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أ 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
    مقدمه 

  ISO 9001:2008استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  :فصل اول 

  3   دامنه کاربرد -1
  3   کلیات -1-1
  3   کاربرد -1-2

  4   استاندارد مرجع -2
  4   واژگان و تعاریف -3
  5   نظام مدیریت کیفیت -4

  5   نیازمندیهای عمومی -4-1
  8  د سازی  نیازمندیهای مستن-4-2

  8   کلیات -4-2-1
  10   نظامنامه کیفیت -4-2-2
  10   کنترل مستندات-4-2-3
  12   کنترل سوابق -4-2-4

  14   مسئولیت مدیریت -5
  14   تعهد مدیریت -5-1
  14   مشتری گرایی -5-2
  14   خط مشی کیفیت -5-3
  16   طرح ریزی -5-4

  16   اهداف کیفیت -5-4-1
  16  م مدیریت کیفیت  طرح ریزی نظا-5-4-2

  16   مسئولیت ، اختیار و ارتباطات -5-5
  16   مسئولیت و اختیار -5-5-1
  18   نماینده مدیریت-5-5-2
  18   ارتباطات داخلی -5-5-3

  20   بازنگری مدیریت -5-6
  20   کلیات -5-6-1



ب 

  20   ورودیهای بازنگری -5-6-2
  20   خروجی بازنگری -5-6-3

  22   مدیریت منابع -6
  22   تامین منابع -6-1
  22   منابع انسانی -6-2

  22   کلیات -6-2-1
  22   شایستگی ، آگاهی و آموزش -6-2-2

  24   زیرساخت -6-3
  24   محیط کار -6-4

  26   تحقق محصول -7
  26   طرح ریزی ، تحقق محصول -7-1
  28   فرآیندهای مربوط به مشتری -7-2

  28  به محصول  تعیین نیازمندیهای مربوط -7-2-1
  28   بازنگری نیازمندیهای مربوط به محصول -7-2-2
  30   ارتباط با مشتری -7-2-3

  32   طراحی و توسعه -7-3
  32   طرح ریزی طراحی و توسعه -7-3-1
  32   ورودی های طراحی و توسعه -7-3-2
  34   خروجیهای طراحی و توسعه -7-3-3
  36   بازنگری طراحی و توسعه -7-3-4
  36   تصدیق طراحی و توسعه -7-3-5
  36   صحه گذاری طراحی و توسعه -7-3-6
  38   کنترل تغییرات طراحی و توسعه -7-3-7

  40   خرید -7-4
  40   فرآیند خرید -7-4-1
  40   اطالعات خرید -7-4-2
  40   تصدیق محصول خریداری شده -7-4-3

  42   تولید و ارائه خدمات -7-5
  42  ارائه خدمات  کنترل تولید و -7-5-1
  42   صحه گذاری فرآیندها برای تولید و ارائه خدمات -7-5-2



ت 

  44   شناسایی و ردیابی -7-5-3
  44  وال مربوط به مشتری نزد سازمان م دارایی و ا-7-5-4
  44   حفاظت و نگهداری از محصول -7-5-5

  45  و نظارت  کنترل وسایل اندازه گیری -7-6
  48  و تحلیل و بهبود اندازه گیری ، تجزیه -8

  48  کلیات -8-1
  48  نظارت و اندازه گیری -8-2

  48   رضایت مشتری -8-2-1
  50  ممیزی داخلی -8-2-2
  50  اندازه گیری و نظارت بر فرایندها-8-2-3
  51  اندازه گیری  و نظارت بر محصول -8-2-4

  51  کنترل محصول نامنطبق -8-3
  54   تجزیه و تحلیل داده ها -8-4
  54   بهبود -8-5

  54   بهبود مداوم -8-5-1
  56   اقدام اصالحی -8-5-2
  58   اقدام پیشگیرانه -8-5-3

  



ث 

   : فصل دوم
 ISO14001:2004مدیریت زیست محیطی  سیستم استاندارد

 صفحه   عنوان 
  63   دامنه کاربرد -1
  64   استاندارد های مرجع -2
  64   واژه ها و تعاریف -3

