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در تبریخ هراسن رٍز هلی کیفیت ٍ اعطبی دٍازدّویي دٍرُ جبیسُ هلی کیفیت ایراى را بِ گسارش رٍابط عوَهی اًجوي هذیریت کیفیت ایراى ؛

   .گردیذدر هرکس ّوبیطْبی بیي الوللی صذا ٍ سیوب برگسار  کبرضٌبسبىهسئَلیي ،هذیراى بٌگبُ ّبی التصبدی ٍ بب حضَر  49آببى  11

 .ضذایي هراسن در دٍ بخص ًطست راّبرد هلی کیفیت ٍ اختتبهیِ دٍازدّیوي دٍرُ جبیسُ هلی کیفیت ایراى برگسار 

)عضَ ّیبت سمبیی دکتر َسط  بب هَضَعبت چبلص کیفیت در کطَر ت براسبس ایي گسارش : در ًطست صبح ، در زهیٌِ راّبرد هلی کیفیت

، سبزٍ  (هذیرکل استبًذارد استبى تْراى)بیبت هٌْذس ، ضرٍرت ّب ٍ ابعبد راّبرد هلی کیفیت تَسط  علوی داًطگبُ علَم ٍ تحمیمبت(

اًیي ًبظر بر ، ضرٍرت ببزًگری در لَ (رییس اًجوي هذیریت کیفیت ایراىهٌْذس اًتصبریبى )کبرّبی هَرد ًیبز در راّبرد هلی کیفیت تَسط 

ٍ سیبست ّب ٍ برًبهِ ّبی راّبردی ارتمبی )حمَلذاى ٍ ٍکیل پبیِ یک دادگستری(رفیعی دکترکیفیت ٍ حوبیت از حمَق هصرف کٌٌذُ تَسط 

 .ارائِ ضذسخٌراًی  (ًوبیٌذُ هجلس ضَرای اسالهی)فَالدگر دکترکیفیت در کطَر تَسط 

سبزهبى هلی استبًذارد ایراى در پبیبى ًطست راّبرد هلی کیفیت بِ جوع بٌذی هطبلب ارایِ ًیرُ پیرٍزبخت ، رییس در اداهِ خبًن هٌْذس 

ضذُ ٍ تبییي ٍ تبکیذ بر رٍیکرد ًَیي استبًذاردسبزی در راستبی سیبست ّبی کلی التصبد همبٍهتی ٍ برًبهِ ضطن تَسعِ تَسط همبم هعظن 

 رّبری ) هذظلِ العبلی (هی پردازد.

بب برگساری ایي هراسن ، اختتبهیِ دٍازدّویي دٍرُ جبیسُ هلی کیفیت ایراى بب حضَر، هعبٍى اجرایی رییس جوَْری ،  گفتٌی است : ّوسهبى 

ٍ هعبًٍیي ٍ سبزهبى هلی استبًذارد ایراى  رئیسهعبًٍیي ٍزارت صٌعت  ٍ  ،ٍزیر صٌعت ، هعذى ٍ تجبرت ، ًوبیٌذگبى هجلس ضَرای اسالهی 

 . گردیذدر جبیسُ هلی کیفیت بِ هٌتخبیي اعطب خَاّذ  برگسار ٍ تٌذیس ٍ گَاّیٌبهِ ّبی اضتْبرهذیراى سبزهبى 
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 پبًل راّبرد هلی کیفیت

 ثط ایٗ اؾت وٝ ٔجحج لطاض أؿبَ ایطاٖ ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ اؾتب٘ساضز ّٔی ؾبظٔبٖ ضئیؽ پیطٚظثرت، زض اثتسای ایٗ ٘كؿت ٘یطٜ

 ثٝ ٘ؿجت ربٔقٝ ؾغح زض وٝ آضایی  اؾت تكتت ٚ پطاوٙسٌیقٛز، ٌفت: زِیُ آغبظ ایٗ ٔجحج  آغبظ وكٛض زض ویفیت ّٔی ضاٞجطز

  اؾت. أسٜ پیف ویفیت ثب ٔطتجظ ٞبی ثحج

 ثٝ ظٔیٙٝ ایٗ زض ا٘سیكی ٞٓ ٚ افعایی ٞٓ قٛز تب یه ثٙسی ایٗ ٔجبحج رٕـ ربیی زض ثبیس ٚی اؽٟبض زاقت: ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس حتٕب

