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 همذهــِ
 وٌس. چٌيي اظْبض هي  Grynaّبي ويفيت آلبي پطٍفؿَض  يبثي ٍ آًبليع ّعيٌِ زض ثبة اّويت ّعيٌِ

تَاًن  ّبي ويفيت ؾپطي قسُ اؾت. اوٌَى هي ؾبل اظ اٍليي هُبلؼبتن ثط ضٍي ّعيٌِ 50جبً تمطي"
 ّبين ضا تفىيه وٌن: ثطذي اظ آهَذتِ

 

 تياى يك هطكل در لالة اػذاد ٍ ارلام پَلي ضرٍري است. -7
ّوِ اػتمبز زاضين وِ ثطاي هَفميت زض حل هكىالت هطتجٍ ثب ويفيت تٌْب ػبهل هْن، هؿئَليت 

تَاًين ثطاي ايي هٌظَض اثعاضّبيي ضا ّن زض اذتيبض ٍي لطاض زّين. اهب قبيس  طيت ػبلي اؾت. هيهسي
 ايي ضٍيىطز ًبزضؾت ثبقس.

تط ايي اؾت وِ اثتسا ثِ ووه هفبّين ٍ اثعاضّبيي وِ زض زؾت هب اؾت ثِ اٍ ًكبى زّين وِ  زضؾت
ّبي هسيطيتي  ًيبظهٌس تَاًوٌسيهكىالت ؾبظهبى زض ضاؾتبي ضؾيسى ثِ ويفيت ثْتط زض وزب اؾت ٍ 

ّبي ويفيت يه ضٍـ هٌبؾت ثطاي تكَيك هسيطيت رْت لجَل  ؾبظي هؤحط آًبليع ّعيٌِ اٍؾت. پيبزُ
هؿئَليت اٍ زض حل هكىالت ؾبظهبى اؾت. هخالً فطو وٌيس ثتَاًين هَاضز ظيط ضا ثِ هسيطيت ػبلي 

 گعاضـ زّين:
 ل ّبي ايبفي ثِ زليل ويفيت ثس هحهَ هيعاى ّعيٌِ -
 هيعاى فطٍـ اظ زؾت ضفتِ ثِ زليل ذُبّبي هَرَز زض هحهَل -

 ايٌْب هَاضزي ثؿيبض ثطاًگيعًسُ ثطاي هسيطيت ػبلي ّؿتٌس.
 

تَاًٌذ هطكالت  ّاي كيفيت صرفاً ًوي ّاي كيفيت ٍ گسارش ّسيٌِ گيري ّسيٌِ اًذازُ -2
 كيفيتي را ترعرف سازًذ.

ّب ضا تؼطيف وٌين ٍ هٌبثغ  وٌين، هؿئَليت ّبي ثْجَز زض ؾبظهبى ضا ّن هكرم ثبيؿتي ظهيٌِ
 هٌبؾت ثطاي تكريم ٍ حصف  ػلل ذُب ٍ هكىالت زض اذتيبض ؾبظهبى ثگصاضين.

 

 ياتي كيفيت تايستي تسظ ياتٌذ. ّاي سٌتي در ّسيٌِ رٍش -3
قس.  ّب تىيِ هي اًُجبق ػسم ّبي ًبقي اظ  يبثي ويفيت ثيكتط ثط ضٍي ّعيٌِ پيف اظ ايي زض ّعيٌِ

ّبي هطثٌَ ثِ يه فطآيٌس  تَاًس ثؿيبض هْن رلَُ وٌس اهب الظم اؾت وِ ّعيٌِ ايي هَضز هي اگطچِ
ّبي ًبقي اظ اًحطافبت هَرَز زض يه فطآيٌس يب هحهَل  ًبوبضآهس ضا ًيع ترويي ثعًين. هخالً ّعيٌِ

ساؾبظي ّبيي ثطاي ر    ّبي ػوليبت ثبظوبضي، ثبظضؾي حتي اگط زض حسٍز لبثل لجَل ثبقٌس، يب ّعيٌِ
 اي زض ثطًساقتِ ثبقس. تَاًس اضظـ افعٍزُ الالم ًبهٌُجك ٍ ّط فؼبليتي وِ هي
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ّاي كيفيت داراي ساتمِ عَالًي است ٍ ٌَّز ًيس كليت  تٌذي لذيوي ّسيٌِ تمسين -4
 خَد را از دست ًذادُ است.

اهب  ًِ، ثبظضؾي ٍ ذُب#گبًِ ضا پيكٌْبز ًوَزًس $پيكگيطا ثٌسي ؾِ وؿَتبى َجمِ پيف 7445ثب ٍرَزي وِ زض 

ٍ ّبي تَليسي آى ضا ثؿيبض هفيس  ثؿيبضي اظ هزطيبى اهطٍظي ايي ضٍـ $اظ رولِ ذَزم# زض ؾبظهبى

 "ّبي َطاحي هٌْسؾي ٍ اضائِ ذسهبت ًيع ربهؼيت زاضز. وٌٌس. حتي ثطاي فؼبليت فطاگيط اضظيبثي هي

 

ضيعي ٍ ثْجَز  ي اؾت تب ثِ ثطًبهِيبثي ويفيت اضائِ اثعاضي لَي ثِ هسيطيت ػبل ّسف تىٌيه ّعيٌِ

تَاًس ًمبٌ لَت ٍ يؼف يه ؾيؿتن ويفيت  ّبي ّعيٌِ ويفيت هي ويفيت ووه وٌس. گعاضـ

 ذَثي هكرم ًوبيس. $نطف ًظط اظ ًظبم هسيطيت ويفيت# ضا ثِ

تَاًٌس اظ آًبليع هبلي ؾَز ٍ ظيبى ٍ ثطگكت  ّبي حل هؿبئل ٍ ثْجَز ويفيت زض يه ؾبظهبى هي وويتِ

ّبي ويفيت لبثل اًزبم ّؿتٌس  ّبي هبلي وِ هؿتميوبً ثط ضٍي ّعيٌِ يِ ٍ ؾبيط تزعيِ ٍ تحليلؾطهب

 اؾتفبزُ وٌٌس ٍ ثط آى اؾبؼ پيكٌْبزّبي لبثل تَرْي ضا ثطاي هسيطيت ػبلي تٌظين ًوبيس.
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 ّاي كيفيت هثاًي ّسيٌِ
 

 ّاي كيفيت تاريخچِ تَسؼِ ّسيٌِ
 تَاى ثِ وتبة زوتط ّبي ويفيت ثِ چبح ضؾيسُ اؾت هي ّبيي وِ زضثبضُ ّعيٌِ اظ اٍليي ًَقتِ

J.M.JURAN   ثب ػٌَاى“Quality Control Handbook”   فهل زض  اقبضُ وطز. زوتط رـَضاى 1951زض ؾبل

هُطح   ”Gold in the mine“تئـَضي هؼطٍف ذَز ضا تحت ًـبم  "ؾٌزي ويفيت التهبز"يه ايي وتبة ثب ػٌَاى 

 ؾبذت.

كوٌس ّب ًيع زًا َاى هخبل وتبة  اى ثعضگي هُبلجي ضا زض ايي ثبة هٌتكط وطزًس. ِثثؼس ثب  1957زض   W.J.Masserػٌ

چگًَگي ثْطُ ثطزى اظ "تحت ػٌَاى   Harold Freemanٍ همبلِ  "ويفيت ّبي هسيط ويفيت ٍ ّعيٌِ"ػٌَاى 

 1961زض  "طوٌتطل ويفيت فطاگي"ثب ػٌَاى  A.V.Feigenbaumٍ فهل پٌذ وتبة زوتط  "ّبي ويفيت ّعيٌِ

 اظ رولِ ايي هىتَثبت ّؿتٌس.

ضيعي ويفيت# تَؾٍ زپبضتوبى نٌبيغ زفبع  ّبي َطح $ًيبضهٌسي MIL-Q-9858Aاؾتبًساضز  1963زض زؾبهجط 

وٌٌسگبى ثرف  ثطاي تأهيي"ّبي هطتجٍ ثب ويفيت  ّعيٌِ"زؾت آٍضزى  آهطيىب هٌتكط گطزيس وِ زض آى ثِ

اگطچِ ايي اؾتبًساضز ًمُِ ػُفي زض تأويس ثط اؾتمطاض ؾيؿتن  ػٌَاى يه العام هُطح گطزيس. زٍلتي ثِ

قَز ٍلي ضٍيىطزي ولي ثطاي اؾتمطاض ؾيؿتن زاضز ٍ ٍاضز رعئيبت ايي هجحج  ويفيت هحؿَة هييبثي  ّعيٌِ

 ًكسُ اؾت.

ّبي  ّعيQS 9000   ٍ ISO 9000ٌِاذيطاً ثب رْبًي قسى ثطذي اظ اؾتبًساضزّبي هسيطيت ويفيت ًظيط 

گيطي وبضآيي هسيطيت  ػٌَاى يه اثعاض هٌبؾت ثطاي ثْجَز ويفيت ٍ اًساظُ يع ربيگبُ زضؾت ذَز ضا ثِويفيت ً

 ويفيت پيسا وطزُ اؾت.
 

 

 

 ػٌَاى يك فلسفِ هذيريت التصادسٌجي كيفيت تِ
ثب آًچِ وِ زض تزبضت ٍالؼي ٍ اضظـ التهبزي هسيطيت ويفيت  "التهبزؾٌزي ويفيت"هوىي اؾت ػجبضت 

ِ ًظط هتٌبلى ثطؾس. ثطذي هؼتمسًس وِ ويفيت ٍ ضؾيسى ثِ آى ًيبظ ثِ ؾٌزف التهبزي ًساضز، ٍرَز زاضز ث

پَقي وطزى اظ ويفيتِ ثْتط، ّطگع التهبزي ًيؿت. اظ ؾَي زيگط، هسيطاًي ّؿتٌس وِ اػتمبز  يؼٌي چكن

ذَزض ضا غيطالتهبزي اؾت. ايي هسيطاى زض تؼييي ؾُح ويفيت ثْيٌِ ًيع  100زاضًس ضؾيسى ثِ ويفيت "

ثؿٌسُ  "لسض وفبيت ذَة قسُ اؾت ٍ زيگط ثؽ اؾت . . . . . . ثِ"ؾبظًس ٍ هؼوَالً ثِ اظْبض  ذيلي هميس ًوي

 وٌٌس. هي

ّبي هتفبٍت ًؿجت ثِ ايي هؿئلِ لطاض اؾت ثب يىسيگط وبض  زّس وِ هسيطاى ثب زيسگبُ هكىل ٍالؼي آًزب ضخ هي

 كتطي يىسيگط#ػٌَاى ه وٌٌس. $چِ زض يه ؾبظهبى ٍاحس ٍ چِ ثِ

 وٌس. ذَز ًيع ؾَْاً ايزبز ؾطزضگوي هي "ّبي ويفيت ّعيٌِ"اظ ؾَي زيگط ػجبضت 
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ّبي  ّعيٌِ"ثِ ػٌَاى يه ايسُ ايٌگًَِ هُطح گطزيس وِ ػجبضت  1982زض وٌفطاًؽ هلي ويفيت زض ؾبل 

 گطزز ًِ ّعيٌِ!  ّطگع ًجبيس اؾتفبزُ قَز. چَى ويفيت ثبػج ؾَزآٍضي هي "ويفيت

ّبي  ّعيٌِ"يب  "ّعيٌِ ويفيت پبئيي"ػٌَاى  آًطا ثِ Gryna  ٍ Haringtonاًكوٌساى ايي في هخل ثطذي اظ ز

 اًس. گصاضي وطزُ اؾن "ويفيتي ًبقي اظ ثي

گصاضي وطزُ اؾت. اهب  ًبم "ّبي هطتجٍ ثب ويفيت ّعيٌِ"حتي زپبضتوبى نٌبيغ زفبع آهطيىب ًيع آًطا ثب ػٌَاى 

اؾتفبزُ ذَاّين وطز. ػٌَاى ّطچِ وِ ثبقس،  "ّبي ويفيت ّعيٌِ"قٌب يؼٌي زض ايي رعٍُ هب اظ ّوبى ػٌَاى آ

اي ذَاّس ثَز وِ ثِ  ّبي ّعيٌِ ّبي ويفيت قبهل ثؿيبضي اظ ؾطفهل ثبيس ثِ ذبَط زاقتِ ثبقين وِ ّعيٌِ

 ويفيت اضتجبٌ زاضًس.

همساض ؾَز ؾبظهبى  قَز وِ ثتَاًس ضيبيتوٌسي هكتطيبى ٍ ضيعي ويفيت ٌّگبهي آقىبض هي اضظـ ٍالؼي َطح

ّبي ويفيت ًيع اثعاضي زض زؾت هسيطيت ػبلي ؾبظهبى اؾت تب ثتَاًس ثْجَزّب  ضا افعايف زّس. تىٌيه ّعيٌِ

 ضا زض رْت ويفيت زًجبل وٌس ٍ ؾَز حبنلِ ضا اضظيبثي ًوبيس.

ّاي  ّسيٌِّبي ويفيت يطٍضي اؾت وِ تهَيط ٍايحي اظ اذتالفبت هبثيي  ثطاي زضن ربهغ هفبّين ّعيٌِ

ػٌَاى هربضد حهَل  ّبي ويفيت ّطگع ثِ زاقتِ ثبقين. ّعيٌِ ّاي سازهاًذّي كيفيت ّسيٌٍِ  كيفيت

 ويفيت ًيؿت.

يبثٌس. هخبل ثؿيبض هلوَؼ  ّبي ويفيت ًيع افعايف هي قَز، ّعيٌِ وبضي اًزبم هي اؾبؾبً ّط هطتجِ وِ زٍثبضُ

ّبيي هًَتبغ قسُ ٍ يب انالح تطاظًبهِ  سز هزوَػِتَاًس ثبظوبضي ثط ضٍي تَليسات، آظهبيف هز ايي ػوليبت هي

اًس قبيس ذيلي هلوَؼ ًجبقٌس ٍلي ايٌْب ًيع رعٍ  ّبي زيگطي وِ زض شيل آٍضزُ قسُ ثبًىي ثبقس. هخبل

گطزًس. هخبل ذطيس هزسز هَاز ثِ زليل زضيبفت هَاز هؼيَة، پبؾرگَيي ٍ  ّبي ويفيت هحؿَة هي ّعيٌِ

طاحي هزسز ٍ تغييط َطاحي يه لُؼِ زاضاي ذُب. زض يه والم، ّط پيگيطي قىبيبت هكتطيبى ٍ يب َ

 ّبي ويفيت اؾت. زّس، ّعيٌِ اي وِ ثِ ذبَط ًطؾيسى ثِ ويفيت هتؼبلي ضخ هي ّعيٌِ

ثبقٌس. حتي زض ثطذي اظ نٌبيغ ثطٍظ يبيؼبت ٍ  ػجبضات ثؿيبض هؼوَل زض نٌؼت هي تازكاريٍ  ضايؼات

ثرف ذسهبت ثب ٍاغگبى هتفبٍت ٍلي ثب هفبّين يىؿبى، ايي ػجبضات  قَز. زض ثبظوبضي ثؿيبض ػبزي تلمي هي

قَز،  ًبهِ، تؼَيى الجؿِ، غصايي وِ ثِ آقپعذبًِ ثطگكت زازُ هي ػٌَاى هخبل ثبظًَيؿي ثيوِ ٍرَز زاضًس. ثِ

قَز، اتبق ّتلي وِ ٌَّظ آهبزُ ًيؿت ٍ . . . زض حميمت هؼبزل ذُب ٍ ًمم زض نٌبيغ     چوساًي وِ گن هي

 تَاى زض ثرف ذسهبت رؿتزَ ًوَز. ليسي ضا هيتَ

آٍضز وِ ضؾيسى ثِ ويفيت  ّبي ويفيت زض ؾبظهبى ايي ثبٍض ضا زض هسيطيت ػبلي ثِ ٍرَز هي ؾبظي ّعيٌِ پيبزُ

زّس تب ثطاي اًزبم الساهبت  ّبي تزبضي هرتم ثِ ذَز اؾت ٍ ثِ هسيطيت ػبلي اربظُ هي زاضاي اضظـ

 وٌس. گصاضي انالحي ثِ زضؾتي ؾطهبيِ

الرهَل ثطاي حهَل يب اظ زؾت  ّبيي وِ ػلي ّبي ويفيت هؼيبضي اؾت ثطاي ّعيٌِ ثِ ظثبى ؾبزُ، ّعيٌِ

 گطزًس. زازى ويفيت هُلَة زض هحهَل/ذسهبت نطف هي

ّبي هطثٌَ ثِ هحهَل/ذسهت اؾت وِ تَؾٍ ذَز ؾبظهبى  هٌظَض اظ ويفيت هُلَة وليِ العاهبت ٍ ذَاؾتِ

ّبي  ّبي هحهَل ًْبيي، ٍيػگي تَاًٌس: ٍيػگي اًس. ايي العاهبت هي تؼييي گطزيسٍُ هكتطي ؾبظهبى ٍ ربهؼِ 

ّب، اؾتبًساضزّبي  ّبي ارطايي ؾبظهبى، زؾتَضالؼول ّبي فٌي، ضٍـ هَضز ًيبظ ثبظاض، ؾفبضقبت ذطيس، ًمكِ
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ثبقس ضا ّبي زٍلتي ٍ ّط العام زيگطي وِ زض تؼطيف هحهَل يب ذسهت احطگصاض  ًبهِ نٌؼتي يب نٌفي، آييي

 قبهل گطزز.