  64   ممیز -3-1
  64   بهبود مستمر -3-2
  65   اقدام اصالحی -3-3
  65   سند -3-4
  65   محیط زیست -3-5
  65   جنبه های زیست محیطی -3-6
  66   پیامدهای زیست محیطی -3-7
  66   سیست مدیریت زیست محیطی -3-8
  66   اهداف زیست محیطی -3-9
  66   عملکرد زیست محیطی -3-10
  67   خط مشی زیست محیطی -3-11
  67   اهداف خرد زیست محیطی -3-12
  67   طرف های ذینفع -3-13
  67   ممیزی داخلی -3-14
  68   عدم انطباق -3-15
  68   سازمان -3-16
  68   اقدام پیشگیرانه -3-17
  68   پیشگیری از آلودگی -3-18
  68   روش اجرایی -3-19
  69   سوابق -3-20

  70   مدیریت زیست محیطی م الزامات سیست-4
  70   الزامات کلی -4-1
  70   خط مشی زیست محیطی -4-2



ج 

  71   طرح ریزی -4-3
  71   جنبه های زیست محیطی -4-3-1
  71   الزامات قانونی و سایر الزامات -4-3-2
  72   اهداف کالن ، خرد و برنامه ها -4-3-3

  73   اجرا و عملیات -4-4
  73  مسئولیت ها و اختیارات   منابع ، نقش ها ،-4-4-1
  73  آموزش و اطالع رسانی   شایستگی ،-4-4-2
  74   ارتباطات -4-4-3
  75   مستند سازی -4-4-4
  75   کنترل مستندات -4-4-5
  76  کنترل عملیات  -4-4-6

  77   آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری -4-4-7
  77   کنترل -4-5
  77   پایش و اندازه گیری -4-5-1
  78   ارزیابی انطباق -4-5-2
  78   عدم انطباق ، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه -4-5-3
  79   کنترل سوابق -4-5-4
  79   ممیزی داخلی -4-5-5
  80   بازنگری مدیریت -4-6

  



ح 

   : سومفصل 
  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001:2007 
  صفحه   عنوان 

  85  پیشگفتار 
  88  مقدمه 

  92  د  دامنه کاربر-1
  94   منابع -2
  95   تعاریف و اصطالحات -3

  95   ریسک قابل قبول -3-1
  95   ممیزی -3-2
  96   بهبود مستمر -3-3
  96   اقدامات اصالحی -3-4
  96   سند -3-5
  97   خطر -3-6
  97   شناسایی خطر -3-7
  98   بیماری سالمتی -3-8
  97   رویداد-3-9
  97   طرفهای ذینفع -3-10
  98  دم انطباق  ع-3-11
  98   بهداشت حرفه ای و ایمنی -3-12
  98   سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -3-13
  99   اهداف بهداشت حرفه ای و ایمنی -3-14
  99   علکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی -3-15
  100   خط مشی بهداشت حرفه ای و ایمنی -3-16
  100   سازمان -3-17
  100  رانه  اقدامات پیشگی-3-18
  101   روش اجرایی -3-19
  101   سوابق -3-20
  101   ریسک -3-21
  101   ارزیابی ریسک -3-22
  101   محیط کار 3-23



خ 

  102   الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای -4
  102   الزامات عمومی -4-1
  102   خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای -4-2
  103   طرح ریزی -4-3

 شناسـایی خطـرات ، ارزیــابی ریـسک و تعیـین کنترلهــای     -4-3-1
  الزمه 

103  

  105   الزامات قانونی و سایر الزامات -4-3-2
  106   اهداف و برنامه ها -4-3-3

  107   عملیات و اجرا -4-4
  107  مسئولیت ها و اختیارات  ، نقش ،  منابع-4-4-1
  108  آموزش و آگاهی   شایستگی ،-4-4-2
  109  تباطات ، مشارکت و مشاوره  ار-4-4-3