 ثیبیس. ٚرٛز

 کیفیت را اًذازُ گیری ًوَد چبلص ّبی کیفیت در ایراى چیست ٍ آیب هی ضَد

 آٖ ثٝ ثبیس وٝ انّی ٔٛضٛؿ فجبؼ ؾمبیی، فضٛ ٞیئت فّٕی زا٘كٍبٜ فّْٛ ٚ تحمیمبت ٌفت: لغقب زوتطزض ازأٝ ایٗ ٘كؿت،

 ضٚ ضٚثٝ ٔكىالتی چٝ ثب وٙٓ ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ ضا ٔغطح وٙٓ وٝ اؾتفبزٜ فطنت ایٗ اظ ذٛاٞٓ ٚ ٔی اؾت ویفیت ضاٞجطز قٛز پطزاذتٝ

 ٞؿتیٓ. ضاٞجطز ٘یبظٔٙس حبضط حبَ زض وٝ ٞؿتیٓ

 ٞؿتٙس، ٔٛارٝ ویفیت ثب ٔطزْ وٝ وكٛضٔبٖ ٔٛلقیتی قٛز، افعٚز: زض ٔتٕطوع ویفیت ٞبی زغسغٝ ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ لهس زاضز ثط

 ذٛضزاضثط الظْ ٞبی حسالُ اظ اٚلبت وٙٙس، ثطذی ٔی ٔطزْ زضیبفت وٝ ٔحهٛالتی ٚ اؾت. زض ٚالـ ذسٔبت وطزٜ ایزبز ضا ٞبیی چبِف

 ٘یؿت ٚ ایٗ یه چبِف اؾبؾی اؾت. 

 ذبل قىُ ٚ ثٝ ٞؿتٙس ویفی ٔكىالت زضٌیط قست ثٝ ٞب ؾبظٔبٖ اظ ثقضی وكٛضٔبٖ، نٙقتی فضبی ؾمبیی ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ زض

 زاض٘س. ضا زضٌیطی ایٗ ذٛزضٚؾبظاٖ

. ٚفبزاض ٔكتطیبٖ ٚ ٘بضاضی ٔكتطیبٖ ضاضی، ٔكتطیبٖقٛ٘س، ٌفت:  ٔی تمؿیٓ ٌطٜٚ چٙس ثٝ ٔكتطیبٖ ایٗ اؾتبز زا٘كٍبٜ ثب ثیبٖ ایٙىٝ

 ٌطٌٚبٖ ضا ٞٓ زاضیٓ. ٔكتطیبٖ ٘بْ ٘ٛؿ زیٍطی اظ ٔكتطیبٖ ثٝ أب

 اٚ ثٝ وٙس تىطاضا ضا ذطیس ٚ ثبقس ٘بضاضی اٌط ِٚی ٌٛیٙس ٔی ٚفبزاض ٔكتطی اٚ ثٝ وٙس تىطاض ضا ذطیس وؿی ٚی زض ازأٝ افعٚز: اٌط

 وٙس. تالفی ضا ذٛز ٔٛلقیت تب اؾت فطنتی ٔٙتؾط ٌطٌٚبٖ ٔكتطی. ٌٛیٙس ٔی ٌطٌٚبٖ ٔكتطی

ٔٛضٛؿ آٖ  ایٗ ٘یؿتٙس، فٙٛاٖ وطز: ٘تیزٝ ضاضی ٔی قٛز، چٙساٖ اضائٝ وٝ ٔحهٛالتی اظ ؾمبیی ثب تبویس ثط ایٙىٝ ٔطزْ اظ ثركی

 . ثٍیطز ضا ٔب تِٛیس تٛاٖ تٛا٘ؿتٝ ٚاضزات اظ ثركی  ٚ اؾت قسٜ پط اظ ٔحهٛالت ٞب ا٘جبض وٝ اؾت
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 ثبظاض زض ثط٘سٜ قٕكیطی ٚ ٚاضزات ٔمبثُ زض لٛی ؾپطی تحمیمبت ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ ویفیت ٚ فّْٛ زا٘كٍبٜ فّٕی ٞیئت فضٛ

ٚ  زض وكٛض ٔب ثب ٔمِٛٝ ویفیت، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اؾت وٝ ٌٛاٞیٙبٔٝ نٙقت ثطذٛضز ثرف نبزضات اؾت، ٌفت: ایٗ زض حبِی اؾت وٝ

 ز٘جبَ ثٝ ٕ٘بیف ثبقس، زاقتٝ ٘تبیذ آ٘چٝ اظ ثیكتط وٝ قٛز ٔی ا٘زبْ بتی زض ثرف نٙقتالسأ وٙس. ثٝ فجبضت زیٍط رٕـ ٔی ربیعٜ

 زاضز.