ّبي هبظاز ٍ  ّبي ٍالؼي تَليس هحهَل يب ذسهت ثب ّعيٌِ ّبي ويفيت ًوبيبًگط اذتالف ثيي ّعيٌِ ّعيٌِ

 قسين. ثطٍظ ذُب زض هحهَل ٍ يب هؼيَة ًكسى آى، هزجَض ثِ نطف آى ًوي ػسم غيطيطٍضي اؾت وِ زض نَضت 

 ز.ّط هكىل ويفيتي هؼوَالً زٍ ًَع ّعيٌِ ويفيت زض پي زاض

ّبي ويفيت ظبّطي وِ ثِ ؾبزگي لبثل هحبؾجِ ّؿتٌس ٍ زضن آًْب ًيع آؾبى اؾت.زيگطي  يىي ّعيٌِ

تَاى آًطا ثِ ؾبزگي هحبؾجِ ًوَز ٍلي ثِ ػٌَاى پيبهسّبي ثطٍظ  ّبي هرفي ويفيت اؾت وِ ًوي ّعيٌِ

وٌٌس. زض هسل  ِ هيثٌسي ضا اغلت ثِ هسل وَُ يد تكجي هكىالت ويفي، لبثل پيگيطي ذَاٌّس ثَز. ايي زؾتِ

وَُ يد، آًچِ  وِ هب زض اليبًَؼ ذَاّين زيس فمٍ لؿوت ثيطٍى اظ آة هطثٌَ ثِ وَُ يد اؾت. لؿوت اػظن 

 ثيٌين زض ظيط آة لطاض زاضز. آًچِ وِ هب هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّبي ظبّطي ّبي هرفي ويفيت ضا ثِ نَضت يطيجي اظ ّعيٌِ وٌٌس ّعيٌِ ّب ؾؼي هي ثؿيبضي اظ قطوت

تزطثيبت "گعاضـ زازُ اؾت وِ  Westinghouse Electricويفيت هحبؾجِ ًوبيٌس. ثِ ػٌَاى هخبل قطوت 

 "ّبي ظبّطي اؾت. ثطاثط ّعيٌِ 4تب  2ّبي هرفي  ًكبى زازُ اؾت وِ ّعيٌِ

ثٌسي هطثٌَ ثِ يه ػوليبت هْن زض ؾبظهبى  وٌيس وِ ّعيٌِ تأذيط زض يه ثطًبهِ ظهبى ػٌَاى هخبل فىط هي ثِ

ؿت؟ حتي زض ايي هخبل، هكىالت ويفي ثِ هطاتت ثيكتط اظ ؾبيط هكىالت ظبّط ذَاٌّس قس. َجيؼي چي

ّبي ويفيت زض ايي اضتجبٌ اظ زؾت ضفتي اػتجبض ؾبظهبى زض زيسگبُ هكتطيبى ذَاّس  اؾت وِ ثيكتطيي ّعيٌِ

 ثَز.

 ضايؼات

 گاراًتي،  تازكاري

ات حتغييرات ٍ اصال

 هٌْذسي

 الذاهات هذيريت ػالي

 تَلف تَليذ ٍ كارگاُ

 هَجَدي اضافي

 كاّص ظرفيت تَليذ

 فتِفرٍش ازدست ر

ّاي  هذل كَُ يخ تراي ّسيٌِ

 كيفيت

 ّاي  كل ّسيٌِ

 كيفيت

ّاي ّسيٌِ   

 هخفي

 ّاي ظاّري ّسيٌِ
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 ّاي كيفيت ّذف سيستن ّسيٌِ
زّس وِ  تطيي هؿبئل ويفيت ٌّگبهي ضخ هي پطّعيٌِ ّوبًَُض وِ زض قىل ظيط ًكبى زازُ قسُ اؾت،

ّبي ثيكتط زض  ّب ٍ آظهَى هكتطيبى ذُبي هحهَل/ذسهت ضا پيسا وٌٌس. اگط ايي ذُبّب اظ َطيك ثبظضؾي

ضيعي ويفيت  ّبي ووتطي ثِ ٍرَز ذَاّس آهس. اگط ؾبظهبى زاضاي َطح زاذل ؾبظهبى وكف قًَس ّعيٌِ

ّب ضا هتحول ذَاّس قس  زض پيف ثگيطز زض ايي حبلت ووتطيي ّعيٌِربهؼي ثطاي رلَگيطي اظ ثطٍظ ذُب 

 پطٍايح اؾت وِ ثْتطيي حبلت ذَاّس ثَز.
 

 

 

 ّعيٌِ$ووتطيي     ووتط$ّعيٌِ     ّعيٌِ$ثيكتطيي

 
 ؾيؿتن هسيطيت ويفيت     تَليسوٌٌسُ يب ؾبظهبى ذُب ضا هكتطي ذُب يب ًمم ضا زض هحهَل

ٍ ثطَطف زض زاذل وكف هي ٌس.و يب ذسهتِ زضيبفت قسُ وكف هي ًَِ ِث     وٌس   اي ؾبظهًبسّي قسُ گ

ي      ـبظز. ـه  وـِ ثتَاًس اظ ثطٍظ ذُب       ؾ

 رلَگيطي وٌس ٍ ثْجَز            

 هؿوتط ويفيت ضا ارطا وٌس.            
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 ّاي كيفيت در هراحل هختلف ارائِ خذهت/هحصَل همايسِ ّسيٌِ

َز ويفيت زض چٌس ؾبل اذيط ثِ زليل ثبظًگطي زض هسل والؾيه ثطاي ًمُِ ثْيٌِ وليس هَفميت زض ظهيٌِ ثْج

ّبي ثبظضؾي ٍ پيكگيطي ثب افعايف ؾُح ويفيت  ثبقس. لجالً تهَض ثط ايي ثَز وِ ّعيٌِ ّبي ويفيت هي ّعيٌِ

 قًَس. # ثِ نَضت يه ذٍ هزبًت تجسيل100يبثٌس ٍ زض ربيي وِ ّيچ ذُبيي ٍرَز ًساضز $تُبثك " افعايف هي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هذل كالسيك تراي ًمغِ تْيٌِ ّسيٌِ كيفيت
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 تراي ًمغِ تْيٌِ ّسيٌِ كيفيت جذيذهذل 

 

تط ّؿتٌس. ثب ٍرَز  اهب اهطٍظُ قَاّس وبفي ٍرَز زاضًس وِ ثْجَز فطآيٌسّب ٍ پيكگيطي اظ ذؿبضات ثبنطفِ

تَاًس پطّعيٌِ ثبقس ٍلي  ّبي اتَهبؾيَى زض فطآيٌس تَليس هي ٍـّبي ضثبتيه ٍ ؾبيط ض ايٌىِ اؾتمطاض ؾيؿتن

ثؿيبضي اظ ذُبّبي شاتي فطآيٌس هبًٌس ذُبي اًؿبًي ٍ ٍرَز ػيت زض هَاز ٍضٍزي ٍ . . . حصف ذَاٌّس قس. 

ّبي ويفيت هتحَل  ايي وكف ثبػج گطزيسُ اؾت وِ َطظ تفىط ًؿجت ثِ هسل والؾيه ًمُِ ثْيٌِ ّعيٌِ

گصاضي هحسٍز $ٍ ًِ  تَاًس ثب ؾطهبيِ سيس فطو ضا ثط ايي ثگصاضًس وِ تؼبلي ويفيت هيقَز ٍ زض هسل ر

 ًْبيت# حبنل قَز. ثي

ّبي ؾبظهبى زض رْت ثْجَز ويفيت اؾت. اؾتطاتػي  ّبي ويفيت تؿْيل تالـ ثٌبثطايي ّسف ؾيؿتن ّعيٌِ

 ّبي ويفيت زض ايي ضاؾتب ثِ قطح ظيط اؾت: اؾتفبزُ اظ ّعيٌِ

 ّبي هطثٌَ ثِ نفط ثطؾس. ّبي ذُب تب آًزب وِ ّعيٌِ ّف ّعيٌِهجبزضت ثِ وب -1
 ّبي پيكگيطاًِ ثطاي ايزبز ثْجَز. گصاضي ثط فؼبليت ؾطهبيِ -2

 ّبي ثبظضؾي ثطاؾبؼ ًتبيذ حبنلِ. وبّف ّعيٌِ -3

 .ّبي پيكگيطاًِ ثطاي حهَل ثْجَز زّي فؼبليت اضظيبثي هؿتوط ٍ رْت -4

 ؾت.ايي اؾتطاتػي ثطاؾبؼ فطييبت شيل ثٌب قسُ ا

 تَاى پيسا وطز ثطاي ّط ذُبيي وِ ٍرَز زاضز، يه ػلت انلي هي 

 ّب لبثل پيكگيطي ّؿتٌس ػلت 

 تط اؾت پيكگيطي ّويكِ اضظاى 

گيطي وطز ٍ تَؾٍ تزعيِ ٍ تحليل هٌبؾت ثط ضٍي ًوَزاض ػلت  ّبي ويفيت ضا اًساظُ تَاى ّعيٌِ زض ػول، هي

هحهَل چٌبًچِ ضخ زٌّس، يب زض زاذل ؾبظهبى ثِ  ٍ هؼلَل السام ثِ وبّف آى ًوَز. ذُبّبي هَرَز زض

تَاًٌس  وٌٌسُ اػالم ذَاٌّس قس، ثْطحبل هي ووه ثبظضؾي لبثل وكف ذَاٌّس ثَز ٍ يب تَؾٍ هكتطي/ههطف

ثطاي ثطضؾي ػلل انلي ثطٍظ ذُب هَضز ثطضؾي لطاض گيطًس ٍ حصف قًَس. ّطچِ ذُب زض فطآيٌس اضائِ 

ّبي هطتجٍ ثب آى ًيع ثيكتط ذَاّس ثَز. زض قىل ظيط ايي هفَْم ضا  هحهَل/ذسهت زيطتط وكف قَز، ّعيٌِ

 زّس. ثِ ضٍقٌي ًوبيف هي

ّبي ؾبظهبى زض ثبظضؾي ٍ آظهبيف ثِ هٌظَض  اغلت ايٌَُض اؾت وِ اگط ذُبيي زض ؾيؿتن ثطَطف قَز، تالـ

بت پيكگيطاًِ ضا ثطز وِ الساه يبثس. ايي فطييِ ؾبظهبى ضا ثِ ايي ؾوت پيف هي وكف آى ذُب ًيع وبّف هي

 ّطچِ ثيكتط ٍ هؤحطتط اًزبم زّس.
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 تٌاسة ّسيٌِ خغا تا هرحلِ كطف خغا

 

 

 ّاي هخفي كيفيت تاتغ زياى كيفيت تاگَچي ٍ ّسيٌِ
 ّبي آهيرتِ هٌْسؾي ٍ آهبضي اؾت. ثٌيبًگصاض تىٌيه (Genichi Taguchi)چي تبگَچي  زوتط گٌي

ثطز. فلؿفِ  فِ اؾت ٍ ّن ضاّىبضي ثطاي ثْجَز ؾطيغ وِ ايي فلؿفِ ضا ثِ پيف هيضٍـ تبگَچي ّن يه فلؿ

 تَاًس ثِ قطح ظيط ذالنِ گطزز. تبگَچي هي

 ّب ضا ثسٍى ايٌىِ ؾُح ويفيت هَرَز ضا تغييط زّين، وبّف زّين. تَاًين ّعيٌِ هب ًوي -1
 ثركين. ّب افعايف يبثٌس، ثْجَز تَاًين ؾُح ويفيت ضا ثسٍى ايٌىِ ّعيٌِ هب هي -2

 ّب ضا وبّف زّين. تَاًين ثب ثْجَز ؾُح ويفيت، ّعيٌِ هب هي -3

تَاًين ثب وبّف ًَؾبًبت، ّعيٌِ ضا وبّف زّين. زض نَضتي وِ ًَؾبًبت ضا وبّف زّين،  هب هي -4
 يبثٌس. ََض اتَهبتيه ػولىطز ٍ ؾُح ويفيت ثْجَز هي ثِ

  ّسيٌِ

 ترٍز خغا

 (ٍاحذ پَل)

 پيطرفت فرآيٌذ

 پيطگيري

 ساخت لغؼات

 ّا ساخت زير هجوَػِ

 تازرسي ًْايي

 ارسال هحصَل

 خذهات گاراًتي

 در دست هطتري

 ضكايت  لضايي
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گَچي ويفيت ًبهطغَة ضا ايٌگًَِ تؼطيف ضا لجَل ًساضز. تب "تُبثك نطف زض هحسٍزُ حسٍز هكرهِ"تبگَچي 

ٍلتي ذؿبضات ٍاضز ثط  "گطزز. . . . ذؿبضاتي وِ ثط ربهؼِ پؽ اظ اضؾبل هحهَل ثِ هكتطي ٍاضز هي"وٌس  هي

تَاًس تساػي قَز! ثْط  ربهؼِ ضا زض شّي ثيبٍضين، هَاضزي اظ لجيل آلَزگي َّا ٍ يب ًَيع ًبقي اظ يه هبقيي هي

تَاًس ثِ ًَػي ذؿبضت ثِ ربهؼِ هحؿَة گطزز  ي ٍاضزُ ثط ؾبظهبى زض ثلٌس هست هيحبل تؼجيط ايٌىِ ظيبًْب

ته هحهَالتي وِ ثِ زؾت هكتطي  تَاًس ربهؼيت ايي تؼطيف ضا ثطؾبًس. اٍ ايي ذؿبضات ضا ثطاي ته هي

از ّبي هبظ تَاًس ًبضيبيتي هكتطي، ّعيٌِ ضؾٌس لبئل اؾت. ايي ذؿبضات، ثب زضًظطگيطي ؾبيط هَاضز، هي هي

 ّبي اظ زؾت ضفتي اػتجبض قطوت ثبقس. يوبًت ٍ ّعيٌِ

تَاًس ثِ هَاضزي اظ لجيل تغييطات هٌْسؾي، هَرَزي،  ظيبى ًبقي اظ ويفيت ًبهطغَة زض ثلٌسهست هي

ؾبظهبى ثؿيبض هفيس ّب ثطاي  ّطحبل لبثليت ترويي ٍ هحبؾجِ ايي ّعيٌِ ًبضيبيتي هكتطي ٍ . . . ثبظگطزز. ثِ

ز. يىي اظ َاّس َث  ثبقس. ّب اؾتفبزُ اظ تبثغ ظيبى ويفيت هي ّبي ترويي ايي ّعيٌِ ضٍـ ذ
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اظ حسٍز هكرهِ ّؿتٌس زاضاي زض تبثغ ظيبى ويفيت، َطظ تفىط چٌيي اؾت وِ ًِ تٌْب هحهَالتي وِ ذبضد 

ثبقٌس، ثلىِ هحهَالتي وِ زاذل حسٍز هكرهِ ّؿتٌس ًيع زاضاي ظيبى ّؿتٌس. همساض ايي ظيبى  ظيبى هي

 .حَل همساض اؾوي ذَاّس ثَز 2نَضت يه تبثغ زضرِ  ثِ
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ISO 9000 ٌِّاي كيفيت ٍ ّسي 

ISO 9000 وٌٌس. ؾيؿتن ويفيت  ييي هيٍ اؾتبًساضزّبي هطتجٍ، ػٌبنط ؾيؿتن ويفيت ضا تؼطيف ٍ تؼ

ّبي ارطائيِ هؿتٌس ٍ هٌبثؼي وِ ؾبظهبى ثطاي  اي اظ ؾبذتبض ؾبظهبًي، ضٍـ تَاًس ثِ نَضت هزوَػِ هي

وٌس وِ ايي ارعاء ٍرَز زاقتِ   هلعم هي  ISO 9000وٌس زيسُ قَز. اؾتبًساضز  هسيطيت ويفيت اؾتفبزُ هي

تَاًس ثؿيبض هؤحط ٍ يب وبهالً غيط وبضآ ثبقس.  ايي لبلت هي ََض هؤحط وبض وٌٌس. ؾيؿتن ويفيت زض ثبقٌس ٍ ثِ

گيطي هؼيبضّبي احطثرف ثَزى ؾيؿتن ويفيت  ّبيي ثطاي اًساظُ تَنيِ  ISO 9000ثٌبثطايي زض اؾتبًساضز 