  109   ارتباطات -4-4-3-1
  109   مشارکت و مشاوره -4-4-3-2

  110   مستند سازی -4-4-4
  111   کنترل مستندات -4-4-5
  111   کنترل عملیات -4-4-6
  112   آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری -4-4-7

  113   )چک کردن ( نظارت و اندازه گیری -4-5
  113   نظارت و اندازه گیری عملکرد -4-5-1
  114   ارزیابی انطباق -4-5-2
 بررســی رویــدادها، عــدم انطباقهــا ، اقــدامات اصــالحی و -4-5-3

  پیشگیرانه 
114  

  114   بررسی رویدادها -4-5-3-1
عـــدم انطبـــاق ، اقـــدامات اصـــالحی و اقـــدامات  -4-5-3-2

  پیشگیرانه 
115  

  116   کنترل سوابق -4-5-4
  116   ممیزی داخلی -4-5-5

  117   بازنگری مدیریت -4-6

  



د 

   : چهارمفصل 
 ISO16001 مدیریت انرژی سیستم داستاندار

 صفحه   عنوان 
  121  مقدمه 

  123   دامنه کاربرد استاندارد -1
  
   اصطالحات و تعاریف -2

  
123  

  123  ژی   تعریف انر-2-1
  124   کاربرد انرژی -2-2
  124   مصرف انرژی -2-3
  124   جنبه انرژی -2-4
  124  انرژی  )عامل (فاکتور -2-5
  125   سیستم مدیریت انرژی -2-6
  125   اهداف خرد انرژی -2-7
  125   خط مشی انرژی -2-8
  125   اهداف انرژی -2-9
  125  کارایی انرژی -2-10
  125   عملکرد انرژی -2-11
  126   برنامه های مدیریت انرژی -2-12
  126   سازمان -2-13
  126   اقدامات پیشگیرانه -2-14
  126   اقدامات اصالحی -2-15
  126  بهبود مستمر -2-16
  126   روش اجرایی -2-17
  126   مدیریت ارشد -2-18
  127   سند -2-19
  127   سوابق -2-20
  127   ممیزی -2-21
  127   ممیز-2-22



ذ 

  127   عدم انطباق -2-23
  127   طرفهای ذینفع -2-24
  127   عملکرد انرژی  )شاخص (انگر  نش-2-25

  128   الزامات سیستم مدیریت انرژی -3
  128  الزامات عمومی  -3-1
  128   خط مشی انرژی -3-2
  129   برنامه ریزی -3-3

  129   شناسایی و بازنگری جنبه های انرژی -3-3-1
  129   تعهدات قانونی و سایر الزامات -3-3-2
  130   اهداف کالن ، خرد و برنامه های انرژی -3-3-3

  130   اجرا و عملیات -3-4
  130  مسئولیتها و اختیارات   منابع ، نقش ،-3-4-1
  131  آموزش و صالحیت  آگاهی ،-3-4-2
  132   ارتباطات -3-4-3
  133   مستند سازی سیستم مدیریت انرژی -3-4-4
  133   کنترل مستندات -3-4-5
  133  کنترل های عملیاتی  -3-4-6

  134   کنترل -3-5
  134    پایش و اندازه گیری -3-5-1
  135   ارزیابی انطباق -3-5-2
  135   عدم انطباق ، اقدام اصالحی و پیشگیرانه -3-5-3
  136    کنترل سوابق -3-5-4
  136   میزی داخلی سیستم مدیریت انرژی -3-5-5

  137  سط مدیریت ارشد  بازنگری سیستم مدیریت انرژی تو-3-6
  137   ورودی های بازنگری مدیریت -3-6-1
  138   خروجی های بازنگری مدیریت -3-6-2

  139  پیوست مدیریت انرژی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی 
  140  خانگی 