 
چٝ السأی ا٘زبْ  ویفیت ٔٛضز زض ؾٛاَ ٔی وٙیٓ وٝ ٔسیط یه اظ وٝ ظٔب٘ی ٚ اؾت عٛض ٕٞیٗ ٞٓ ٞب ؾبظٔبٖ ٚی اؽٟبض زاقت: زض

 زؾت اظ ضا ثبظاض اظ ٔیعاٖ ثٝ چٝ تٛا٘ؿتٝ وٝ ثٍٛیس ٚ اؾت زازٜ ا٘زبْ نبزضات وكٛضٞبیی چٝ ثٝ ثٍٛیس ثٝ ربی ایٙىٝ زازٜ اؾت،

 . وٙس اضائٝ زاضز، ضا ٕ٘بیف قىُ ثیكتط وٝ ٘تبیزی وٙس ٔی زضثیبٚضز، ؾقی ٞب چیٙی

 زض ثبقٙس، تهطیح وطز: ٕ٘بیف ایٗ ٔزطی وٝ اؾت ایٗ وبضقبٖ نٙقت زض ویفیت ؾمبیی ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ ثركی اظ ٔترههبٖ

 . قٛز ٕ٘ی ارطا زضؾتی ثٝ ویفیت اثعاضٞبی تطیٗ اؾت ٚ انّی قسٜ تجسیُ ٕ٘بیف ارطای ثٝ ویفیت ٞب ٔبٖؾبظ اظ ثؿیبضی

. ٘یؿت ٞٓ اؾتب٘ساضز ؾبظٔبٖ ثٝ لبفستب ٔحسٚز ٚ ٘یؿت نٙقت ثٝ ٔحسٚز ویفیت ضاٞجطز وٝ اؾت ایٗ ٔٗ ٚی زض ازأٝ افعٚز: ٘ؾط

 ثٙبثطایٗ وٙس ٚ ٔی حطوت ٚ اؾت ؾیبَ وطز ٚ ٚ ا٘ساظٜ تقطیف حس آٖ ثطای تٛاٖ ٕ٘ی وٝ اؾت ایٗ ویفیت ٞبی ٚیػٌی اظ انٛال یىی

 . ثبقس ثرف نٙقت زض تٛا٘س ٕ٘ی فمظ ویفیت

اقبضٜ ٚ فٙٛاٖ وطز: آٔبضٞب ٘كبٖ  زضٔبٖ ٚ ایٗ اؾتبز زا٘كٍبٜ زض ثرف زیٍطی اظ ؾرٙبٖ ذٛز ثٝ ٚضقیت ویفیت زض ثرف ثٟساقت

 اظ زضنس 59 حسٚز ٚ افتس ٔی اتفبق ٞب ثیٕبضؾتبٖ زض غبِجب ثطٚظ ٔی وٙس وٝ وكٛض زض ففٛ٘ت ٞعاض قكهس حسٚز ؾبال٘ٝ ٔی زٞس وٝ

 . اؾت رسی ٚ ایٗ ٔٛضٛؿ زاضیٓ ؾالٔت ثرف زض ویفیت فمساٖ تٕبْ ایٟٙب ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ٔب. زاضز ٔكىُ زاضٚیی تزٛیعٞبی

 ٞؿتٙس.  ٞب ٞعیٙٝ ٔطزْ زض حبَ پطزاذت ایٗ زض وكٛض ٔبقٛز، ٌفت:  ثبیس پطزاذت ویفیتی ثی ٞعیٙٝ ؾمبیی ثب تبویس ثط ایٙىٝ انٛال