تَاًس اظ قوبضـ تؼساز لُؼبت هؼيَة تب ثطضؾي ضيبيتوٌسي  آهسُ اؾت. ايي هؼيبضّب زاهٌِ ٍؾيؼي زاضًس ٍ هي

 ا زضثطگيطز.هكتطيبى ض

 

ثب ػٌَاى هالحظبت هبلي ؾيؿتن ويفيت  6ثرف  1994ٍيطايف   ISO 9004زض 

 ّبي ويفيت آٍضزُ قسُ اؾت. گيطي ّعيٌِ ضٌّوَزّبيي ثطاي اًساظُ

ISO 10014  ٍِيػُ ثطاي اضائِ  نَضت گعاضـ فٌي ثبليوبًسُ اؾت، ثِ وِ الجتِ ٌَّظ ث

 ويفيت هٌتكط گطزيسُ اؾت.ضٌّوَزّبيي ثِ هٌظَض اضظيبثي التهبزي ؾيؿتن 

 

ّبي ويفيت زض زٍ  ضاًؿجت ثِ ّعيٌِ  ISO 9004-1تَاى تغييط ضٍيىطز اؾتبًساضز  َطظ وبهالً ٍايحي هي ثِ

ّبي  ّبي ويفيت ثِ زٍ زؾتِ ّعيٌِ هالحظِ ًوَز. زض ٍيطايف ًرؿت ّعيٌِ 1994ٍ ٍيطايف  1987ٍيطايف 

ّبي ذُب $ذُبي ثطٍى ٍ زضٍى قطوتي#  ثبظضؾي# ٍ ّعيٌِ ّبي پيكگيطاًِ ٍ گصاضي $هطثٌَ ثِ فؼبليت ؾطهبيِ

ِّبي  ّب ثطاؾبؼ ّعيٌِ ثٌسي ؾٌتي ّعيٌِ تمؿين قسُ ثَزًس، يؼٌي َجمِ ُبثك ٍ ّعٌي جبق. اهب  ػسم ّبي  ت اًُ

ِ (1994)ٍيطايف ثؼسي  ٍيطايف هبلي ًؿجت ثِ ؾيؿتن ويفيت ًوبيس. زض ايي  ّب تىيِ هي ثيكتط ثط وبّف ّعٌي

ؾبظي  زاًس وِ ثطاي ثطآٍضزُ ّبيي هي ّبي ويفيت ضا هطتجٍ ثب وليِ فؼبليت ؾت ٍ ّعيٌٍِؾؼت يبفتِ ا

ضٍزٍ   ًيع يه گبم رلَتط هي  ISO 10014پصيطز. حتي  ّبي يوٌي ٍ هَضز ًظط هكتطيبى اًزبم هي ًيبظهٌسي

ِ ّبي هبلي ضا اظ َطيك افعايف ضيبيتوٌسي هكتطيبى ٍ وبّف ّعٌي  وٌس. هي ّبي ذُب تَنيِ افعايف زضآهس
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س ضفت زض قىل ظيط آٍضزُ قسُ اؾت.  ISOوِ TQMهسل التهبزي زض فلؿفِ رسيس  َّا  ًيع ثطاؾبؼ آى ِث پيف ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ّاي كيفيت  دّي ّسيٌِ آٍري ٍ گسارش پيطٌْاد تراي جوغ
 1994ٍيرايص  ISO 9004-1در  ISO 9000در 

ِ ّبي زيگط ًيؿت.  وٌس وِ الجتِ ِث هؼٌي ًفي ضٍـ پيكٌْبز هي ّبي ويفيت زض ؾبظهبى ؾِ هسل ثطاي ارطاي ّعٌي

ز. ايي ؾِ ضٍـ ِث تؼجيط اؾتبًساضز ػجبضتٌس اظ: س َث َّا  الجتِ التجبؼ ٍ يب تطويت ايي ؾِ ضٍـ ًيع ػولي ذ

  ِ  يبثي ويفيت. ّعٌي

 ّبي ويفيت. ظيبى 

 ِ  يبثي فطآيٌس. ّعٌي

 

سي هؼطٍف  يبثي ويفيت اؾت وِ زض آى اظ َجمِِ ّبي هتؼبضف ّعٌي ايي ضٍـ اظ ضٍـياتي كيفيت:  ّسيٌِ ٌث

ّبي ثطٍى ؾبظهبًي اؾتفبزُ هي ّبي زاذلي ٍ ذُب ِ، ثبظضؾي، ذُب ِ پيكگيطًا ّبي پيكگيطاًِ ٍ ثبظضؾي  ًوبيس. ّعٌي

ِ جبق# ِث $ّعٌي َاى ؾطهبيِ ّبي اًُ ِ گصاضي ٍ ّعيٌِ ػٌ جبق# ِث ػسم ّبي  ّبي ذُب $ّعٌي ِ اًُ َاى ّعٌي ي ّبي ظيبى ويفيت ػٌ

ًَس. ثطاؾبؼ ايي هسل، ؾطهبيِ زض ًظط گطفتِ هي ي ثبيس ثط ضٍي فؼبليت گصاضي ق زبم پصيطز  ّبي هتٌبْث ّبي پيكگيطاًِ ًا

ِ ِ تب ثسيي تطتيت ّعٌي ُب وبّف يبثس ٍ ثِ تجغ آى ّعٌي ٌ ثِ ثبظضؾي ًيع تمليل يبثس. زض ايي ضٍـ ثطذي  ّبي ذ ّبي هطَث

 زضآهس

 ّعيٌِ

 گصاضي ؾطهبيِ 0

 وبّف ًبضيبيتي هكتطي

 افعايف ضيبيت هكتطي

 افعايف ػَاهل لصت هكتطي

 وبّف ّعيٌِ ضؾيسى ثِ اًُجبق

 اًُجبق ػسم وبّف ّعيٌِ 
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زبم ػو ّبي ّعيٌِ اظ ؾطفهل ٍتيي ثطاي ؾبذت هحهَل يب اضاِئ ذسهبت نطف هياي وِ ثطاي ًا گطزز زض ًظط  ليبت ض

ِ گطفتِ ًوي ليس، ّعٌي ّبي َت ض ِ اپطاَت ِ ًگْساضي  قَز. هخالًً ّعٌي ِ اؾتْالن اثعاض، ّعٌي ّبي ًگْساضي ٍ تؼويطات، ّعٌي

ليس نَضت ًؿجت ػسزي وِ ثب تمؿين ثط هيعاى فطٍـ  ّبي ويفيت ًيع ِث هَرَزي ٍ . . . گعاضـ ّعيٌِ ِ َت يب ّعٌي

ٍلي ثطاي يه فطآيٌس هٌفطز  ؾبظي هي گطزز. چٌيي ضٍقي هؼوَالً ثطاي ول ؾبظهبى پيبزُ آيس اضاِئ هي زؾت هي ِث گطزز 

جَز زض ؾبظهبى اؾت.   ًيع لبثل پيبزُ  ؾبظي اؾت. اظ هعايبي ايي ضٍـ ؾطػت آى زض پيسا وطزى ًمبٌ هؿتؼس ْث

 

ِ ضٍيىطز ظيبى ويفيت زضرٍش زياى كيفيت:  ِ نسز اؾت وِ ّعٌي طي ٍ ّعٌي زؾت  ّبي هرفي ويفيت ضا ِث ّبي ظّب

ِ ِ آٍضز. ّعٌي طي ويفيت ػجبضتٌس اظ ّعٌي ِ ّبي ظّب ّبي هرفي ويفيت  ّبي يبيؼبت، ثبظوبضي، قىبيت هكتطيبى ٍ ّعٌي

ِ"ّوبى  ُب ّعٌي س فطٍـ اظ زؾت ضفتِ ِث "ّبي هرفي ذ ز هبًٌ ٌس َث َّا تطيي ذ وبضي وِ هب  زليل ًبضيبيتي هكتطيبى. ْث

ِ ْبؾت. اگطچِ زض اؾتبًساضز   ّب هي زض هحبؾجِ ايي ّعٌي زبم زّين ترويي ظزى آً ين ًا ًَا ايي اهط ثطػْسُ ؾبظهبى  ISOت

ب ضا ترويي ظز. گصاقتِ قسُ اؾت. هي َاى اظ يطيت ٍ يب تبثغ ظيبى ويفيت تبگَچي اؾتفبزُ ًوَز ٍ يب حتي آًْ  ت

تط اظ  گصاضز ٍ حتي ِث ًظط ذيلي ؾبزُ ّبي ويفيت ضا زض اذتيبض هي ّطچٌس ايي ضٍـ فمٍ ترويي تمطيجي ّعيٌِ

ِ ضٍـ َالغ ِث يبثي ويفيت هي ّبي زيگط ّعٌي َاى تٌْب ضُا ضؾس ٍلي زض ثطذي ه حل هَرَز لبثل اؾتفبزُ اؾت ظيطا  ػٌ

ِ ًبچيعي زضثبضُ ّعٌي الػبت ثؿيبض  الػبت هوىي اؾت َا َالؼي وِ َا وبفي ًيع  ّبي ؾبظهبى زض زؾت ثبقس. الجتِ ه

ْبز گطزز. ِث َاى هخبل زض فطآيٌسّبيي وِ همساض يبيؼبت ثؿيبض ًبچيع اؾت،  هَرَز اؾت هوىي اؾت ايي ضٍـ پيكٌ ػٌ

ِ ٌّگبهي هي ويت ّعٌي َاى ّا ِ ت َاى ّعٌي ّبي هرفي ويفيت ضا ًيع هحبؾجِ ًوَز. اظ آًزب  ّبي ويفيت ضا ًكبى زاز وِ ثت

ِ طي ٍ ّن وِ زض ايي ضٍـ ّن ّعٌي ِ ّبي ظّب ًَس هي ّبي هرفي ويفيت هحبؾجِ هي ّعٌي تظبض زاقت وِ  ق َاى ًا ت

جَز ويفيت ايفبي ًمف ًوبيس. ِث  ًحَ هؤحطتطي زض ْث

 

ِياتي فرآيٌذ:  ّسيٌِ ّب هحبؾجِ هي ايي ضٍـ ّعٌي ِ ّب ضا اظ ًمُِ ًظط فطآيٌس ّب ضا ثطاؾبؼ هحهَل ٍ  وٌس ٍ ػوالً ّعٌي

ّبي  ّبيي وِ زض ؾبظهبى زض اتهبل ثب يىسيگط ٍ ثطاي ضؾيسى ثِ ًيبظهٌسي بليتگيطز. وليِ فؼ يب هطاوع ّعيٌِ زض ًظط ًوي

زبم قسى ّؿتٌس هي س ِث هكتطيبى $چِ زاذل ؾبظهبى ٍ چِ ثطٍى ؾبظهبى# زض حبل ًا َاًٌ َاى فطآيٌس زض ًظط گطفتِ  ت ػٌ

ًَس. ّطچٌس وِ هي ّب ضا زض زٍ ضٍـ پيكيي هحبؾجِ ًوَز اهب زض ايي ض ق ِ فطآيٌس َاى ّعٌي ٍـ ضٍيىطز وبهالً رسيسي ت

ِ ِ ثطاي هحبؾجِ ّعٌي ُبثك ٍ  ّب ٍ تؼطيف ّعٌي ٌ ثِ ت جبق ِث ػسم ّبي هطَث ِ اًُ يبثي فطآيٌس  ٍرَز آهسُ اؾت. زض ضٍـ ّعٌي

ِ جبق ٍ  تؼبضيفي وِ ثطاي ّعٌي جبق آهسُ اؾت چٌيي اؾت: ػسم ّبي اًُ  اًُ

1- ِ جبق:  ّعٌي ِّبي اًُ ٍ   طاي ضؾيسى ثِ ًيبظهٌسيّبيي وِ ؾبظهبى ث ػجبضتٌس اظ وليِ ّعٌي ّب

َاؾتِ ُبيي ضخ زّس. ّبي يوٌي ٍ هَضز تمبيبي هكتطيبى هتحول هي ذ ىِ ذ  گطزز، ثسٍى اٌي

2- ِ جبق: ػسم ّبي  ّعٌي  قًَس. زليل ثطٍظ ذُب زض فطآيٌس نطف هي  ّبيي وِ ثِ ّعيٌِ اًُ

ِ هالحظِ هي ِ وٌيس وِ ّعٌي جبق زض ايي ضٍـ ثب آًچِ وِ زض ضٍـ ّعٌي ز وبهالً فطق يبث ّبي اًُ ي ويفيت تؼطيف قسُ َث

ِ ز وِ ّعٌي ِ وطزُ اؾت. لجالً فطو ثط ايي َث جبق فمٍ قبهل ّعٌي ِ ّبي اًُ ّبي  ّبي نطف قسُ ثطاي پيكگيطي ٍ ّعٌي

ِ ثبظضؾي هي ِ ثبقس ٍ ّعٌي زًس. اهب زض ضٍـ ّعٌي ٌ ِث فطآيٌس ضا اظ آى رسا وطزُ َث ِ فطآيٌسي  ّبي هطَث يبثي فطآيٌس، ّعٌي

زبم اؾت ِثوِ ثسٍى  ُب زض حبل ًا ُبثك زض ًظط گطفتِ هي ثطٍظ ذ ِ ت َاى ّعٌي ِ ػٌ ّبي  قَز. زض ايي نَضت ّن ّعٌي

طغي ٍ غيطُ ضا. َاز، ًا ؿبًي، ه ِ ًيطٍي ًا س زاقت ٍ ّن ّعٌي َّا  پيكگيطي ٍ ثبظضؾي ضا زضثطذ
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ِ ِ ػسم ّبي  ّوچٌيي ثطاي ّعٌي جبق، زض گصقتِ ّعٌي ّبي هَرَز زض ف اًُ س زض ًظط گطفتِ هيّبي هطتجٍ ثب ذُب قس  طآٌي

ِ ِ يبثي فطآيٌس ثب تؼطيفي وِ ثطاي ايي َجمِ اهب زض ضٍـ ّعٌي سي اظ ّعٌي جَز فطآيٌس  ٌث ّب زاضز، قبًؽ ثيكتطي ثطاي ْث

ّبي فطآيٌس ٍ يب حصف ػوليبت ثسٍى اضظـ افعٍزُ ٍرَز  ٍرَز زاضز. ظيطا زض ايي حبلت اهىبى تفىط ثطاي تطويت لسم

س زاقت. َّا  ذ

َاض اؾت. ظيطا اهىبى پيگيطي  ًظط هي يبثي فطآيٌس ِث ٌِضٍـ ّعي ين لسضتوٌسي اؾت وبّف ٍ ضؾس وِ ثط پبيِ فلؿفِ ٍ هفّب

 زّس. ّبي هطثٌَ ثِ احطثركي $ويفيت# هي ٍضي $ػوليبت ًطهبل# ضا ػالٍُ ثط ّعيٌِ ّبي هطثٌَ ثِ ثْطُ ّعيٌِ

 

 

 

  QS 9000ّاي كيفيت  استاًــذاردّاي صٌايــغ خَدرٍســازي ٍ ّسيٌِ

 ّـاي كيفيـت سـازي ّسيٌِ  ٍ الـسام پيـادُ
وٌٌسگبى لُؼبت  ام ضا ثطاي تأهيي ؾبظي فَضز، وطايؿلط ٍ ري ّبي ؾِ وبضذبًِ هبقيي ًيبظهٌسي QS 9000اؾتبًساضز 

ْب تؼطيف هي  وٌس. آً

ّبي ظيط اؾ ثطاي تؼطيف ًيبظهٌسي QS 9000ضٍيىطزي وِ زض   ت:ّب ٍرَز زاضز ثطگطفتِ اظ اؾتبًساضز

ٌبهِ تًويي ويفيت تأهيي -  وٌٌسگبى $وطايؿلط# ًظبه

 $فَضز# Q-101اؾتبًساضز ؾيؿتن ويفيت  -

ساف تؼبلي ويفيت $ري -  ام# ّا

- ISO 9001: 1994 
 

سيٌِ  ّ س ّاي كيفيت:  اضارُ تِ وٌٌسگبى ضا هلعم  ٍيطايف ؾَم، وليِ تأهيي QS 9000اؾتبًساضز  5-1-4زض ٌث

ًٍس  هي ِ"ؾبظز وِ ض ًب ّعٌي ّب اقبضُ گطزيسُ اؾت وِ  "هطغَةّبي ويفيت  ضا حجت ًوبيس. الجتِ زض ّويي اؾتبًساضز ثؼس

الػبتي وِ زض ؾيؿتن هبلي ػبزي ؾبظهبى زض ايي ػوَهبً، گعاضـ" س ثطاي قٌبؾبئي ٍ  ثبضُ ٍرَز زاضز هي ّب ٍ َا ًَا ت

ِ ِ ويفيت ثؼالٍُ زض ايي اؾتبًساضز شوط گطزيسُ اؾت  "ّبي ويفيت ًبهطغَة وبفي ثبقس هسيطيت ّعٌي وِ هفَْم ّعٌي