  140  تولید لوازم خانگی 
  141  تجاری 



ر 

  142  اداری 
  142  عمومی 

  142  ریخته گری 
  143  سایر بخشها 

  143  راهکارهای بهبود کارایی مصرف انرژی فسیلی 
  144  بخش ذوب و ریخته گری 

  144  بخش تولید پروفیل 
  145  بخش آبکاری و رنگ کاری 

  145  بخش جانبی 
  146   راهکارهای عمومی –نساجی 

  147  بخش ریسندگی 
  147  بخش بافندگی 
  148  چاپ و تکمیل  بخش رنگرزی ،

  149  الستیک 
  150  و کاغذ چوب 

  152  سنگشکن / سیمان مواد اولیه 
  152  آسیاب / ترکیب مواد اولیه 

  153  کوره پخت 
  154  توزیع / آسیاب سیمان 

  154  کاشی و سرامیک 
  155  فرآیند تولید بخش آماده سازی مواد و شکل دهی 

  156  فرایند تولید بخش کوره هایپخت 
  157  آجر ماشین 

  158  ) برق( ی مصرف انرژی اکتریکی راهکارهای بهینه ساز

  



ز 

   : پنجم فصل 
  ISO 27001:2005امنیت اطالعات مدیریت  سیستم داستاندار

  صفحه   عنوان 
    استاندارد مدیریت امنیت اطالعات و فناوری اطالعات

  161   دامنه -1
  161   کلیات -1-1
  161   کاربرد -1-2

  162   منابع -2
  162   واژه ها و تعاریف -3

  162   دارایی -3-1
  162   قابلیت دسترسی -3-2
  162   محرمانه بودن -3-3
  162   امنیت اطالعات -3-4
  163   رویدادهای امنیت اطالعات -3-5
  163   حادثه امنیت اطالعات -3-6
  ISMS 163 سیستم مدیریت امنیت اطالعات -3-7
  163   کلیات و یکپارچگی -3-8
  163   مخاطرات و ریسک های آتی -3-9
  164   پذیرش مخاطرات و ریسک ها -3-10
  164   تجزیه و تحلیل ریسک -3-11
  164   برآورد ریسک -3-12
  164   ارزیابی ریسک -3-13
  164   مدیریت ریسک -3-14
  164   اصالح و حذف ریسک ها -3-15
  165   )نظامنامه امنیت اطالعات  ( ISMS بیانیه قابلیت کابرد -3-16

  165  ت امنیت اطالعات  سیستم مدیری-4
  165   الزامات عمومی -4-1
  165   استقرار و مدیریت سیستم مدیریت امنیت اطالعات -4-2

  165   استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات -4-2-1
  168   جاری سازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات -4-2-2
  169   پایش و بازنگری سیستم -4-2-3
  171   بهبود سیستم مدیریت امنیت اطالعات  حفظ و نگهداری و-4-2-4



س 

  171   نیازمندیهای مستند سازی -4-3
  171   کلیات -4-3-1
  173   کنترل مستندات -4-3-2
  173   کنترل سوابق -4-3-3

  174   مسئولیت مدیریت -5
  174   تعهد مدیریت -5-1
  175   مدیریت منابع -5-2

  175   تامین منابع -5-2-1
  175  آگاهی و آموزش  ، شایستگی -5-2-2

  176    ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطالعات -6
  177   بازنگری مدیریت -7

  177   کلیات -7-1
  177   ورودی های بازنگری -7-2
  178   خروجی های بازنگری -7-3

  179   بهبود سیستم مدیریت امنیت اطالعات -8
  179   بهبود مستمر -8-1
  179   اقدامات اصالحی -8-2
  179   اقدامات پیشگیرانه -8-3

اهـداف کنترلـی و کنتـرل هـای مـورد نیـاز             ) الزامـات اجبـاری     ( پیوست الـف    
  سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

181  

  182   خط مشی امنیتی -5 –جدول الف 
  183   سازمان امنیت اطالعات -6 –جدول الف 
  185   مدیریت دارائی -7 –جدول الف 
  186  نیت منابع انسانی  ام-8 –جدول الف 
  187   امنیت فیزیکی و محیطی -9 –جدول الف 
  189   مدیریت ارتباطات و عملیات -10 –جدول الف 
  191   کنترل دسترسی -11 -جدول الف
  196   جمع آوری ، توسعه و نگهدار سیستم های اطالعاتی -12 -جدول الف
  199   مدیریت شبه حوادث امنیت اطالعات -13 -جدول الف
  200  سازمان ) کسب کار (  مدیریت تداوم تجاری -14 -جدول الف
  201   انطباق -15 -جدول الف