 ٚوبض وؿت رّٛی زا٘ؿت ٚ اؽٟبض زاقت: ایٗ حزٓ اظ ٚاضزات ٚاضزات اظ تٛرٟی لبثُ ضا حزٓ نٙقت زض ویفیتی ثی ٚی یىی اظ ٘تبیذ

 ضؾیسٜ ٘فط :5 ثٝ حبضط ایٗ ٔیعاٖ حبَ زض أب ثٛز ٘فط :6 التهبزی ٞبی ثٍٙبٜ زض قبغُ افطاز تقساز ٔتٛؾظ ٌصقتٝ زض. ٌیطز ٔی ضا ٔب

 . اؾت

 تٟطاٖ زض اٌط ٘یؿتٙس، تهطیح وطز: ثطذٛضزاض الظْ ویفیت اظ ٔؿىٛ٘ی ٚاحس ٔیّیٖٛ یه ؾبذتٕبٖ ثرف ؾمبیی ثب ثیبٖ ایٙىٝ زض

 اظ قٛز، ٔی اؾتفبزٜ ٞب ؾبذتٕبٖ زض وٝ ٔهبِحی زضنس 9: قٛ٘س، ظیطا ٔی ٔٛارٝ ٔكىُ ثب ٞب ذب٘ٝ زضنس 95 ضخ ثسٞس، ظِعِٝ

 ٘یؿت. ثطذٛضزاض الظْ اؾتب٘ساضز
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 . اؾت ؾب595َ تب 555 ٞب ؾبذتٕبٖ ٔفیس فٕط ز٘یب زض أب اؾت، ؾبَ 75 تب 65 وكٛضٞب زض ٞب ؾبذتٕبٖ ٔفیس ٚی اضبفٝ وطز: فٕط

 ُچٟ ؾبال٘ٝ وكبٚضظی ثرف تحمیمبت ثب اقبضٜ ثٝ فمساٖ ویفیت زض ثرف وكبٚضظی ٘یع ٌفت: زض ٚ فّْٛ زا٘كٍبٜ فّٕی ٞیئت فضٛ

 . ٚرٛز زاضز وكٛض زض ٞٓ تغصیٝ ٔكىُ وٝ اؾت حبِی زض ایٗ ٚ زاضیٓ وكبٚضظی ٔحهٛالت ضبیقبت تٗ ٔیّیٖٛ

 ثبالی ٔساضد ٚ ٔی وٙس تحهیُ ٞب ؾبَ فطز فٙٛاٖ وطز: یه فبِی آٔٛظـ ٘ٝ چٙساٖ ذٛقبیٙس ویفیت زض ؾمبیی ثب اقبضٜ ثٝ ٚضقیت

وطزٜ  تحهیُ فطز ایٗ تالـ وٙس، زض حبِی وٝ تٕبْ ٔی وطاٞت اؾترساْ ثب نٙقت چٙیٗ فطزی ضا ضا عی ٔی وٙس أب ثرف تحهیّی

 ضا فطزی ثب فاللٝ چٙیٗ نٙقت ثرف ٚ ثبقس فىؽ ثط ثبیس وٝ نٛضتی زض قٛز. اؾترساْ ٚ وٙس ٚنُ ربیی ثٝ ضا ذٛز وٝ اؾت آٖ

 وٙس. اؾترساْ

 ٞبی ارتٕبفی، ٟٔبضت ظ٘سٌی، ٞبی ٟٔبضت ثطای افطازٞٓ چٙساٖ زض آٔبزٜ ؾبظی  پطٚضـ ٚ ٚی زض ازأٝ افعٚز: زض وكٛض ٔب آٔٛظـ

 فٙی ٔٛفك ٘یؿت.  ٞبی ٟٔبضت ٚ التهبزی ٞبی ٟٔبضت

 ثیٗ التهبزی وبضٞبی یه ؾطی ثٝ اؾت، ٌفت: ٔتبؾفب٘ٝ ویفیت تجسیُ ٟٔزٛض ٔب وكٛض زض ویفیت ؾمبیی ثب تبویس ثط ایٙىٝ

 . اؾت قسٜ تجسیُ لبة ٚ ٌٛاٞیٙبٔٝ تقسازی ثٝ ٞٓ آٖ اؾت ٚ ٘تیزٝ وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔكبٚضاٖ

