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 حل هسبلِ بعٌَاى ٍاحذ بْبَد دس سبصهبى
ً یبص ّبی سبصهبًی آهَصش دس ساستبی حل هسبلِ
 آهَصش اص دیذگبُ استبًذاسّبی هَسد پزیشش بیي الوللی
 سیستن هذیشیت کیفیت بعٌَاى بستش آهَصش ٍ ضبیستگی
 سیستن هذیشیت داًص بعٌَاى بستش تَاًوٌذسبصی حل هسبلِ
ً ظبم هلی کیفیت بعٌَاى پیص ًیبص ضٌبسبئی ٍ پبیص تَاًوٌذی
ً ظبم گَاّی کبسضٌبسبى کیفیت ٍ تبییذ غالحیت ًْبدّبی گَاّی
 سبختبس آهَصش عبلی کیفیت دس ساستبی پطتیببًی کبسضٌبسی
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تعشیف ًیبصّب ،تحلیل الضاهبت
ضبیستگی ،ببصًگشی ،تبییي،
ضٌبسبئی ساّکبس ،تعشیف
هطخػِ ّبی آهَصش

تعشیف هحذٍدیتْب،
سٍش آهَصش ٍ
هعیبس اًتخبة،
هطخػِ عشح آهَصش،
اًتخبة آهَصش دٌّذُ

اسصیببی پس اص آهَصش
کَتبُ هذت ٍ بلٌذ هذت،
جوع آٍسی اعالعبت،
گضاسش اسصیببی

آهَصش دٌّذُ ،آهَصش گیشًذُ،
سیستن پطتیببًی ،پبیص اجشا،
پیص بیٌی صهبى ،ببصخَس
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دس ساستبی هَفقیت پایذار سبصهبى ٍ ًِ تٌْب بْبَد عولکرد
 1-3-6هذیشیت هٌببع اًسبًی ضبهل تَاًوٌذسازی اص عشیك:
›
›
›
›
›




تسشی اّذاف فشایٌذ استشاتژیک بِ اّذاف فعبلیتْبی کبسکٌبى
پزیشش هسئَلیت حل هسبلِ
اسصیببی عولکشد
دستیببی بِ فشغتْبی تَسعِ ضبیستگی دس ساستبی هَفمیت پبیذاس
بْشُ گیشی اص هذیشیت داًص

 2-3-6ضبیستگی کبسکٌبى
 3-3-6دخیل بَدى ٍ اًگیضش کبسکٌبى
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 هسئَلیت سبصهبى اص ًظش بسترسازی حل هسالِ دس سغَح
همتضی دس ساستبی دستیببی بِ ًتبیج بشًبهِ ٍ ًَآٍسی
 فشاّن ًوَدى دسترسی بِ داًص سازهاًی بشای عولیبت دس
ساستبی اًغببق هحػَل ٍ خذهت
 سٍضوٌذی هذیریت هالکیت هعٌَی ٍ درس آهَختِ ّا
 بْشُ گیشی اص هَفمیت ّب ٍ ضکست ّبی دسٍى سبصهبًی
 هستٌذسبصی سٍضْب ٍ ًتبیج حل هسبلِ
 تکیِ بش تجشبیبت ٍ داًص آضکار ٍ پٌْاى کبسضٌبسی
 استفبدُ اص فٌاٍری ٍ داًص بشٍى سبصهبًی
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تحلیل ًیازّا ٍ اًتظارات عشفْبی ریٌفع ًِ ٍ ،فمظ هطتشی هذاسی،
تبییي گسترُ سیستن ًِ ٍ ،فمظ تذٍیي ًظبهٌبًِ،
رّبری سبصهبى ًِ ٍ ،فمظ تعْذ هذیشیت اسضذ،
تحلیل ریسک ّا ٍ فرغت ّا بوٌظَس عشح سیضی سیستن ًِ ٍ ،فمظ
اضکبل یببی هَسدی،
طرح ریسی دستیابی بِ اّذاف کیفیت ًِ ٍ ،فمظ تعییي اّذاف لببل
اًذاصُ گیشی،
پطتیباًی سیستن ًِ ٍ ،فمظ تبهیي هٌببع ٍ کٌتشل هستٌذات،
طرح ریسی ٍ کٌترل عولیاتی ًِ ٍ ،فمظ الضاهبت تکَیي هحػَل،
ارزیابی عولکرد ًِ ٍ ،فمظ پبیص ٍ اًذاصُ گیشی،
تبکیذ بش استببط عذم اًغببق بب الذام اغالحی ٍ ،عشح ًیبص بِ الذاهبت
پیطگیشاًِ دس بْبَد هستور برهبٌای تحلیل ریسک.
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فشاّن بَدى اهکبًبت تَسعِ هْبست ّبی هَسد ًیبص کیفیت دس سغح
هلی ٍ سبصهبًی (ًیبص بِ بستش ًظام هلی کیفیت)
آهبدگی سبصهبًی هطبسکت دس ًظبم کیفیت ٍ کبسگوبسی کبسضٌبسبى
ثبت ضذُ دس هطبغل هشتبظ بب کیفیت (ضاستِ ساالری)
بستشسبصی سبصهبًی اص ًظش تَاًوٌذسازی هٌابع اًساًی بب
بشلشاسی سیستن هذیشیت داًص ،هکبًیضم ّبی تببدل اعالعبت دس
کلیِ سغَح سبصهبى ٍ گشٍُ ّبی ّذف ،تمَیت تین ّبی حل هسبلِ
ٍ آهبدُ پبسخگَئی ٍ ،هشبیگشی تَاًوٌذسبصی کبسکٌبى گشٍُ



