیریتصمیم :6 اصل



                                                                                                                                               

 

 "ISO 9000:2015، بر اساس استاندارد اصول مدیریت کیفیت"       

  

           www. BehinTadbir.com   مشاوران بهین تدبیر 

8 
 

  

 

 .کنندمدیریت می ،مانند تأمین کنندگان یاننفعبا  ذی را خود ارتباطات ،ها برای موفقیت پایدارسازمان :ارتباطاتمدیریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را انجام دهیم؟ "ارتباطاتمدیریت  "چگونه 

  ان یا جامعه به طور کلی( و کت، شرکا، مشتریان، سرمایه گذاران، کارتامین کنندگاننفع )مانند  ذیطرف های

 رابطه آنها با سازمان را تعیین کنید

  دکه باید مدیریت شو ذی نفعانی با ارتباطاتتعیین و اولویت بندی 

 کوتاه مدت با مالحظات بلند مدت تعادل برقرار کند یسودهابین که  دیبرقرار کن یروابط 

 مرتبط نفعی ذطرف های اطالعات، تخصص و منابع با  یو به اشتراک گذار یجمع آور 

 ابتکاراتفزایش  ی، برااننفعی در صورت لزوم، سنجش عملکرد و ارائه بازخورد عملکرد به ذ 

  اننفعی ذیر ، شرکا و ساگانتامین کنندبا  یمشارکت شرفتیتوسعه و پ یها تیفعالایجاد 

  و شرکا ی تامین کنندگانها و دستاوردها شرفتیپترغیب و شناسایی 

  

 ارتباطاتمدیریت  :7 اصل

 مبتنی بر شواهد

 ؟"ارتباطاتمدیریت "چرا  

 یکه سازمانهنگامی  .گذارندهای ذی نفع برعملکرد سازمان تأثیر میطرف

 یریت ، مدرای بهینه کردن تاثیرآنها برسازماننفعان را بذیبا همه  شارتباطات

مدیریت . خواهد بود بیشترموفقیت پایدار احتمال رسیدن به  می کند،

  .با تأمین کنندگان و شرکا اغلب اهمیت ویژه ای داردارتباطات 

 

 چیست؟ "ارتباطاتمدیریت  " یکلیدمزایای  

 نفعان آن از طریق پاسخگویی به ذی  و سازمان عملکرد بهبود

 فعانن مربوط به هر یک از ذی محدودیتهایها و  فرصت

   ذینفع طرف هایدرک مشترک از اهداف و ارزش ها بین 

  با به اشتراک  ،ذی نفعانایجاد ارزش برای  افزایش توان

 ریسک هایمدیریت  ، همراه باشایستگی ها و منابع شتنگذا

 مرتبط با کیفیت

  از محصوالت و  یزنجیره تأمین که جریان پایدارمدیریت خوب

 آوردخدمات را فراهم 
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 ؟ "اصول مدیریت کیفیت " را چ
 

، گانه 7هم اصول  ISO 9001:2015با توجه به اهمیت اصل و اساس در هر کار و منع سرپیچی از اصول، در سیستم مدیریت کیفیت 

عدد بود که با توجه به تغییرات در نسخه جدید، موضوعات  8این اصول در نسخه قبلی استاندارد، بعنوان خط مبنا معرفی شده است. 

یکدیگر ادغام شد و اصل هشتم که سود متقابل با تامین کنندگان با  "فرایند گرایی"با عنوان جدید تفکر سیستمی و دیدگاه فرایندی 

  .که ناظر بر ارتباطات با تامین کنندگان و سایر ذی نفعان است تغییر یافت "ارتباطاتمدیریت "بود، به موضوعی مهمتر، تحت عنوان 

( به آن پرداخته ISO 9001:2015)واژگان استاندارد  ISO 9000:2015اهمیت اصول از آنجا مشخص می شود که هم در استاندارد 

ه آن اشاره شده است، یعنی قبل از پرداختن به ( ب2-0) بند  ISO 9001:2015و تشریح شده است و هم در مقدمه الزامات استاندارد 

 اطمینان حاصل کرد.الزامات استاندارد، باید درباره اصول یقین داشت و در مراحل طرح ریزی سیستم و استقرار، از رعایت اصول 

راجعه می کنند که م ISO 9001:2015اکثر سازمانها فقط به استاندارد  بیانگر این مطلب است که مشاوران بهین تدبیرتجارب ولی 

نا موفق در استقرار سیستم مدیریت کیفیت، نقش این اصول  گاهاصول تشریح نشده است، در حالیکه مبتنی بر تجارب موفق و  آندر 

و سند راهنمای منتشر  ISO 9000:2015سند استاندارد  2را بسیار پر رنگ یافتیم، لذا بر آن شدیم تشریح این اصول را بر گرفته از 

به پیشگاه شما همراهان گرامی تقدیم کنیم. امید واریم درک،  1399ستانه نوروز آ، در  2015ازمان جهانی استاندارد در سال شده س

 این اصول، سازمان شما را در مسیر بهبود یاری کند...  اجرایایمان و 

  با آرزوی سالمتی و بهرورزی                                         

 ه موسویزفائ                                              

 هین تدبیربمشاوران مدیر عامل                                            

 1398اسفند                                     

 

2015اصول مدیریت کیفیت، سال 

 

2008اصول مدیریت کیفیت، سال 

 

 



                                                                                                                                               

 

 "ISO 9000:2015، بر اساس استاندارد اصول مدیریت کیفیت"       
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 8، واحد 6، پالک (4کوچه مقدس )، بخارست )قصیر(تهران، خیابان  :نشانی 

 0935 3400967شبکه های اجتماعی : ،  021- 88516220-22تلفن تماس : 

 www.BehinTadbir.comوب سایت: 

 

 بهین تدبیر

 نامی نوین، تجربه ای دیرین

مدیریتآموزش، مشاوره و ارزیابی سیستم های   

 

 

 

 

http://www.behintadbir.com/