 چیست ایراى کیفیت هلی راّبرد

 ثٝ ضاٞجطز ّٔی ویفیت ضا وٕیتٝ افضبی تٕبْ شٞٗ وٝ زض ازأٝ ایٗ پبُ٘، ٔؿّٓ ثیبت ٔسیط وُ اؾتب٘ساضز اؾتبٖ تٟطاٖ ٌفت: ؾٛاِی

ظیطا ٚالقیت ایٗ اؾت وٝ ٞط  وٙیٓ؟ ٌیطی ا٘ساظٜ ضا ویفیت تٛا٘یٓ ٔی وكٛضٔبٖ زض اؾبؾب آیب ایٗ ثٛز وٝ ثٛز، وطزٜ ٔكغَٛ ذٛز

 چیعی ضا وٝ ٘تٛا٘یٓ ا٘ساظٜ ٌیطی وٙیٓ، ٕ٘ی تٛا٘یٓ آٖ ضا ثٟجٛز زٞیٓ ٚ آٖ ضا ٔسیطیت وٙیٓ.

 
 تب وٝ ٞبیی پتب٘ؿیُ ٚ ٞب ضٚـ ٔٙبثـ، اثعاضٞب، آیب وٝ ثٛز ایٗ وطزٜ ٔكغَٛ ذٛز ثٝ ضا ٔب ٕٞٝ شٞٗ وٝ زٚٔی ٚی زض ازأٝ افعٚز: ؾٛاَ

 ثبقٙس؟ پبؾرٍٛ ٔب ربٔقٝ آیٙسٜ ٚ حبَ ٘یبظٞبی ثٝ لبزض٘س ا٘س، وطزٜ ٔب ضا ٕٞطاٞی ویفیت ظٔیٙٝ زض أطٚظ ٝث

وٙیٓ،  ٔطٚض ٞٓ ثب ّٔی ویفیت ضا ضاٞجطز اٌط وٙٓ ٔی فىط ٚ ثسٞٓ ضا ؾٛاَ زٚ ایٗ وٝ پبؾد ٘ساضْ لهس ٔٗ ثیبت اؽٟبض زاقت: اِجتٝ

 وٙیس. زضیبفت ضا پبؾد قٕب ٔسَ ایٗ زض قبیس

 نبزضات زض ثط٘سٜ قٕكیط یه فٙٛاٖ ثٝ وٝ ٔمبٚٔتی التهبز ٚ پصیط ضلبثت التهبز زض فٙهط تطیٗ ایٗ ٔمبْ ٔؿئَٛ تهطیح وطز: اؾبؾی

 ثطای ٕٞبًٞٙ ٞبی تالـ ویفیت ّٔی ضاٞجطز ؾبذتبض ایٗ زض حبِی اؾت وٝ زض. اؾت ویفیت وٙس، فُٕ زاذّی ٘یبظٞبی تبٔیٗ ٚ

 . اؾت قسٜ بْا٘ز ایطاٖ زض ویفیت ثٟجٛز
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 ٘ساضز، ویفیت ٔمِٛٝ زض ربیی اؾبؾب اؾت، تبحیطٌصاض ٔب ظ٘سٌی ویفیت ثٟجٛز زض وٝ ٞبیی تالـ اظ ثیبت زض ازأٝ افعٚز: ثؿیبضی

 . ٘ساضیٓ اٟ٘ب ثطای قبذهی ٔب ٚ قٛز ٕ٘ی ٌیطی ا٘ساظٜ

 ای چیؿت، ٌفت: ضاٞجطز ّٔی ویفیت ثط٘بٔٝ ایطاٖ ویفیت ّٔی ٔسیط وُ اؾتب٘ساضز اؾتبٖ تٟطاٖ زض پبؾد ثٝ ایٗ ؾٛاَ وٝ ضاٞجطز

 ضاؾتب ٞٓ ٚ ٕٞؿٛ ٘فقبٖ شی تٕبٔی تالـ وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ وكٛض ویفیت ّٔی ٞبی اِٚٛیت ضٚی ثط ّٔی ارٕبؿ ایزبز ثطای ربٔـ اؾت

 ویفیت، ثٟجٛز ظٔیٙٝ زض وٝ السأبتی وطزٖ ضاؾتب ٞٓ ٔٙؾٛض ثٝ فطنتی ایزبز ٕٞچٙیٗ. قٛز حساوخطی ٘تبیذ ثٝ ٔٙزط ٚ قٛز