تبییي ،آهَصش ٍ ،بکبسگیشی فٌَى حل هسالِ
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 در سطح بٌگاُ

› کبسضٌبسی ًیبصّبی سبصهبًی بش هبٌبی کٌترل درًٍی
› ًیبص کٌتشل دسًٍی بِ بشلشاسی سیستن اص عشیك استشاتژی تورکس بر هاهَریت سبصهبى،
خظ هطی ّب ٍ اّذاف
› بْشُ گیشی اص استاًذاردّای سیستن هذیریت

 در سطَح هلی ٍ بیي الوللی

› ترازیابی بخطی ،هلی ٍ بیي الوللی داًص ٍ کبسبشی علن
› ًیبص بِ ًظام کیفیت دس ساستبی تبهیي ٍ پبیص ًیشٍّبی هجشة
› تخویي ًیبصّب ٍ ساّکبسّبی دستیببی بِ بستر حل هسالِ





ًیبص بیص اص ّ 6ضاس سبصهبى داسای سیستن ثبت ضذُ بِ ًوایٌذُ هذیریت
تعذاد هویسیي داخلی ٍ ارزیاباى ضخع ثالث بشای ثبت ٍ پبیص سیستن ایي سبصهبًْب
تعذاد هطاٍراى هَسد ًیبص بشای ّذایت بشلشاس سیستن دس ایي سبصهبًْب
هسئَلیي ٍ کبسضٌبسبى کٌترل کیفیت ،بازرسی ٍ آزهَى

 بستر هلی هٌاسب در سطح کالى الزهِ بسترسازی در سطح بٌگاُ
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هباًی الساهات عوَهی استاًذارد بیي الوللی 17024
›
›
›
›



فشایٌذ گَاّی اضخبظ بش هبٌبی تاییذ غالحیت سبصهبى هتمبضی
بْشُ گیشی اص طرح گَاّی اضخبظ ٍ هطخع بَدى غبحببى عشح
تبییي ًیبصّبی ضایستگی ،احشاص ضشایظ ،اسصیببی ،آصهَى ٍ گَاّی
استقالل فشایٌذ آهَصش اص سیستن گَاّی

کاربرد استاًذارد  17024در زهیٌِ کارکٌاى کیفیت

› بشلشاسی ًظام هلی کیفیت بب ّذف اغلی تبییي جبیگبُ کبسضٌبسی
› تعییي تخػع ّبی کیفیت (کبسضٌبس ،هویض ،هطبٍس) ٍ سدُ ّبی هشبَعِ
› تبییذ غالحیت ًْبدّبی گَاّی کٌٌذُ کبسکٌبى ٍ کبسضٌبسبى کیفیت
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دٍرُ کارضٌاسی ارضذ بب گشایص ّبی کیفیت ٍ استبًذاسد ّشیک
جوعب  400ساعت ( 3تشم  +صهبى تکویل پبیبى ًبهِ) ضبهل:
›
›
›
›



دسٍس پایِ هذیشیت –  4دسس  30سبعتِ – جوعب  120سبعت
دسٍس اغلی گشایص –  4دسس  30سبعتِ – جوعب  120سبعت
دسٍس تخػػی گشایص –  4دسس  30سبعتِ – جوعب  120سبعت
سویٌبس ٍ پبیبى ًبهِ –  40سبعت – دس صهیٌِ هشتبظ بب گشایص

پزیشش کبسضٌبسبى دس ًظبم هلی کیفیت بب اٍلَیت آهَزش
رسوی دس کٌبس ضبیستگی ،هْبست ،تجشبِ ٍ ،سفتبس حشفِ ای
ًیبص بِ دٍرُ ّای هْارتی خاظ بشای ثبت ٍ گَاّی
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گرایص ّای کیفیت ٍ استاًذارد
هکاتب ٍ ًظریِ ّای هذیریت
هذیریت هٌابع اًساًی ٍ رفتار سازهاًی
ساختار سازهاًی ٍ هذیریت فرایٌذ
هذیریت هالی ٍ بَدجِ
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گرایص استاًذارد
گرایص کیفیت
 هباًی ٍ استاًذاردّای  ضٌاخت استاًذاردّای
هذیریتی
هذیریت کیفیت
 هباًی ساختار ٍ گردش کار
 هذلْای سرآهذی ٍ
استاًذاردسازی
تعالی سازهاًی
 ضٌاخت ابسار ٍ فٌَى  رٍضْای تذٍیي استاًذارد
 راّبرد ٍ رٍیکردّای
کیفیت
استاًذاردسازی
 هذیریت راّبردی
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گرایص کیفیت



هستٌذسازی سیستن
هذیریت
ارزیابی ،هویسی ٍ ترازیابی 
طرح ریسی فرایٌذّا ٍ

ًْادیٌِ سازی کیفیت
اّذاف کیفیت ٍ ضاخػْای 
کلیذی عولکرد

گرایص استاًذارد

هذیریت کویتِ ّای فٌی ٍ
فرعی ٍ گرٍُ ّا
هذیریت جلسات تذٍیي
استاًذارد
استاًذارد ٍ ارزیابی اًطباق
هَازیي کاربری استاًذارد ٍ
تاییذ غالحیت
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