 ِ جبق يىي اؾت ٍ ِث  ػسم ًبهطغَة ثب هفَْم ّعٌي  اقبضُ ًوَزُ اؾت.  ISO 9004-1اًُ

س  ط2ُ-5-2-4زض ٌث جَز ويفيت ٍ ْث َاى ْث ِ"ٍضي، ِث  , ثب ػٌ َاى ظهيٌِ ِث "ّبي ويفيت ًبهطغَة ّعٌي اي هٌبؾت ثطاي  ػٌ

جَز زض ؾبظهبى اقبضُ هي تؼطيف ٍ ارطاي پطٍغُ  س.وٌ ّبي ْث

 
 

 

VDA 6.1  ُّاي كيفيت سازي ّسيٌِ ٍ السام پياد 

VDA 6.1 ِػٌَاى اؾتبًساضز ويفيت نٌبيغ ذَزضٍ زض آلوبى ٍ اضٍپب وِ تَؾٍ  ث(VDA) 

Verband Der Automobilindustrie ُؾبظي ؾيؿتن ويفيت ضا  هٌتكط گطزيسُ اؾت، پيبز

اضربع  ISO 9004-1ضٌّوَزّبي ؾبظي آى ثِ  ػٌَاى يه العام هُطح ًوَزُ اؾت ٍ زض پيبزُ ثِ
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اًُجبق ذالنِ  ػسم ّبي  ّبي ويفيت ثِ هحبؾجِ ّعيٌِ ؾبظي ّعيٌِ زازُ اؾت. ايي العام زض پيبزُ

ّبيي وِ هَفك ثِ  گيطز. قطوت ّبي هطثٌَ ثِ تًويي تُبثك ضا ّن زضثطهي ًرَاّس قس ٍ ّعيٌِ

زض ؾيؿتن ويفيت آًْب ربيي  اًس ثبيس قَاّسي ضا ثطاي ايٌىِ قسُ VDA 6.1زضيبفت گَاّيٌبهِ 

ّب ٍرَز زاضز اضائِ وٌٌس ٍ اؾتفبزُ اظ ايي گعاضقبت ضا  گيطي ايي ّعيٌِ آٍضي ٍ گعاضـ ثطاي روغ

 ّبي هسيطيت احجبت ًوبيٌس.  زض ثبظًگطي
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 ّاي كيفيت تٌذي ّسيٌِ عثمِ
 

 ّاي كيفيت تٌذي ّسيٌِ عثمِ
 گطزز: ّبي ظيط تمؿين هي يثٌس ّبي ويفيت ثِ َجمِ ّوبًَُض وِ شوط گطزيس، ّعيٌِ

 ٌِّبي پيكگيطاًِ ّعي 

 ٌِّبي ثبظضؾي ّعي 

 ٌِّبي ذُب ّعي 

 ؾبظهبًي ّبي ذُبي زضٍى ّعيٌِ -

 ؾبظهبًي ّبي ذُبي ثطٍى ّعيٌِ -

 ّب آهسُ اؾت: ثٌسي زض شيل قطح ّط يه اظ ايي َجمِ

 ٍجَد ٍيژُ تراي جلَگيري از تِ ّايي كِ تِ ّسيٌِ فؼاليت -ّاي پيطگيراًِ ّسيٌِ

ػٌَاى هخبل ّعيٌِ  ثِضًَذ.  آهذى كيفيت ًاهرغَب در هحصَل يا خذهت اًجام هي

وٌٌسگبى، اضظيبثي لبثليت  ضيعي ويفيت، اضظيبثي تَاًوٌسي تأهيي ثبظثيٌي َطح رسيس، َطح

ّبي  ّبي ثْجَز ويفيت ٍ آهَظـ فطآيٌس، رلؿبت گطٍّي ثطاي ثْجَز ويفيت، پطٍغُ

 ويفيت.

پيكگيطاًِ ثِ زٍ گًَِ هَضز ؾَء تؼجيط لطاض گيطز: اٍل  ّبي هوىي اؾت هفَْم ّعيٌِ

ػٌَاى هخبل هوىي  تَاى هكرم ًجبقس. ثِ ّبي پيكگيطاًِ هي ايٌىِ وبضثطز تؼطيف ّعيٌِ

اظ ثطٍظ ذُبّبي  رلَگيطيثِ هٌظَض  ايبفيّبي  اؾت گفتِ قَز وِ ثطذي اظ ثبظضؾي

ظوبضي ايبفِ قسُ ثطاي ّبي ايبفِ قسُ ٍ يب ثب قًَس. هخل ثبظضؾي ثيكتط اًزبم هي

ّبيي وِ ثطاي حل  رلَگيطي اظ ضؾيسى ذُب ثِ زؾت هكتطي. اهب زض ّويي احٌب، ّعيٌِ

تَاًس  گطزز هي هكىالت ويفي $الساهبت انالحي يب آًبليع ذُبّبي هَرَز# نطف هي

ّبي ثطٍظ ذُب زض حبل حبيط $ّعيٌِ ذُب# ٍ يب ّعيٌِ پيكگيطي اظ ثطٍظ  ػٌَاى ّعيٌِ ثِ

 كبثِ زض آيٌسُ $ّعيٌِ پيكگيطي# زض ًظط گطفتِ قَز.هكىالت ه

ّبي پيكگيطي ثِ زضؾتي زض ًظط گطفتِ ًكًَس،  حبلت زيگطي وِ هوىي اؾت ّعيٌِ

ّبي يه ًفط ثطاي اًزبم الساهبت پيكگيطاًِ رعء وَچىي  هَلؼيتي اؾت وِ زض آى فؼبليت

ػٌَاى هخبل  ضؾس. ثِ هياظ وبض هؼوَلي اٍ ذَاّس ثَز ٍ زض الثالي وبض هؼوَلي ًيع ثِ آى 

ّبي هطثٌَ ثِ وٌتطل فطآيٌس آهبضي ضا ًيع  تَاًس زازُ اپطاتَض زض ٌّگبم تَليس هي

آٍضي ًوبيس. زض ايي نَضت اٍ ايي ػول ضا زض ََل وبض ػبزي ذَيف وِ تَليس لُؼِ  روغ

ّبي هطثٌَ ثِ وبض هؼوَلي ايي  زّس. زض ايي نَضت ثركي اظ ّعيٌِ ثبقس اًزبم هي هي

 ّبي پيكگيطاًِ ترهيم زازُ قَز. تَاًس ثِ ّعيٌِ َض هياپطات
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گيري، ارزياتي يا هويسي هحصَل  ّاي هرتَط تِ اًذازُ ّسيٌِ -ّاي تازرسي ّسيٌِ

يا خذهت تِ هٌظَر تضويي تغاتك آى تا استاًذاردّاي كيفي تؼييي ضذُ يا 

 ّاي ػولكرد آى. ًيازهٌذي

وٌٌسُ ٍ آظهَى ٍضٍزي هَاز ذطيساضي  هييّب قبهل ثبظضؾي ٍ اضظيبثي هٌجغ تأ ايي ّعيٌِ

ّب ٍ ًتبيذ آًْب ذَاّس قس.  گصاضي ايي ثبظضؾي ّبي هطثٌَ ثِ تأييس ٍ نحِ قسُ ٍ فؼبليت

ّبي ثبظضؾي،  ّبي هيبًي ٍ ثبظضؾي ٍ آظهَى ًْبيي قبهل ّعيٌِ ّوچٌيي ثطاي ثبظضؾي

ٌِ هطثٌَ ثِ گيطي ٍ ّعي آظهَى ٍ هويعي هحهَل ٍ ذسهت، وبليجطاؾيَى اثعاض اًساظُ

 ثبقس. ّب هي پكتيجبًي ٍ هلعٍهبت ٍ هَاز هَضز ًيبظ ثطاي اًزبم ايي فؼبليت

اًغثاق هحصَل/ خذهت تا  ػذم ّاي ًاضي از  ّسيٌِ -ّاي خغا ّسيٌِ

كٌٌذُ ٍ الساهات هَرد ًظر تراي آًْا يا تِ ػثارتي  ّاي هطتري/ هصرف ًيازهٌذي

 ذهت.ديگر ّسيٌِ ًاضي از كيفيت ًاهرغَب هحصَل/ خ

ثٌسي  ؾبظهبًي زؾتِ ؾبظهبًي ٍ زضٍى ّبي ثطٍى ّبي ذُب ثِ زٍ زؾتِ ّعيٌِ ّعيٌِ

 قَز. هي

 ٌِّب لجل اظ اضؾبل ٍ تحَيل  ايي ّعيٌِسازهاًي:  ّاي خغاي درٍى ّسي

زّس. هخبل ايي ًَع  وٌٌسُ ضخ هي هحهَل ثِ هكتطي يب اضائِ ذسهت ثِ ههطف

ثبظضؾي هزسز، آظهَى هزسز، ثبظثيٌي  تَاًس ّعيٌِ يبيؼبت، ثبظوبضي، ّب هي ّعيٌِ

 هَاز ٍ وبّف اضظـ ٍ هطغَثيت ثبقس.

 ٌِّب ثؼس اظ اضؾبل ٍ تحَيل  ايي ّعيٌِ سازهاًي: ّاي خغاي ترٍى ّسي

وٌٌسُ ضخ  هحهَل ثِ هكتطي يب زض حيي اضائِ ذسهت ٍ پؽ اظ اضائِ ذسهت ثِ ههطف

ّبي  تي قىبيبت هكتطيبى، ّعيٌِّبي ًبقي اظ ثِ رطيبى اًساذ ػٌَاى هخبل ّعيٌِ زّس. ثِ هي

 ذسهبت گبضاًتي ٍ زٍضُ يوبًت ٍ پؽ گطفتي هحهَل.
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 ّاي كيفيت ػٌاصر ّسيٌِ

ّبيي اؾت وِ ثب يىسيگط روغ  ّب، ٍظبيف ٍ ّعيٌِ ّبي ويفيت قبهل وليِ فؼبليت ػٌبنط ّعيٌِ

ضيعي  ٌَاى هخبل َطحػ زؾت آٍضز. ثِ ثٌسي ولي ضا ثِ ّبي هطثٌَ ثِ يه َجمِ قًَس تب ثتَاى ّعيٌِ هي

ثٌسي  ّبي پيكگيطي اؾت، ثبظضؾي هيبًي رعئي اظ َجمِ ثٌسي ّعيٌِ ويفيت يىي اظ ػٌبنط َجمِ

ؾبظهبًي اؾت ٍ ثطگكت  ّبي ذُبّبي زضٍى ّبي ثبظضؾي اؾت ٍ ثبظوبضي يه ػٌهط اظ ّعيٌِ ّعيٌِ

 ؾبظهبًي اؾت. ّبي ذُبي ثطٍى هحهَل اظ ؾوت هكتطي يه ػٌهط اظ ّعيٌِ

ػٌَاى  تَاًس وبهالً ثؿتگي ثِ نٌؼت هَضز ًظط زاقتِ ثبقس. ثِ ّبي ويفيت هي ٌبنط ّعيٌِتؼطيف ػ

تَاًس  گطزز هي ّبي ويفيت زض ّتلساضي ثب آًچِ وِ ثطاي ثيوبضؾتبى تؼطيف هي هخبل ػٌبنط ّعيٌِ

 ّبي ويفيت زض يويوِ زٍ آهسُ اؾت. وبهالً هتفبٍت ثبقس. ليؿت وبهل ػٌبنط ّعيٌِ
 

 

 

 ّاي كيفيت هجوَع ّسيٌِ
ّبي پيكگيطاًِ،  ثٌسي فَق ػجبضت اؾت اظ روغ ّعيٌِ  ّبي ويفيت ثط اؾبؼ َجمِ هزوَع ّعيٌِ

 ّبي ذُب. يب ثِ ػجبضت زيگط: ّبي ثبظضؾي ٍ ّعيٌِ ّعيٌِ
TCOQ = PC + AC + FC 

 وِ زض آى: 

TCOQٌِّبي ويفيت : هزوَع ّعي 

PCٌِّبي پيكگيطي : ّعي 

ACٌِّبي ثبظضؾي : ّعي 

FCٌّبي ذُب ّؿتٌس.ِ : ّعي 

 

ّبي  ثٌسي  گطزز. ّطچٌس وِ ّطيه اظ َجمِ ايي هزوَع ثطاي همبَغ ظهبًي تؼطيف قسُ هحبؾجِ هي

تَاًس ثؼٌَاى يه قبذم ٍيػُ هَضز ثطضؾي لطاض گيطز ٍلي هزوَع  شوط قسُ ٍ حتي ػٌبنط آًْب هي

 ز.قَ ّبي ويفيت ثىبض گطفتِ هي ّبي ويفيت زض گعاضقبت ثلٌس هست ّعيٌِ ّعيٌِ
 

 

 

 ّاي كيفيت گيري در ّسيٌِ هثٌاي گسارش
ضٍز.  قوبض هي ّبي ويفيت ثْتطيي اثعاض ثطاي قٌبؾبيي ًمبٌ هؿتؼس ثطاي ثْجَز زض ؾبظهبى ثِ ّعيٌِ

پصيطز. اظ َطفي  هست نَضت هي ّبي ويفيت زض يه ؾبظهبى اغلت زض وَتبُ هُبلؼِ اٍليِ ّعيٌِ

ات فطاٍاًي ذَاّس زاقت. ثٌبثطايي تحليل ٍالؼي ثط ّبي هبلي يه ؾبظهبى زض ََل ظهبى تغييط قبذم

نَضت يه زضنس يب قبذم  ََض هفيستط لبثل اًزبم اؾت وِ ثِ ّبي ويفيت ٌّگبهي ثِ ضٍي ّعيٌِ
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ّبي  آيس هحبؾجِ گطزز. ثطذي اظ قبذم زؾت هي ػسزي وِ ًؿجت ثِ فبوتَضّبي زيگط هبلي ثِ

 اًس. قًَس زض ظيط آهسُ گطفتِ هيوبض  ّبي ويفيت ثِ زّي ّعيٌِ ػسزي وِ ثطاي گعاضـ

ػٌَاى هجٌبي هتؼبضف ثطاي اضائِ  ؾبظهبى ثِ فطٍـ ذبلمّبي ويفيت،  زض هُبلؼبت ثلٌسهست ّعيٌِ

ضيعي ًوَز وِ زض ََل زٍضُ  تَاى ثطًبهِ ػٌَاى هخبل هي قَز. ثِ گعاضـ ثِ هسيطيت ػبلي هحؿَة هي

 زضنس وبّف يبثس  8ِ زضنس ث 9ّبي ويفيت ًؿجت ثِ فطٍـ اظ ؾِ ؾبلِ ول ّعيٌِ

وبض گطفتِ قَز ٍلي قبذم هٌبؾجي  ّبي ثلٌسهست ثِ ضيعي تَاًس ثطاي ثطًبهِ ايي هؼيبض اگطچِ هي

گطزز. فطو وٌيس وِ ايي  ّبي ويفيت هحؿَة ًوي ثطاي ؾٌزف ضٍظاًِ، ّفتگي ٍ هبّيبًِ ّعيٌِ

ي هؼيبض حتي ثب فطٍـ هؼيبض ثرَاّس ثطاي يه تَليسوٌٌسُ َّاپيوب هحبؾجِ گطزز. زض ايي نَضت اي

قَز ثبظ ايي ًطخ  قست تغييط وٌس. حتي زض فهَلي وِ فطٍـ َّاپيوب ون هي تَاًس ثِ يه َّاپيوب هي

 تَاًس ثيف اظ اًساظُ ضقس زاقتِ ثبقس! هي

تَاًس پبيِ هٌبؾجي  ّطحبل اگط تغييطات فطٍـ ذبلم زض ََل ظهبى ثؿيبض ظيبز ثبقس ايي هجٌب ًوي ثِ

 ّبي ويفيت هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز. هست ّعيٌِ ثطاي گعاضقبت وَتبُ

ّبي ويفيت ثٌبثط آًچِ وِ تب وٌَى گفتِ قس ثبيؿتي اظ  هست ّعيٌِ ثطاي تزعيِ ٍ تحليل وَتبُ

ّبي ويفيت زض اضتجبٌ ّؿتٌس. اظ رولِ ايي  ّبيي اؾتفبزُ ًوَز وِ هؿتميوبً ثب ّعيٌِ قبذم

ٍ  هيعاى اضظـ افعٍزُ، ّبي هؿتمين زؾتوعز عيٌِّ، ّبي تَليس هزوَع ّعيٌِتَاى ثِ  ّب هي قبذم

 تب لحظِ اضؾبل يب تحَيل ثِ هكتطي اقبضُ وطز. ّعيٌِ هحهَل

ّبي ويفيت  ّوَاضُ تَنيِ قسُ اؾت وِ فمٍ اظ يه قبذم ٍ هجٌبي هبلي ثطاي گعاضـ ّعيٌِ

ِ ثِ تأويس گيطز ثبيؿتي ثب تَر ّبيي ّن وِ هَضز اؾتفبزُ لطاض هي اؾتفبزُ ًكَز. ّط يه اظ قبذم

گيطي اًتربة گطزز. هخالً اؾتفبزُ اظ قبذم فطٍـ ذبلم ثطاي  هسيطيت ٍ ضٍيىطز اٍ ثطاي تهوين

تَاى اظ  هست هي تَاًس هٌبؾت ثبقس حبل آًىِ ثطاي ثْجَز زض وَتبُ ّبي ثلٌسهست هي ضيعي ثطًبهِ

 هجٌبي ّعيٌِ تَليس اؾتفبزُ ًوَز.