  



ش 

   : ششم فصل 
  ISO 10002:2004  استاندارد مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان

 صفحه   عنوان 
  205   کلیات -1
  207   دامنه کاربرد -2
  208   منابع -3
  208   اصطالحات و تعاریف -4

  208   شاکی -4-1
  209   شکایت -4-2
  209   مشتری -4-3
  209   رضایت مشتری -4-4
  209   خدمت به مشتری -4-5
  209   بازخورد -4-6
  209   طرفهای ذینفع -4-7
  209   هدف -4-8
  210   خط مشی -4-9
  210   فرآیند -4-10

  210   خطوط راهنما-5
  210   کلیات -5-1
  210   قابلیت مشاهده -5-2
  210  قابلیت دسترسی به شکایات  -5-3
  211   واکنش -5-4
  211   بیطرفی -5-5
  211   هزینه ها -5-6
  211   محرمانه بودن شکایات -5-7
  212   رویکرد مشتری مداری -5-8
  212   مسئولیت پذیری -5-9
  212   بهبود مستمر -5-10

  212  



ص 

   چارچوب رسیدگی به شکایات -6
  212   تعهد رسیدگی به سازمان -6-1
  213   خط مشی -6-2
  213   مسئولیت ها و اختیارات -6-3

  213   مسئولیت های مدیریت ارشد -6-3-1
  214   وظایف نماینده مدیریت -6-3-2
  214   وظایف سایر مدیران -6-3-3
  215   وظایف کارکنان مرتبط با مشتریان و شاکیان -6-3-4
  215   وظایف کلیه کارکنان -6-3-5

  216  زی و طراحی  برنامه ری-7
  216   کلیات -7-1
  216   اهداف و مقاصد -7-2
  216   فعالیت ها -7-3
  216   منابع -7-4

  217   عملیات و فرآیند رسیدگی به شکایات -8
  217   اطالعات -8-1
  217   دریافت شکایت -8-2
  218   ردیابی شکایات -8-3
  218   اعالم وصول شکایت به شاکیان -8-4
  218  ی اولیه شکایات  ارزیاب-8-5
  219   بررسی شکایات -8-6
  219   پاسخگویی به شکایات -8-7
  219   اطالع رسانی تصمیمات اتخاذ شده -8-8
  219   خاتمه شکایات -8-9

  220   نگهداری و بهبود -9
  220   تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات -9-2
  221   رضایت شاکی از فرآیندرسیدگی به شکایات -9-3
  221   پایش فرایند رسیدگی به شکایات -9-4
  221   ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایات -9-5
  222   بازنگری مدیریت -9-6



ض 

  222   اهداف ممیزی -9-6-1
  222   ورودی های بازنگری مدیریت -9-6-2
  222   خروجی های بازنگری مدیریت -9-6-3

  223   بهبود مستمر -9-7
تقرار مدیریت شکایات مشتریان در      خطوط راهنمای اس   -پیوست الف 

  سازمانهای کوچک
224  

  226   فرم شاکی -پیوست ب
  228   اصل بی غرضی –پیوست ج 

  228   کلیات -1 -ج
  229   بی غرضی در ارتباط با کارکنان -2-ج
  230   محرمانه بودن -4-ج
  231   پایش بی غرضی -5-ج

  232   فرم پیگیری شکایات -پیوست د
  237  گویی  پاسخ–پیوست ه 
  238   نمودار فرآیند تعدیل -پیوست و
  239   پایش مستمر –پیوست ز 

  239   پایش مستمر -1-ز
  239   مسئولیت مدیریت -2-ز
  240   اندازه گیری پایش و اندازه گیری عملکرد -3-ز

  240   کلیات -1-3-ز
  240   معیار پایش عملکرد -2-3-ز
  242   پایش داده ها -3-3-ز
  243  ممیزی  –پیوست ح 

  
  