 ثبقٌس. ّبي ويفيت هي هَضز اؾتفبزُ ثطاي گعاضـ ّعيٌِ ّبيي هؼوَل ّبي ظيط الگَّبيي اظ قبذم هخبل

 ٌِّبي  ؾبظهبًي ثِ هزوَع ّعيٌِ ّبي ذُبي زضٍى ًؿجت ّعي

 تَليس/ذسهبت.

 ٌِؾبظهبًي ثِ فطٍـ ذبلم ّبي ذُبي ثطٍى ًؿجت ّعي 

 ًُؿجت ّعيٌِ ثبظضؾي ٍضٍزي ثِ ول ّعيٌِ هَاز ذطيساضي قس 

 ٌِّبي  فطآيٌس ثِ ول ّعيٌِّبي ثبظضؾي حيي فطآيٌس ٍ پبيبى  ًؿجت ّعي

 تَليس/ذسهبت

 ٌِّبي تَليس/ذسهبت. ّبي ويفيت ثِ ول ّعيٌِ ًؿجت ول ّعي 

ّبي فَق ٍرَز ًساضز. اقتجبُ ايي اؾت وِ تٌْب  الجتِ ّيچ هحسٍزيتي ثطاي تؼطيف قبذم

ّبي ويفيت اؾتفبزُ قَز. گبّي  گيطي هؿتوط ّعيٌِ اظ يه قبذم ٍ هجٌب ثطاي گعاضـ

ّبي ويفيت ضا زض ليبؼ ثب ثطذي اظ هَاضز  بيي وِ ثتَاًس اضظـ ّعيٌِاؾتفبزُ اظ هجٌبّ

 تَاًس هؤحطتط ثبقس. فطو وٌيس وِ ثِ هب گفتِ قَز: هلوَؼ زض ؾبظهبى ثيبى وٌس هي
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تَهبى نطف  500قَز،  تَهبًي وِ زض ٍاحس قوب ذطد هي 1000زاًي وِ ثطاي ّط  آيب هي"

 "گطزز! ّعيٌِ ويفيت ًبهطغَة هي

تَاى اظ ثطذي هجٌبّبيي وِ زض ؾيؿتن هبلي هَرَز ّؿتٌس اؾتفبزُ  نل هيثٌبثطّويي ا

 ًوَز، هبًٌس:

 ّبي زؾتوعز يب ّعيٌِ زؾتوعز هؿتمين. هخل ول ّعيٌِ -هجٌبي زؾتوعز 

 ٌِهخل ّعيٌِ وبضگبُ، ّعيٌِ ػوليبت يب روغ ّعيٌِ هَاز ٍ ٍ  -هجٌبي ّعي

 زؾتوعز.

 هت.هخل فطٍـ ذبلم يب ليوت هحهَل/ذس -هجٌبي فطٍـ 

 هخل تؼساز هحهَالت فطٍـ ضفتِ، تؼساز  -هجٌبي ٍاحس لبثل قوبضـ

 ذسهت اًزبم قسُ، يب حزن ذطٍري فطآيٌس.

 

 

 

 ّاي كيفيت تجسيِ ٍ تحليل رًٍذ ّسيٌِ

 ٍ فرآيٌذ تْثَد كيفيت
تَاًس ّيچ وبضي ثطاي ثْجَز ويفيت زض ؾبظهبى اًزبم  ّبي ويفيت ثِ تٌْبيي ًوي ّعيٌِ

آٍضز تهَيط ًؿجتبً ٍايحي اظ هربضد ؾبظهبى زض ضاثُِ  ضهغبى هيزّس زض ػَو آًچِ ثِ ا

ّب ضا  ّبي هؿتؼس ثْجَز ّعيٌِ تَاًس ظهيٌِ ثب هؿبئل هطثٌَ ثِ ويفيت ذَاّس ثَز وِ هي

 ًكبى زّس.

ّبي ويفيت ثبيس اهىبى تزعيِ ٍ تحليل آى ضا فطاّن  ثطاي اؾتفبزُ ّط چِ هؤحطتط اظ ّعيٌِ

جل شوط گطزيس، يه ضاُ ؾبزُ ثطاي حهَل ايي اهىبى، ًوَز. ّوبًَُض وِ زض لؿوت ل

ّبي ػسزي اؾت. اؾتفبزُ اظ ايي  ّب ٍ ًؿجت نَضت قبذم ّبي ويفيت ثِ هحبؾجِ ّعيٌِ

 تَاًس ّوطاُ ثب پطؾف ؾؤاالتي ًظيط ظيط ثبقس: ّب هي قبذم

 تَهبًي وِ ثطاي ّط هحهَل نطف  100زاًؿتيس وِ ثطاي ّط  آيب هي

اي اظ زؾت  ّبي ذُبي زضٍى وبضذبًِ ذبَط ّعيٌِ تَهبى آى ثِ 14قَز،  هي

 ضٍز؟ هي

 پطزاظيس،  تَهبًي وِ ثطاي ذطيس هَاز هي 100زاًؿتيس وِ ثطاي ّط  آيب هي

 قَز؟ تَهبى آى نطف ثبظضؾي هي 3

همساض هربضد ويفيت ضا زض ليبؼ ثب يه ثِ ؾطػت تَاًٌس  ّب $ؾؤاالت# هي ايي قبذم

ّب ٍ هجبلغ  ب گبم ثؼسي ًظبضت ثط ايي قبذماي زيگط ثيبى وٌٌس. اه ؾطفهل ّعيٌِ

ذَاّس ثَز تب ثتَاًس ثِ هب ًكبى زّس وِ آيب ؾبظهبى ضٍ زض ََل ظهبى ّبي ويفيت  ّعيٌِ

ّبي ويفيت زض ََل ظهبى اظ  قَز. ًوبيف همساض ّعيٌِ گصاضز يب ثستط هي ثِ ثْجَزي هي
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ّبي ويفيت  ثطاي ّعيٌِ َطيك ًوَزاض ضًٍس اهىبًپصيط اؾت. هؼوَالً تزعيِ ٍ تحليل ضًٍس

تَاًس ؾيط ثْجَز يب ػفَل ويفيت ؾبظهبى ضا زض ََل ظهبى ثِ تهَيط ثىكس. اظ تزعيِ ٍ  هي

 تَاى اؾتفبزُ ًوَز. ثيٌي آيٌسُ ًيع هي تحليل ضًٍس حتي زض پيف

ّبي ّعيٌِ ويفيت ًيع شوط گطزيس، زٍ ًَع تزعيِ  ّوبًَُض وِ زض تزعيِ ٍ تحليل قبذم

تَاى زض ًظط گطفت. زض آًبليع  هست ثطاي آًبليع ضًٍس هي وَتبُ ٍ تحليل ثلٌسهست ٍ

ّبي ويفيت ضا زض ََل ظهبى  ّبي ويفيت، هؼوَالً هزوَع ّعيٌِ ثلٌسهست ضًٍس ّعيٌِ

ضيعي اؾتطاتػيه ؾبظهبى هَضز اؾتفبزُ  زٌّس. ايي تزعيِ ٍ تحليل اغلت زض َطح ًكبى هي

 زّس. ؾت هيز گيطز ٍ ضًٍس ولي ثْجَز ويفيت ضا ثِ لطاض هي

 

 ّاي كيفيت استفادُ از تجسيِ ٍ تحليل رًٍذ در آًاليس تلٌذ هذت ّسيٌِ

 

 

هٌظَض  ّبي يه ؾبظهبى ٍ ثِ ّب ٍ حَظُ هست اغلت ثطاي ثرف زض وَتبُ ًوَزاضّبي ضًٍس

ّبي ويفيت زض ّوبى ثرف يب حَظُ هَضز اؾتفبزُ لطاض  ًكبى زازى ثْجَز زض ّعيٌِ

ثيي لطاض  تَاى يه فؼبليت ذبل ضا ظيط شضُ هست هي اي وَتبُگيطز. زض ًوَزاض ضًٍس ثط هي

ّب ضا  ّبي ويفيت ضا وبّف زاز، ثبيس ػلل انلي ايي ّعيٌِ زاز. ثطاي ايٌىِ ثتَاى ّعيٌِ

پيسا وطز ٍ آًْب ضا حصف ًوَز. ثْجَز ٍالؼي ًيع ثؿتگي ثِ ًَع السام انالحي ٍ هؤحط ثَزى 

قوبض  اض ووىي زض ضاؾتبي پيگيطي ايي ثْجَز ثِّبي ويفيت تٌْب يه اثع آى زاضز ٍ ّعيٌِ

 ضٍز. هي

 آيٌسُ

ًبهِآغبظ ثط  

فطٍـ 
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هزوَع ّعيٌِ 

 ويفيت
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ٍرَز زاضز وِ  زٍ ًىتِ اؾبؾيهست  ّبي ويفيت زض وَتبُ زض تزعيِ ٍ تحليل ضًٍس ّعيٌِ

 لبثل تَرِ ّؿتٌس.

زؾت  ّبي اٍليِ زض ؾيؿتن ويفيت تب ثِ آٍضي زازُ ّويكِ يه تأذيط ثيي روغ اٍل ايٌىِ

ّبي اٍليِ ويفيت اغلت  طثََِ ٍرَز زاضز. زازُّبي ويفيت ه ّبي ّعيٌِ آٍضزى زازُ

ّبي ويفيت ووي ثب تبذيط لبثل اضائِ  ّبي ّعيٌِ آيٌس زض حبلي وِ زازُ زؾت هي ضٍظاًِ ثِ

ّبي ويفيت ثطاي ثْجَز اؾتفبزُ  ّؿتٌس. ايي زض حبلي اؾت وِ هب اظ گعاضـ ّعيٌِ

ضي اؾت وِ ثْجَز وٌين يؼٌي لجل اظ ايٌىِ ٍالؼِ ضخ زّس! تَييح ايي ًىتِ يطٍ هي

زّين ٍ احط آى ضا زض  ّبي ويفيت اًزبم هي ّبي هَرَز ّعيٌِ ويفيت ضا هب ثطاؾبؼ زازُ

 تَاًين اًتظبض زاقتِ ثبقين. ّبي ويفيت هي ّبي ثؼسي ّعيٌِ گعاضـ

وِ حبئع اّويت اؾت ٍرَز تأذيط ظهبًي ثيي ػلت ٍ احطي اؾت وِ آى ػلت اظ ًىتِ زٍم 

ثِ هؼٌبي آى اؾت وِ ثْجَز زض ويفيت ثبػج وبّف ّوعهبى گصاضز. ايي  ذَز ثطربي هي

ّبي  تَاًس زض ًوَزاض ضًٍس ّعيٌِ ّبي ويفيت ًرَاّس گطزيس. ايي تأذيط هي زض ّعيٌِ

تَاى همبَغ ظهبًي وِ السام انالحي آغبظ گطزيسُ يب ذبتوِ  ويفيت ًوبيف زازُ قَز. هي

 گصاضي وٌين. الهتّبي ويفيت ػ يبفتِ اؾت ضا ثط ضٍي ًوَزاض ضًٍس ّعيٌِ

 ايي تأذيط ظهبًي زض قىل ظيط ًكبى زازُ قسُ اؾت.

ّبي ويفيت $هزوَع  وٌيس ايي ًوَزاض ثِ ؾبزگي ضًٍس ّعيٌِ ّوبًَُض وِ هالحظِ هي

ّبي ثْجَز  ػٌَاى آغبظ فؼبليت زّس ٍ هبُ چْبضم ثِ ّب# ضا زض ؾبظهبى ًكبى هي ّعيٌِ

ّبي  زّس وِ ّعيٌِ گصاضي ًكبى هي گصاضي گطزيسُ اؾت. ّويي ػالهت ويفيت ػالهت

 ّبيي ثطاي آهَظـ پطؾٌل ثِ رطيبى  ويفيت زض هبُ چْبضم افعايف زاقتِ اؾت ظيطا ثطًبهِ

اًس. ثِ زًجبل  ّبي پيكگيطاًِ ضا افعايف زازُ اًس وِ ثسٍى وبّف ذُبّب فمٍ ّعيٌِ افتبزُ

$هؤحط ٍالغ قسى ايي السام ٍ پؽ اظ ؾپطي قسى تأذيط هؿتتط زض ضاثُِ ػلت ٍ هؼلَلي 

ّبي  وٌين وِ ؾيط ًعٍلي زض ضًٍس هزوَع ّعيٌِ ّب زض وبّف ذُبّب# هالحظِ هي آهَظـ

 ٍرَز آهسُ اؾت.  ويفيت ثِ
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ّاي  ّاي تْثَد كيفيت تِ كوك آًاليس پارتَي ّسيٌِ تؼييي زهيٌِ

 كيفيت
ّبي هؿتؼس  ظهيٌََِض ػولي ثرَاّين ثْجَز ويفيت ضا آغبظ وٌين اٍليي فؼبليت پيسا وطزى  اگط ثِ

تَاًس ثيكتطيي احطثركي ضا زض ثْجَز ويفيت ػبيس  ثْجَز ٍ آى لؿوت اظ ؾيؿتن ويفيت اؾت وِ هي

تَاًس ثِ ؾبزگي ثب اؾتفبزُ اظ يه ّيؿتَگطام وِ ًوبيبًگط پطاوٌسگي تزوؼي  ؾبظز. ايي رؿتزَ هي

ؿتَگطام ضا زض لبلت هحهَالت هؼيَة زض يه ثبظُ ظهبًي هكرم ثبقس، اًزبم پصيطز. اغلت ايي ّي

تَاى پطٍغُ ثْجَز ويفيت ضا ثؿيبض  آٍضًس. ثِ ووه تزعيِ ٍ تحليل پبضتَ هي تزعيِ ٍ تحليل پبضتَ هي

ّسفوٌس تؼطيف ًوَز ٍ حيُِ آى ضا وَچه ؾبذت. ثب ثطَطف ًوَزى ّط يه اظ هَاضز ًكبى زازُ 

تَاى ّن زض  وبّف ضا هيّبي ويفيت هطثََِ ًيع وبّف ذَاّس يبفت ٍ ايي  قسُ زض پبضتَ، ّعيٌِ

گيطز هالحظِ ًوَز ٍ ّن ثِ قىلي هؤحطتط  آًبليع پبضتَّبيي وِ زض همبَغ ثؼسي هَضز اؾتفبزُ لطاض هي

ػٌَاى هخبل زض قىل ظيط، هْوتطيي ػيَة  ّبي ويفيت پيگيطي وطز. ثِ زض ًوَزاض ضًٍس ّعيٌِ

ضا ثبيس ثطاي ثْجَز فطآيٌس  تَاى حسؼ ظز وِ پطٍغُ ثْجَز هحهَل ًْبيي ًكبى زازُ قسُ اؾت. هي

 وبضي آغبظ ًوَز. ؾَضاذىبضي ٍ ٍضق

 كاري آًاليس پارتَ تراي كارگاُ هاضيي

 ؾَضاذىبضي 

 ٍضق وبضي 

 ثطلَ ظًي

 وبضي ؾَّبى

 لالٍيع

 وبضي فطظ

 تؼساز لُؼبت يبيؼبت  هًَتبغ

 تَليس وطزُ فطآيٌسي وِ لُؼِ يبيؼبتي
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 ّاي كيفيت سازي ّسيٌِ پيادُ

 
 چگًَِ ضرٍع كٌين؟

ّبي ويفيت ثِ ذَزي ذَز ضخ  هخل ذيلي چيعّبي ذَة زض ظًسگي، يه ؾيؿتن هؤحط ثطاي ّعيٌِ

ظم اؾت وِ يه ًفط زض ؾبظهبى هتَلي آى ثبقس. ايي قرم ًرَاّس زاز. ثطاي اؾتمطاض زضؾت آى ال

تَاًس ًوبيٌسُ هسيطيت يب ّط وؽ زيگطي ثبقس. تٌْب قطٌ الظم ثطاي احطاظ ايي هؿئَليت زض  هي

ّبي ويفيت، اػتمبز ثِ وبضآيي ٍ وبضثطز آى ثطاي ثْجَز  اذتيبض زاقتي زاًف وبفي زضثبضُ ّعيٌِ

پصيطي ٍ  ي ثطاي لجَل هؿئَليت ٍ زاضا ثَزى حؽ هؿئَليتهٌس ويفيت زض ؾبظهبى، توبيل ٍ ػاللِ

 زض ًْبيت لسضت وبفي زض ؾبظهبى ثطاي ضٍيبضٍيي ثب هكىالت ثبقس.

آٍضي قسُ زض  ّبي ٍالؼي روغ اٍليي لسهي وِ ثبيس زض ايي ضاُ ثطزاقتِ قَز ضؾيسگي وطزى ثِ ّعيٌِ

ًس ثطاي ؾبظهبى هفيس ٍالغ قَز. تَا ّبي ويفيت هي ؾبظهبى اؾت تب هُوئي گطزيس وِ ؾيؿتن ّعيٌِ

ايٌىبض ثطاي ايزبز رلت وطزى ًظط هسيطيت ػبلي ؾبظهبى يطٍضي اؾت. ثطاي ايي هٌظَض وبفي اؾت 

ّبي هَرَز زض ؾيؿتن هبلي ؾبظهبى ضا هَضز ثطضؾي لطاض زاز ٍ تزعيِ ٍ تحليل  ََض هفهل زازُ وِ ثِ

زؾت آٍضز. ّطچٌس وِ  بي ويفيت ثِّ ًوَز تب زٍضًوبيي ولي اظ ٍيؼيت ؾَُح هرتلف زض ّعيٌِ

ّب زض  قًَس ٍلي ايي لسم الظم اؾت. حتي زض نَضتي وِ زازُ نَضت ولي اؾترطاد هي ّب ثِ ّعيٌِ

تَاى آًْب ضا حسؼ ظز. ايي گعاضـ اٍليِ فمٍ  ََض زليك ٍرَز ًساقتِ ثبقس هي ؾيؿتن هبلي ثِ

ّبي ثْجَز  هكبضوت رؿتي زض ثطًبهِ هٌظَض تَريِ اٍليِ هسيطيت ػبلي ؾبظهبى ٍ تطغيت اٍ ثطاي ثِ

ّبي هرفي ويفيت غبفل  ويفيت ذَاّس ثَز. ثٌبثطايي ثؿيبض هْن اؾت وِ زض ايي هطحلِ اظ ّعيٌِ

 قًَس!# ّبي اؾتبًساضز ػوليبتي هحؿَة هي ّبي ثبظوبضي وِ زض حىن ّعيٌِ ًوبًين. $هخالً ّعيٌِ

ّبي ثْجَز ثبيؿتي هؿرم قًَس.  ظهيٌِّبي ويفيت اؾترطاد گطزيس،  پؽ اظ ايٌىِ ؾُح ولي ّعيٌِ

ّبي  ّبي فطٍـ ضا ّعيٌِ         زضنس اظ ول ّعيٌِ 20غيطهؼوَلي ًيؿت وِ زض گعاضـ اٍليِ تب ؾمف 

ّب ضا ثب يىسيگط همبيؿِ ًوَز ٍلي ثطذي  تَاى ؾبظهبى ّبي ويفيت ثپَقبًس. الجتِ ًوي فطٍـ ضا ّعيٌِ

تب  2اًس ايي همساض ضا ثِ  ّبي ثْجَز ويفيت تَاًؿتِ اي پطٍغُاًس وِ پؽ اظ ارط ّب اظْبض وطزُ اظ ؾبظهبى

 ّبي فطٍـ ثطؾبًٌس.  زضنس اظ ّعيٌِ 4

ّبي  ضيعي ثطاي ّعيٌِ ؾبظي ٍ ثطًبهِ لسم ثؼسي رلت ًظط هسيطيت ؾبظهبى ثطاي حوبيت اظ پيبزُ

َز ؾبظي ق نَضت هؤحطتط پيبزُ ّبي ويفيت زض نَضتي وِ ثرَاّين ثِ ويفيت اؾت. ضٍـ ّعيٌِ

تطيي ؾُح ٍ يب حتي اظ ؾَُح هيبًي ػوليبتي آغبظ قَز. ايي يه ضٍـ ثبال  تَاًس اظ پبييي ّطگع ًوي

ثِ پبئيي اؾت. پؽ اظ ايٌىِ هُوئي قسين هسيطيت ػبلي ؾبظهبى حبيط ثِ لجَل هؿئَليت ٍ 

ـ ولي ّبي ويفيت ذَاّس ثَز، الظم اؾت ػالٍُ ثط ايٌىِ گعاض ؾبظي ّعيٌِ پيگيطي ٍ حوبيت اظ پيبزُ

تط ثِ اٍ  تط ٍ زليك اي ذبل ضا ثِ نَضت هفهل وٌين، ظهيٌِ ّبي ويفيت ضا ثِ اٍ اضائِ هي ّعيٌِ
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ّبي ويفيت زض ؾيط ثْجَز  گعاضـ زّين. ثسيي تطتيت زضن هسيطيت ؾبظهبى اظ تأحيط آًبليع ّعيٌِ

ثطضؾي  تطيي وبض ايي اؾت وِ ثب ويفيت زض ؾبظهبى وبهل ذَاّس قس. هؼوَالً ثْتطيي ٍ هٌُمي

ثبقٌس يه هخبل حميمي ثطاي  ّبي ذُب هي ّب، ػوليبت ٍ هحهَالتي وِ زاضاي ثيكتطيي ّعيٌِ فؼبليت

ّبي هؿتؼس ثْجَز ويفيت ثِ ضٍقٌي  هسيطيت ؾبظهبى اضائِ ًوبيين. پيطٍ ايي گعاضـ تفهيلي، ظهيٌِ

قبًؽ ثْجَز  لبثل اًتربة اؾت. زض اًتربة ظهيٌِ ثْجَز ويفيت ثبيؿتي هسًظط زاقت وِ ثيكتطيي

ّبي ويفيت زض  ؾبظي ّعيٌِ ضيعي ٍ پيبزُ ًيع زض آى ظهيٌِ هْيب ثبقس. زض ايي همُغ، ثطاي َطح

 ؾبظهبى آهبزگي ٍرَز زاضز.

 ّبي ويفيت الظم ّؿتٌس ثِ قطح ظيطاًس: ؾبظي ّعيٌِ ََض ذالنِ آًچِ وِ ثطاي پيبزُ ثِ

 ّبي ويفيت  طز ّعيٌِاضائِ گعاضـ ثِ هسيطيت ثِ هٌظَض پكتيجبًي اؾتمطاض ٍ پيكج 

 ضيعي قسُ ارطاي ثطًبهِ آظهبيكي اظ پيف َطح 

 ٌِّبي ويفيت ثِ هٌظَض ايزبز  آهَظـ وليِ افطاز زذيل زض پطٍغُ ثْجَز ّعي

 رؿتي زض ايي هْن. هٌسي زض ايكبى ثطاي قطوت ػاللِ

 يبثي ويفيت  ّبي ارطائي زاذلي ثطاي ّعيٌِ گؿتطـ ضٍـ 

 ّبي ويفيت آٍضي ٍ آًبليع فطاگيط ّعيٌِ روغ 

 ٌِوبضگيطي آى ّبي ويفيت ٍ ثِ گعاضـ ّعي 

 

 

 

 ارائـِ تـِ هذيـريت
ّبي ويفيت، ثبيؿتي هسيطيت ؾبظهبى زض  ؾبظي ّعيٌِ لجل اظ زؾت ظزى ثِ ّط الساهي زض رْت پيبزُ

ّبي ويفيت هتمبػس قسُ ثبقس. زض نَضتي وِ زض ؾبظهبى ّيچ وبضي  هَضز فَايس اؾتمطاض ؾيتن ّعيٌِ

ّبي ويفيت ثطاي هسيطاى  ّبي ويفيت اًزبم ًپصيطفتِ ثبقس، اضظـ ٍالؼي ّعيٌِ ٌِثط ضٍي ّعي

ّبي ويفيت الظم ذَاّس ثَز. ًتبيذ  پَقيسُ اؾت ٍ ّويٌزبؾت وِ يه ثطضؾي ولي ثط ضٍي ّعيٌِ

ّبي  ايي ثطضؾي اٍليِ ثبػج ثطاًگيرتي هيل ٍ ضلجت هسيطيت ػبلي ٍ آگبّي زازى ثِ اٍ ثطاي ٍالؼيت

 قَز.  ّبي ويفيت هي ثُِ ثب ّعيٌِهَرَز زض ضا

اهب ثطاي ايٌىِ هسيطيت ػبلي ضا ًباهيس ًىٌين ثبيؿتي زض اضائِ گعاضـ اٍليِ ثِ هسيطيت ؾبظهبى هَيَع 

تَاى ثط هٌبفغ ٍ فَايس  گطايبًِ هُطح ؾبظين. ثطاي ايي هٌظَض هي ضا ثب زيسگبّي هخجت ٍ الجتِ ٍالغ

اي ًيؿت وِ ػاللوٌس ثِ ثْجَز  ّيچ ّيأت هسيطُ ؾبظي چٌيي ؾيؿتوي ثيكتط تىيِ وطز. پيبزُ

ّبي ويفيت زضؾت ّوبى چيعي اؾت  قٌبؾٌس. زض ػَو ّعيٌِ ويفيت ًجبقس ٍلي ضاّىبضّب ضا ًوي

ّبي ويفيت پي ثطز  ذَضز. پؽ اظ ايٌىِ هسيطيت ؾبظهبى ثِ اضظـ حميمي ّعيٌِ وِ ثِ زضز ايكبى هي

ّبي ويفيت اؾت. ثب ايي  ُِ ثب هفبّين اٍليِ ّعيٌٍِ آى ضا زضن وطز لسم ثؼسي آهَظـ آًْب زض ضاث

تَاًس ًبقي اظ ػوليبت ًطهبل  ّبي ويفيت هي ّسف وِ هسيطيت ؾبظهبى ثِ ايي زضن ثطؾس وِ ّعيٌِ

 ؾبظهبى هبًٌس َطاحي، ذطيس، تَليس ٍ . . . ثبقس.
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 اجراي آزهايطي
 قَز: ارطاي آظهبيكي ثِ زليل ظيط تَنيِ هي

 زّس. ّب ضا وبّف هي زض اضائِ ًتبيزي وِ ّعيٌِ احجبت تَاًوٌسي ؾيؿتن 

  ِرلت اػتوبز زٍثبضُ هسيطيت ؾبظهبى ٍ ثطاي احجبت ًيبظهٌسي هؿتوط ؾبظهبى ث

 ارطاي آى.

 ُؾبظي هحسٍز ؾبذتي زاهٌِ اٍليِ ثطاي پيبز 

 ثيٌي ًكسُ لجل اظ ارطاي لُؼي ؾيؿتن. اهىبى ضفغ ذُبّبي احتوبلي ٍ پيف 

نَضت توبم ٍلت  ّبي ويفيت ثبيؿتي يه ًفط ثِ ثي ٍ آًبليع ّعيٌِيب زض ارطاي آظهبيكي ّعيٌِ

ّبي ويفيت زاقتِ  هؿئَليت پطٍغُ ضا تمجل وٌس. ايي قرم ثبيؿتي اَالػبت وبفي زضثبضُ ّعيٌِ

گصاضي اٍليِ ثطاي ارطاي  ذَثي آقٌب ثبقس. ؾطهبيِ ّبي آى ثِ ثبقس ٍ زض ػيي حبل ثب ؾبظهبى ٍ فؼبليت

ّبي هطثٌَ ثِ  ّبي هطثٌَ ثِ اذتهبل هؿئَل پطٍغُ ٍ ّعيٌِ ّعيٌِ آظهبيكي هؼوَالً قبهل

گصاضي ثطاي ارطاي لُؼي  ّبي ويفيت ذَاّس ثَز وِ زض همبيؿِ ثب ول ؾطهبيِ آٍضي ّعيٌِ روغ

 ؾيؿتن ٍالؼبً ًبچيع اؾت.

اي ثطذَضزاض اؾت. ظهيٌِ  اًتربة هَيَع هَضز ثطضؾي زض ارطاي آظهبيكي ًيع ذَز اظ اّويت ٍيػُ

 چيي قَز وِ ثيكتطيي قبًؽ ضا ثطاي ثْجَز زاضا ثبقس. اي زؾت گًَِ ز اًتربة ثبيؿتي ثِهَض

تَاى ظهيٌِ هَضز ثطضؾي ضا تٌْب ثطاي يه هحهَل، يه ذٍ تَليس ٍ حتي ول ؾبظهبى زض ًظط  هي

ّبي ظيط ضا  گطفت. ايي اًتربة ثط اؾبؼ ّيچ انَل ٍ لبًَى هسًٍي لبثل اًزبم ًيؿت اهب ضاٌّوبيي

 تَاًٌس هفيس ثبقٌس: اًتربة ثْتطيي ظهيٌِ هيثطاي 

 .تب آًزب وِ همسٍض اؾت الگَيي وَچه اظ ػولىطز ربهغ ؾبظهبى ثبقس 

 ٌِّب ضا قبهل قَز، اگط چِ ثطذي اظ  ثٌسي ّبي ويفيت اظ توبهي َجمِ توبهي ّعي

 آًْب ضا هزجَض قَين ترويي ثعًين.

 ََِض ٍايحي ثتَاًس لبثليت ثْجَز ضا زاقتِ ثبقس.  ث 

 .ثتَاى ّوىبضي ًعزيىي ثب هسيط يب هؿئَل ٍاحس هطثََِ ثطلطاض ًوَز 

زض نَضتي وِ زض ارطاي آظهبيكي ًتَاًين فطزي ضا اظ ٍاحس حؿبثساضي ؾبظهبى ثِ ػٌَاى هؼبًٍت 

پطٍغُ اًتربة وٌين $وِ ارجبضي ّن ًيؿت# ثبيؿتي يه ًفط اظ ٍاحس حؿبثساضي ؾبظهبى ثِ ػٌَاى 

رم فًبي ذبلي ثيي ؾيؿتن حؿبثساضي هَرَز ؾبظهبى ضا ثب پطٍغُ ّوىبض اًتربة گطزز. ايي ق

الصوط پط ذَاّس ًوَز ٍ اَالػبت هبلي ضا زض اذتيبض ذَاّس گصاقت. ثْتط اؾت ايي فطز  آظهبيكي فَق

ذَثي ثساًس وِ چِ حؿبثي زض وزب حجت  ّبيي زض رْت ثْجَز ويفيت زاقتِ ثبقس ٍ ثِ زاضاي گطايف

 گطزز. هي
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 يه تين حسالل هتكىل اظ ؾِ ًفط لبزض ذَاٌّس ثَز وِ ارطاي آظهبيكي ضا آغبظ وٌٌس.ثب ايي تفبؾيط 

ايي ؾِ ًفط ػجبضتٌس اظ هسيط پطٍغُ، هسيط ٍاحس هطثََِ وِ ثطاي ارطاي آظهبيكي اًتربة گطزيسُ اؾت 

ٍ يه ًفط ّن اظ ٍاحس حؿبثساضي. الجتِ زض اذتيبض گطفتي وبضقٌبؾبى ٍ هترههيٌي وِ هَفميت 

 وٌٌس زض ايي تين ثالهبًغ اؾت. آظهبيكي ضا تًويي هيارطاي 

 ّبي انلي وِ ثبيس زض ارطاي آظهبيكي ثطزاقتِ قًَس ثِ قطح ظيطاًس: لسم

 ُّبي هٌبؾت ثطاي آًْب ّبي ويفيت ٍ اؾترطاد قبذم گيطي ّعيٌِ اًساظ 

 ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾيؿتن حؿبثساضي هَرَز زض ؾبظهبى 

 ّبي ويفيت بي وليسي ّعيٌِّ تْيِ آًبليع ضًٍس ثطاي ؾطفهل 

 ٌِّبي ثْجَز ويفيت ٍ تؼييي اّساف ثْجَز. هكرم وطزى ظهي 

 .ضّجطي ٍ پكتيجبًي تكريم هؿبئل، تزعيِ ٍ تحليل ٍ حل آًْب 

 ون ٍ وبؾت الساهبت انالحي الظم  ارطاي ثي 

 .گعاضـ ذالنِ اظ پيكطفت وبض 

ّب ؾَاثك هٌبؾجي ضا زض اذتيبض لطاض َطظ هُلَثي هؿتٌسؾبظي گطزز تب ثؼس ارطاي آظهبيكي ثبيؿتي ثِ

 زّس.

ضيعي گطزز وِ تب لجل اظ اذتتبم ؾبل هبلي ؾبظهبى  اي َطح گًَِ تَاًس ثِ ظهبًجٌسي ارطاي آظهبيكي هي

َاى ثطًبهِ  ضيعي ًوَز. ّبي ويفيت ضا ثطاي ول ؾبظهبى ثِ ضاحتي َطح ّبي ربهغ ّعيٌِ ثِ پبيبى ثطؾس تب ثت
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 ّاي كيفيت آهَزش ّسيٌِ
عهبى ثب آغبظ ارطاي آظهبيكي، ثب تأييس هسيطيت ػبلي ؾبظهبى، ثبيؿتي افطاز وليسي زض ّط ٍاحس زض ّو

ّبي ويفيت ٍ هَاضزي وِ زض ارطاي لُؼي ؾيؿتن ثِ زًجبل آى ّؿتين تحت  ضاثُِ ثب هفبّين ّعيٌِ

يت زض ّبي ويف آهَظـ لطاض گيطًس. ّسف ايي آهَظـ المبي ؾَزهٌس ثَزى اضظيبثي ٍ آًبليع ّعيٌِ

 ثبقس. ؾطاؾط ؾبظهبى ٍ تكَيك ثطاي هكبضوت ّوگبًي افطاز ؾبظهبى زض ايي ضاؾتب هي

ثِ ووه ايي آهَظـ، ايي قبًؽ ثِ توبهي ٍاحسّبي ؾبظهبى زازُ ذَاّس قس وِ ثتَاًٌس تهَيطي اظ 

 زؾت آٍضًس ربيگبُ ذَز ضا زض ايي احٌب پيسا وٌٌس. يبثي ويفيت ضا زض ول ؾبظهبى ثِ ّعيٌِ

ّبي ويفيت ضا زض ٍاحس ذَيف  ّبي هطتجٍ ثب ّعيٌِ اى اظ هؿئَليي ّط ٍاحس ذَاؾت وِ فؼبليتتَ هي

ّبيي ضا وِ اگط ويفيت هحهَل هتؼبلي ثَز، هزجَض ثِ اًزبم آًْب ًجَزًس.  يؼٌي فؼبليت -ليؿت وٌٌس

ثٌسي ًوبيٌس. فلَچبضت ظيط  گبًِ تمؿين ثٌسي ؾِ ؾپؽ ّط يه اظ ايي ٍظبيف ضا زض لبلت َجمِ

 ثٌسي ووه فطاٍاًي ثٌوبيس. تَاًس ثطاي ايي تمؿين هي

 

 ّاي كيفيت تٌذي ّسيٌِ فلَچارت اًتخاب ٍ تطخيص عثمِ
 

 آيب پيكگيطاًِ

 اؾت

 آيب ثبظضؾي اؾت

 آيب لجل اظ اضؾبل ثِ آيب ذُب اؾت

 هكتطي اؾت

 پيكگيطاًِ

 ثبظضؾي

 ذُبي ذبضري

 ذُبي زاذلي

 ّعيٌِ ويفيت ًيؿت

 ؾطفهل ّعيٌِ
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آٍضز وِ ايي افطاز زض  ٍرَز هي آهَظـ افطاز وليسي زض ٍاحسّبي هرتلف ؾبظهبى، ايي قبًؽ ضا ثِ

ّبي  ٌوبيٌس ٍ زض ثطًبهِّبي ثب اضظـ ذَز ضا ًيع زضيغ ً ّبي ويفيت، پكتيجبًي ارطاي فطاگيط ّعيٌِ

ّبي ويفيت ثبيؿتي هَاضز ظيط ضا  ثْجَز ويفيت هكبضوت چكوگيطي زاقتِ ثبقٌس. زض آهَظـ ّعيٌِ

 ثِ ذبَط ؾپطز:

 ِّبي ثْجَز ويفيت تؼطيف  ٍلتي وِ زض ؾبظهبى ؾيؿتن هسيطيت ويفيت ٍ يب ثطًبه

ّبي  ارطاي ّعيٌِيبثي ويفيت ًيؿت. زض  ًكسُ ثبقس ّيچ ًيبظي ثِ اؾتمطاض ؾيؿتن ّعيٌِ

ويفيت ثبيؿتي ثِ زٍ هَضز تأويس قَز:  يىي ايٌىِ ضيبيتوٌسي هكتطيبى لبثل ثْجَز اؾت ٍ 

 تَاًس ثب ّعيٌِ ووتط حبنل گطزز. زيگط ايٌىِ ايي ؾُح ضيبيتوٌسي هي

 ّب ضا زض ويفيت  تَاى ثْجَز ٍ وبّف ّعيٌِ ثسٍى اًزبم الساهبت انالحي هؤحط ًوي

سّب زض ؾبظهبى ثبيؿتي زض اًزبم الساهبت انالحي هكبضوت زاقتِ زاقت. توبهي ٍاحاًتظبض 

 ثبقٌس.

 ٌِّبي ثْجَز  ّبي ويفيت فمٍ ٍ فمٍ رؿتزَي ظهيٌِ يبثي ٍ آًبليع ّعيٌِ ّسف ّعي

اي زض ؾبظهبى اؾت. ثٌبثطايي گبّي  گيطي آى ثِ ػٌَاى يه قبذم ّعيٌِ ويفيت ٍ اًساظُ

ّبي ويفيت ٍرَز ًساضز. اگط  ػٌبنط ّعيٌِ اٍلبت لعٍهي ثِ نطف ٍلت ثطاي تزعيِ تفهيلي

 وِ اّويت ّعيٌِ هطثََِ چٌساى ظيبز ًيؿت ثط ضٍي آى ثحج ًىٌيس.

 ّبي هؼوَل زض ؾيؿتن حؿبثساضي ٍ حجت زفبتط هبلي ؾبظهبى ضا ثِ ٍاؾُِ  ضٍـ

ّب ّوبًَُض وِ ّؿتٌس اؾتفبزُ  ّبي ويفيت پيچيسُ ًىٌيس. اظ حؿبة ؾبظي ّعيٌِ پيبزُ

زؾت آهسُ ثتَاًس ايي  ٍرَز ثيبٍضيس وِ اَالػبت ثِ نَضتي زض آًْب تغييطات ثِوٌيس. فمٍ زض 

 تغييط ضا تَريِ وٌس.

  ؾؼي ًىٌيس وِ اظ هطحلِ ارطاي آظهبيكي ثِ هطحلِ ارطاي لُؼي ذيلي ؾطيغ گصض

 وٌيس، حتي اگط ًتبيذ ارطاي آظهبيكي ثؿيبض اهيسٍاضوٌٌسُ ثبقس. ثِ يبز زاقتِ ثبقيس وِ

  آيس. قوبض ًوي ّبي ويفيت َي َطيك اؾت ٍ همهس ثِ عيٌِارطاي ؾيؿتن ّ

 

 
 

 ّاي كيفيت ّاي اجرايي داخلي تراي ّسيٌِ رٍش
تَاًٌس قىل  ّبي ويفيت زض قطوت هي ّبي ارطايي ّعيٌِ ّوعهبى ثب ارطاي آظهبيكي ؾيؿتن، ضٍـ

ًيبظ ثطاي گطزز وِ ثؿيبضي اظ اَالػبت هَضز  ََض حتن هكرم هي ثگيطًس. زض ارطاي آظهبيكي ثِ

ّبي       ّبي ثبظضؾي ٍ ّعيٌِ ػٌَاى هخبل ثؿيبضي اظ ّعيٌِ ّبي ويفيت ثِ نطاحت ٍرَز ًساضز. ثِ ّعيٌِ

قَز. ايٌگًَِ هَاضز ًيبظ  ػٌَاى رعئي اظ ػوليبت اؾتبًساضز زض ًظط گطفتِ هي ؾبظهبًي ثِ ذُبي زضٍى

 ؾبظز. يطٍضي هي يبثي ويفيت ضا ّبي ارطايي زاذلي هفهل ثطاي ّعيٌِ ثِ تسٍيي ضٍـ

ّبي ويفيت ثبيؿتي هحبؾجِ قًَس ٍ ًحَ  گطزز وِ وسام ػٌبنط ّعيٌِ زض ايي ضٍـ ارطايي تؼييي هي

هحبؾجِ آًْب چگًَِ اؾت؟ آيب ثبيس ترويي ظزُ قًَس يب هؿتميوبً حؿبة گطزًس؟ ّوچٌيي زض ايي 
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گطزًس. زض  ي هيّبي ويفيت ًيع تسٍي ّبي ارطايي هجٌبّبيي وِ ثطاي هحبؾجِ قبذم ّعيٌِ ضٍـ

گيطي  ّب ثطاي ارطاي ؾيؿتن ٍ فَضهت گعاضـ ّبي ارطايي ثبيؿتي هؿئَليت ًْبيت زض ضٍـ

 ّبي ويفيت هكرم گطزز. ّعيٌِ

ؾبظز ثبيؿتي  ّبي ويفيت اظ آًزب وِ ثيكتط ٍاحس حؿبثساضي ؾبظهبى ضا زضگيط هي ضٍـ ارطايي ّعيٌِ

ّبي  ويفيت اگط چِ ثب ووه هسيط پطٍغُ ّعيٌِ ّبي ثِ تأييس هسيط هبلي ؾبظهبى ثطؾس. ؾيؿتن ّعيٌِ

 ضٍز ٍلي زض ٍاحس حؿبثساضي ؾبظهبى ثِ رطيبى ذَاّس افتبز. ويفيت ثِ پيف هي

 

 تَاى اظ ٍاحس حؿبثساضي ؾبظهبى قطٍع ًوَز. ثطاي قطٍع ثىبضگيطي ايي ضٍـ ارطايي هي

ض ايي ضاؾتب ثبيؿتي قَز. ز ّبي گًَبگَى ًگْساضي هي زض ٍاحس حؿبثساضي هؼوَالً ؾطفهل ّعيٌِ

ًيع ايبفِ گطزز. ايي ضاٌّوب قبهل ػٌبنط  "ّبي ويفيت قطح تفهيلي ػٌبنط ّعيٌِ"ضاٌّوبي 

ّبي ويفيت وِ زض َي  ّبي ويفيت ػوَهي وِ لجالً شوط گطزيس ٍ ّوچٌيي ػٌبنط ّعيٌِ ّعيٌِ

تْيِ آهَظـ ٍاحسّبي هرتلف ؾبظهبى تَؾٍ هؿئَليي شيطثٍ ليؿت گطزيسُ اؾت ثبقس. ثؼس اظ 

ّبي ويفيت ثبيؿتي ػٌبنطي وِ ػيٌبً زض ؾطفهل ػوَهي حؿبثساضي  ليؿت تفهيلي ػٌبنط ّعيٌِ

 ََض هؿتمين هحبؾجِ قًَس. ثِ

ّبي ويفيت چمسض اّويت زاضًس ٍ آيب الظم اؾت ثطاي  ثْطحبل ثطاي تكريم ايٌىِ ػٌبنط ّعيٌِ

وطز ثب هسيط پطٍغُ ٍ تين هحبؾجِ آى، ؾطفهل ربضي حؿبثساضي ضا تزعيِ ًوَز ٍ يب حتي تطويت 

 ّبي ربضي حؿبثساضي هكىالت ذَز ضا ذَاّس زاقت. اؾت. ثسيْي اؾت وِ تفىيه ؾطفهل
 

 

 

 ّاي كيفيت ياتي كيفيت ٍ گسارش ّسيٌِ ّسيٌِ
 

 ّاي كيفيت آٍري ّسيٌِ جوغ
ّبي ويفيت اؾترطاد  نَضت تفهيلي ثطاي ّعيٌِ ّبي ويفيت، ػٌبنطي وِ ثِ آٍضي ّعيٌِ ثطاي روغ

ّبي  ثٌسي ٍ ػٌبنط ّعيٌِ اًس ثبيؿتي ثِ ًحَ هٌبؾجي وسگصاضي قًَس. وسگصاضي وِ ثطاي َجمِ قسُ

حؿبة آيس. ثب ايي ضٍـ هكرم اؾت وِ وسام  تَاًس يه ضٍـ هٌبؾت ثِ ويفيت لجالً شوط گطزيس هي

 ثٌسي تؼلك زاضز. ثِ ػٌَاى هخبل هزوَع وليِ ػٌبنطي وِ وس آًْب ثب يه قطٍع ػٌهط ثِ وسام َجمِ

تَاى اظ  ّبي پيكگيطي ذَاّس ثَز. ثطاي هحبؾجِ ّعيٌِ زؾتوعز ًيع هي قَز، هؼبزل ّعيٌِ هي

ّبي اپطاتَضّب اؾتفبزُ ًوَز.  ّبي وٌتطل فؼبليت اَالػبت هَرَز زض ؾيؿتن حؿبثساضي ٍ يب اظ وبضت

ؾجِ ّبي هطثٌَ ثِ يبيؼبت ضا هحب الجتِ هكىل اؾبؾي هوىي اؾت آًزب پيف آيس وِ ثرَاّين ّعيٌِ

وٌين ٍ هحبؾجِ  زاًين وِ يبيؼبت تَليس هي وٌين ًوي وٌين. َجيؼي اؾت وِ ٍلتي زاضين تَليس هي

حل ايي اؾت وِ گعاضـ يبيؼبت  ظهبى ههطفي ٍ يب هَاز ههطفي زض ايي هَضز ووي هكىل اؾت. ضاُ

ي تَليس اي وِ ثطا ثيٌي اؾت اضربع زّين ٍ زض آًزب ّعيٌِ ضا ثِ يه ٍاحس وِ ٍظيفِ آى نطفبً پيف
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يبيؼبت $ثطاؾبؼ ًَع يبيؼبت# حبزث گطزيسُ اؾت هحبؾجِ قَز. زض ًْبيت ّعيٌِ هحبؾجِ قسُ 

 ػٌَاى ّعيٌِ يبيؼبت تفىيه گطزز. ثبيس اظ ّعيٌِ ول ون قَز ٍ ثِ
 

 ّاي كيفيت آًاليس ّسيٌِ

ّبي ويفيت تكىيل يه رسٍل زٍ ثؼسي يب نفحِ گؿتطزُ  ثْتطيي ضٍـ ثطاي قطٍع آًبليع ّعيٌِ

 Quatro pro, Lotus 1-2-3ّبي وبهپيَتطي ًظيط تَاى زض ثطًبهِ ت. ايي وبض ضا ثِ ضاحتي هياؾ

Microsoft Excel  ٌِقَز ٍ زض َطف  ّبي ويفيت شوط هي اًزبم زاز. زض يه َطف ػٌبنط ّعي

ّبي رسٍل ثطاي يه همُغ  زّس ٍ زازُ ّب زض آًزب ضخ هي اي وِ ّعيٌِ زيگط ٍاحس/ثرف يب پطٍغُ

 قَز. ؾٍ ٍاحس حؿبثساضي پط هيظهبًي تَ

ؾبظي اَالػبت ٍرَز زاضز وِ فمٍ ثِ تفىيه ػٌبنط  پؽ اظ ايي ػوَهبً ثطي زيگطي ثطاي ذالنِ

قَز. فطم هطثََِ هؼوَالً گعاضـ ػوَهي اؾت وِ  ّبي ويفيت ٍ زض همُغ ظهبًي ذبل پط هي ّعيٌِ

مبَغ ظهبًي تؼطيف قسُ اضائِ نَضت هتَالي ٍ زض ه گطزز. ايي گعاضـ ثِ ثِ ٍاحس ويفيت اضائِ هي

ّبي ضًٍس ٍ آًبليعّبي هطثٌَ ٍ حتي هحبؾجِ  گطزًس تب ثِ ووه آى ثتَاى تزعيِ ٍ تحليل هي

ثٌسي  ّبي ويفيت زض َجمِ تَاى ّعيٌِ ػٌَاى هخبل هي ّبي ويفيت ضا اًزبم زاز. ثِ ّبي ّعيٌِ قبذم

 ٍ ثطاي آى يه همساض ّسف تؼييي ًوَز.نَضت آًبليع ضًٍس هبّيبًِ هَضز ثطضؾي لطاض زاز  ذُبّب ضا ثِ
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 ػٌهط

1 .1 . 1. ثبظاضيبثي             

 1 .1 . 2. اضظيبثي ًيبظ هكتطي           

 1 .1 . 3. ثبظًگطي لطاضزاز           

             

ثبظثيٌي پيكطفت            

 ويفيت َطاحي

.1 . 2. 1 

پكتيجًبي ويفيت            

 َطاحي

.2 . 2. 1 

 ّاي كيفيت آٍري ّسيٌِ جذٍل ًوًَِ تراي جوغ
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ّاي  گسارش ّسيٌِ

 كيفيت

 زٍضُ گعاضـ:

 وٌٌسُ:    تْيِ

 هحسٍزُ اػتجبض:

 تبضيد:

 هثلغ تِ هيليَى ريال ضـرح
از درصذ 

 درآهذ)%(

درصذ ازكل 
ّاي  ّسيٌِ

 كيفيت)%(

 

ّاي پيطگيري از خغا ّسيٌِ -7  

   

    هسيطيت اهَض ويفيت -1-1

    ضيعي ويفيت ثطًبهِ -1-2

    ضيعي ثبظضؾي ٍ آظهبيف ثطًبهِ -1-3

    ثبظضؾي َطح اٍليِ -1-4

    ثطضؾي لبثليت فطآيٌس -1-5

    وٌٌسگبى اضظيبثي ٍ تأييس تأهيي -1-6

    هويعي ويفيت -1-8

    ّبي الظم زض ظهيٌِ تًويي ويفيت آهَظـ -1-9

    گطائي تطغيت ٍ حوبيت اظ ويفيت -1-10

    ؾبيط هَاضز -1-11

    ّبي پيكگيطي اظ ذُب روغ ّعيٌِ

    

ّبي ثبضؾي ٍ آظهبيف ّعيٌِ -2     

    نالحيت ٍ تَاًبيي -2-1

    ثبظضؾي ًوًَِ اٍليِ -2-2

    ثبظضؾي ٍ آظهبيف ٍضٍزي -2-3

    ثبظضؾي ٍ آظهبيف هيبًي -2-4

    ثبظضؾي ٍ آظهبيف ًْبئي -2-5

    ثبظضؾي ٍ آظهبيف پصيطـ الالم -2-6

َاثك# ثبظضؾي ٍ آظهبيف -2-7     هؿتٌسؾبظي $حجت ؾ

    تزْيعات ثبظضؾي ٍ آظهبيف -2-8

ٍ آظهب -2-9 ٍ هطالجت اظ اثعاض ثبظضؾي  ى      يفوبليجطاؾَي

    ؾبيط هَاضز -2-10

    ّبي ثبظضؾي ٍ آظهبيف روغ ّعيٌِ

 

 ّاي كيفيت گسارش خالصِ ّسيٌِ
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 ّاي كيفيت گسارش ّسيٌِ
 زٍضُ گعاضـ:

 وٌٌسُ:    تْيِ

 هحسٍزُ اػتجبض:

 تبضيد:

 هثلغ تِ هيليَى ريال ضـرح
درصذ از 
 درآهذ)%(

درصذ ازكل 
ّاي  ّسيٌِ

 كيفيت)%(

دٍرى ضركتّاي خغا در  ّسيٌِ -3     

    يبيؼـبت -3-1

    ثبظوبضي، ثبظيبفت -3-2

    َطاحي ٍ تَؾؼِ هزسز -3-3

ثبظضؾي ٍ آظهبيف رْت رساؾبظي ٍ  -3-4

 توبيع

   

    تىطاض ثبظضؾي ٍ آظهبيف -3-5

    ثطضؾي هكىالت ٍ هَاًغ -3-6

    انالحبت -3-7

    ّبي اضظقي $اًتربة زٍم# وبؾتي -3-8

    هَاضزؾبيط  -3-9

    ّبي ذُب زض زضٍى قطوت روغ ّعيٌِ

    

ّاي خغا در تيرٍى از  ّسيٌِ -4

 ضركت

   

    تؼْسات زض لجبل هحهَل -4-1

    رجطاى ٍ تطهين $گبضاًتي# -4-2

    پطزاذت ذؿبضت -4-3

اضائِ ذسهبت ثِ هكتطيبى ثِ ػلت  -4-4

 ّبي ويفيتي وبؾتي

   

    ؾبيط هَاضز -4-5

    ّبي ذُب زض ثيطٍى اظ قطوت ٌِروغ ّعي

    

 "100   ّبي ويفيت روغ ول ّعيٌِ

 ّبي ويفيت ّعيٌِ درآهذ

 درآهذ      

 

" 

 

 اداهِ-ّاي كيفيت گسارش خالصِ ّسيٌِ
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 يويوِ يه
 هفاّين همذهاتي حساتذاري

 
 ّب زض حؿبثساضي ثِ قطح ظيط اؾت: ّب ٍ ؾطفهل ثٌسي همسهبتي حؿبة تمؿين

 يِّبي اٍل ّعيٌِ -1

 ّبي ؾطثبض ّعيٌِ -2

 

 ّاي اٍليِ ّسيٌِ

ّب  ّبي اؾتبًساضز يب پبيِ ثطاي تَليس هحهَل يب ذسهت. ايي ّعيٌِ ّبي اٍليِ ػجبضتٌس اظ ّعيٌِ ّعيٌِ

 قًَس: ثِ زٍ زؾتِ تمؿين هي

هَاز هؿتمين، هَاز ذبم، هحهَالت ًيوِ ؾبذتِ ٍ هحهَل ًْبيي. زض حميمت وليِ  -1-1

ضًٍس ٍ زض ًْبيت ًيع رعئي  وبض هي يس هحهَل يب ذسهت ثََِض هؿتمين زض تَل هَازي وِ ثِ

 اظ هحهَل ًْبيي يب ذسهت ذَاٌّس ثَز.

ََض هؿتمين ثطاي تجسيل هَاز  زؾتوعز هؿتمين. هزوَع ّعيٌِ زؾتوعزي وِ ثِ -1-2

ّبيي ضا  ََض هكرم فؼبليت ّب ثِ گطزز. ايي ّعيٌِ هؿتمين ثِ هحهَل ًْبيي نطف هي

 قًَس. تَليس هحهَل يب ذسهت اًزبم هي گيطز وِ هؿتميوبً زض زضثطهي

 

 ّاي سرتار ّسيٌِ -2

قَز رعء  ّبي پكتيجبًي تَليس/هحهَل/ذسهت زضًظط گطفتِ هي ّبيي وِ ثطاي فؼبليت وليِ ّعيٌِ

 قًَس: ّبي ؾطثبض ذَز ثِ ؾِ زؾتِ ظيط تمؿين هي ّبي ؾطثبض ّؿتٌس. ّعيٌِ ّعيٌِ

ػٌَاى رعئي اظ هحهَل  يبت تَليس وِ ّطگع ثِهَاز غيطهؿتمين. وليِ هَاز ههطفي زض ػول -2-1

 قَز. ضًٍس ضا قبهل هي قوبض ًوي ًْبيي ثِ

ََض هؿتمين ثب هحهَل ًْبيي  زؾتوعز غيطهؿتمين. حمَق ٍ زؾتوعز وليِ وبضوٌبًي وِ ثِ -2-2

 ّبي ايكبى ثِ ًَػي ثب هحهَل/فطآيٌس/ذسهت ًْبيي اضتجبٌ زاضز. وٌٌس اهب ذسهبت ٍ فؼبليت وبض ًوي

ّب رعٍ ايي  ّبي حبثت ٍ تىويلي. ّعيٌِ اؾتْالن، هبليبت، اربضُ، يوبًت، ثيوِ زاضائي ّعيٌِ -2-3

 ّب ذَاٌّس ثَز. زؾتِ ّعيٌِ
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 ّسيٌِ فرٍش هحصَل
 ثطاي هحبؾجِ ّعيٌِ فطٍـ هحهَل الظم اؾت وِ زٍ حؿبة زيگط هؼطفي گطزًس:

ذسهبت ثِ ّبيي وِ ثطاي هؼطفي ٍ اضؾبل هحهَالت يب  ّعيٌِ فطٍـ. ّعيٌِ -1

ّب هبًٌس ثبظاضيبثي،  ّبي هؿتمين فطٍـ، ؾبيط ّعيٌِ گطزز. ػالٍُ ثط ّعيٌِ هكتطيبى نطف هي

 قَز. ّب، ًگْساضي هحهَل ٍ حول ٍ ًمل ضا ًيع قبهل هي آگْي

ّبي  ّبي ؾبظهبى وِ ػجبضتٌس اظ ّعيٌِ ّبي ػوَهي ٍ تكىيالتي. ؾبيط ّعيٌِ ّعيٌِ -2

 ّبي اَالػبتي ٍ اظ ايي لجيل. ٍ ػوَهي، ازاضي، ؾيؿتنّبي پطؾٌلي، ضٍاث هبلي ازاضي، ّعيٌِ

 آيس. زؾت هي ثب ون وطزى ايي زٍ حؿبة اظ ثْبي تَليس هحهَل، ّعيٌِ فطٍـ ثِ

 

 

 ّا در حساتذاري صٌؼتي ساختار ّسيٌِ
 

 

 ّعيٌِ هؿتمين هَاز

 هؿتمين زؾتوعز ّعيٌِ 

 ّعيٌِ غيط هؿتمين هَاز

 غيط هؿتمين عز زؾتوّعيٌِ 

ّب ّبي حبثت ٍ ؾبيط ّعيٌِ ّعيٌِ  

 ٍ تكىيالتي ّبي ػوَهي ّعيٌِ

 ّعيٌِ فطٍـ

 ؾَز

 زضآهس

 هحل

ّبي  توطوع ّعيٌِ

 ويفيت
 پبيِ

 ؾطثبض ؾطثبض

 ثْبي 

 توبم قسُ

ّعيٌِ 

 فطٍـ
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 ّعيٌِ ّبي ويفيت

 

 يويوِ زٍ

ّاي  تٌذي پيطٌْادي ّسيٌِ عثمِ

 كيفيت
 

 ّاي پيطگيري ّسيٌِ -7

 . ثبظاضيبثي1-1 

 زض ثبظاض. تحميك 1-1-1 

 . ثطضؾي ًيبظهٌسيْبي هكتطيبى/ههطف وٌٌسگبى1-1-2 

 . ثبظًگطي لطاضزاز1-1-3 

 تَؾؼة هحهَل/َطاحي/ذسهبت 2-1

 . ثبظًگطي پيكطفت ويفيت َطاحي2-1-1 

 . فؼبليتْبي پكتيجبًي َطاحي2-1-2 

 گصاضي َطاحي . آظهًَْبي تهسيك ٍ نح2-1-3ِ 

 گصاضي ذسهبت . تهسيك ٍ نح2-1-4ِ 

 آظهَىِ آظهبيكي هحهَل ًْبيي .2-1-5 

 ّبي پيكگيطي زض ذطيس . ّعي3-1ٌِ

 . ثطضؾي ٍ اضظيبثي اٍليِ تبهيي وٌٌسگبى3-1-1 

 . اضظيبثي ٍ اهتيبظزّي هؿتوط تبهيي وٌٌسگبى3-1-2 

 . ثبظًگطي اَالػبت فٌي ذطيس، لجل اظ ؾفبضـ3-1-3 

 . َطحطيعي ويفيت ثطاي تبهيي وٌٌسگبى3-1-4 

 ي زض ػوليبت تَليس. ّعيٌِ پيكگيط4-1

 گصاضي فطآيٌس ػوليبت . نح4-1-1ِ 

 . َطحطيعي ويفيت فطآيٌس4-1-2 

 گيطي ٍ وٌتطل ويفيت . َطاحي ٍ تَؾؼِ اثعاضّبي اًساظ4-1-2-1ُ  

 . َطحطيعي ويفيت ثطاي ػوليبت پكتيجبًي4-1-3 

 . آهَظقْبي هطتجٍ ثب ويفيت ثطاي اپطاتَضّب4-1-4 

 طآيٌس تَؾٍ اپطاتَضٍ وٌتطل ف SPC. اًزبم 4-1-5 

 ّبي تكىيالتي ؾيؿتن ويفيت . ّعي5-1ٌِ
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 ّعيٌِ ّبي ويفيت

 

 . حمَق ٍ زؾتوعز تكىيالتي5-1-1 

 ّبي گصاضي . ؾطهبي5-1-2ِ 

 . َطحطيعيِ ثطًبهِ ويفيت5-1-3 

 . گعاضـ ػولىطز ويفيت5-1-4 

 . آهَظـ ويفيت5-1-5 

 . ثْجَز ويفيت5-1-6 

 . هويعيْبي ؾيؿتن ويفيت5-1-7 

 پيكگيطاًِ ويفيت ّبي . ؾبيط ّعي6-1ٌِ

 

 ّاي تازرسي ّسيٌِ -2

 ّبي ثبظضؾي هَاز ذطيساضي قسُ . ّعي2-1ٌِ 

 . ثبظضؾي ٍ آظهبيف الالم ٍضٍزي ٍ زضيبفتي2-1-1

 . ّعيٌِ اثعاض ثبظضؾي ٍ آظهبيف2-1-2

 . تبييس هحهَالت تبهيي وٌٌسگبى2-1-3

 ّبي ثبظضؾي ٍ آظهبيف هٌبثغ . ثطًبه2-1-4ِ

 ت تَليس. ّعيٌِ ثبظضؾي ػوليب2-2

 . ثبظضؾي، آظهبيف ٍ هويعي ثطًبهِ ضيعي قسُ فطآيٌس2-2-1

 . اضظيبثي تَاًوٌسي ًيطٍي اًؿبًي2-2-1-1

 . هويعي ويفيت هحهَل يب ذسهت2-2-1-2

 . هَاز الظم ثطاي ثبظضؾي ٍ آظهبيف2-2-1-3

 . ثبظضؾي ٍ آظهبيف زض حيي ضاُ اًساظي2-2-2

 س تَليس. ثبظضؾي ٍ آظهبيف ٍيػُ زض حيي فطآي2-2-3ٌ

 گيطي ثِ هٌظَض وٌتطل فطآيٌس . اًساظ2-2-4ُ

 . فؼبليتْبي پكتيجبًيِ آظهبيكگبّي2-2-5

 . اثعاض ثبظضؾي ٍ آظهبيف2-2-6

 . ّعيٌِ اؾتْالن2-2-6-1

 گصاضي تساضن اثعاض ٍ تزْيعات . ؾطهبي2-2-6-2ِ

. ّعيٌِ ًگْساضي ٍ وبليجطاؾيَى اثعاض ٍ 2-2-6-3

 تزْيعات

 ّبي نبزض قسُ زض ثطٍى ؾبظهبى گَاّيٌبهِّب ٍ  . تبييسي2-2-7ِ

 ّبي ثبظضؾي ثطٍى ؾبظهبًي . ّعي2-3ٌِ

 . اضظيبثي ػولىطز هحهَل زض زؾت هكتطي2-3-1

 . اضظيبثي ٍيػُ هحهَل2-3-2
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 ّعيٌِ ّبي ويفيت

 

 . ثبظضؾي هَرَزي اًجبض ٍ لُؼبت يسوي2-3-3

 ّبي ثبظضؾي ٍ آظهَى . ثبظًگطيِ زاز2-4ُ

 يفيتّبي ثبظضؾي ٍ اضظيبثي و . ؾبيط ّعي2-5ٌِ

 

 ّاي خغاي درٍى سازهاًي ّسيٌِ -3

 ّبي ذُبي ًبقي اظ َطاحي هحهَل يب ذسهت  ّعيٌِ 3-1

 . الساهبت انالحي ثطاي َطاحي 3-1-1

 . ثبظوبضي ثسليل تغييط َطاحي3-1-2

 . يبيؼبت ًبقي اظ تغييطات َطاحي3-1-3

 ّبي هطثٌَ ثِ تَليس . ّعي3-1-4ٌِ

 ّبي ذُب زض ذطيس . ّعي3-2ٌِ

 يٌِ تؼييي تىليف الالم هؼيَةِ ذطيساضي قسُ. ّع3-2-1

 . ّعيٌِ ربيگعيٌي هَاز هؼيَة ذطيساضي قس3-2-2ُ

 . ّعيٌِ السام انالحي ثطاي تبهيي وٌٌسگبى3-2-3

 . ثبظوبضي الالم ٍضٍزي3-2-4

 . يبيؼبت غيط لبثل وٌتطل هَاز3-2-5

 . ّعيٌِ ذُب زض فطآيٌس ػوليبت3-3

 نالحي. ثبظًگطي ٍ اًزبم الساهبت ا3-3-1

 . ّعيٌِ تؼييي تىليف 3-3-1-1

 . ّعيٌِ ثطَطف وطزى ذُب ٍ آًبليع ذُب3-3-1-2

 ّبي ثطضؾي پكتيجبًي . ّعي3-3-1-3ٌِ

 . ّعيٌِ السام انالحي ثط ضٍي فطآيٌس 3-3-1-4

 . ّعيٌِ ػوليبت ثبظوبضي ٍ تؼويطات3-3-2

 . ثبظوبضي3-3-2-1

 . تؼويط3-3-2-2

 . ّعيٌِ ثبظضؾي ٍ تؿت هزسز3 .3 .3

 . ّعيٌِ ػوليبت ايبفي3-3-4

 . ّعيٌِ يبيؼبت3-3-5

 . ّعيٌِ وبّف اضظـ هحهَل يب ذسهت3-3-6

 . ّعيٌِ زؾتوعز هطتجٍ ثب ذُب3-3-7

 ّبي ذُبي زضٍى ؾبظهبًي . ؾبيط ّعي3-4ٌِ

 

 ّاي خغاي ترٍى سازهاًي ّسيٌِ -4
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 ّعيٌِ ّبي ويفيت

 

 . ثطضؾي قىبيبت هكتطيبى4-1

 . وبالّبي هطرَػي اظ ؾَي هكتطي4-2

 ّبي ثطگكت هحهَل . ّعي4-3ٌِ

 . ّعيٌِ فطاذَاًي هحهَل4-3-1

 . قىبيبت زٍضُ يوبًت4-4

 . ّعيٌِ تؼْسات ٍ زيَى4-5

 . رطاين4-6

 . ّعيٌِ ًبضيبيتي هكتطيبى4-7

 . فطٍـ اظزؾت ضفت4-8ِ

 ّبي ثطٍى ؾبظهبًي . ؾبيط ّعي4-9ٌِ

 