 ویفی اؾت. ٞبی زازٜ حجت ٚ ٌیطی ا٘ساظٜ

 وبالٞب، فطآیٙسٞب، ویفیت ٞب، ؾیؿتٓ اؾتمطاض ظٔیٙٝ زض تحَٛ ثطای چبضچٛثی ویفیت ّٔی ضاٞجطز حبَ فیٗ ثیبت اضبفٝ وطز: زض

 ویفیت، ٌیطی ا٘ساظٜ ذألٞبی قٙبؾبیی ثطای اؾت ضإٞٙبیی ویفیت ّٔی ضاٞجطز ٕٞچٙیٗ. اؾت ٞب فقبِیت ا٘زبْ ٞبی ضٚـ ٚ ذسٔبت

 . اؾت ؾبِٓ ٚ ایٕٗ ای ربٔقٝ ایزبز ثطای ٍٕٞب٘ی تالقی حبَ فیٗ زض ٚ آٟ٘ب ثٟجٛز ٚ اٌیطی ا٘ساظٜ ٘حٜٛ،

 التهبز تمٛیت ضاؾتبی زض ٚ پصیطی ضلبثت پبیساض، ٔٛفمیت ویفیت، ثٟجٛز ٔٙؾٛض ثٝ حطوتی ویفیت ّٔی ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ ضاٞجطز

 ٚ ضفتبض انالح ارتٕبفی، پصیطی ٔؿئِٛیت ٔهطف، ٚ تِٛیس فطًٞٙ ثٟجٛز ویفیت، ّٔی ضاٞجطز ٕٞچٙیٗ اؾت، اؽٟبض زاقت: ٔمبٚٔتی

 . اؾت آٌبٞب٘ٝ ا٘تربة ثطای ٔطزْ قٙبذت ٚ آٌبٞی ؾغح اضتمبی ٚ وبض ا٘زبْ ٞبی قیٜٛ

 ثٟجٛز ظٔیٙٝ زض ضٚقٗ افمی تطؾیٓ آٖ زالیُ ٘یبظٔٙسیٓ، ٌفت:  ویفیت ّٔی ضاٞجطز ثٝ چطا ثیبت زض ازأٝ زض پبؾد ثٝ ایٗ پطؾف وٝ

 ٔطزْ، ظ٘سٌی ویفیت ثٟجٛز ٚ ربٔقٝ ؾالٔتی ٚ ایٕٙی ٔٛحطتط ٔطالجت وكٛض، ویفی ٘ؾبٔبت ٚ ٞب ؾیؿتٓ اؾتمطاض ٔحهٛالت، ویفی

 ٚ پصیطز ٔی نٛضت ویفیت ثٟجٛز ظٔیٙٝ زض وٝ السأبتی ٚ ٞب ٌیطی ا٘ساظٜ وطزٖ ٞٓ ضاؾتب ٚ ٕٞبًٞٙ ٚ ٌیطی ا٘ساظٜ ذألٞبی قٙبؾبیی

 اؾت. ذسٔبت ٚ وبالٞب ویفیت ثٟتط ٔب٘یتٛضیًٙ ٔٙؾٛض ثٝ ویفی ٞبی زازٜ حجت ٕٞچٙیٗ ثٟجٛز

 ٞبی ٞعیٙٝ ٚ ٞب وبضی ٔٛاظی وبٞف ثبِمٜٛ، احتٕبِی ٞبی آؾیت اظ پیكٍیطی تٟطاٖ زض ازأٝ افعٚز: ٕٞچٙیٗ اؾتبٖ اؾتب٘ساضز وُ ٔسیط

 ّٔی، ٔمیبؼ زض ٕٞبًٞٙ نٛضت ثٝ ویفیت ضٞجطی ارتٕبفی، پصیطی ٔؿئِٛیت اضتمبی ٚ ٔهطف ٚ تِٛیس فطًٞٙ ثٟجٛز آٖ، ثط ٔتطتت

 ایزبز پصیطی، ضلبثت ٚوبض، وؿت فضبی ثٟجٛز ذسٔبت، اضائٝ ٚ تِٛیس ثرف زض ارتٕبفی پصیطی  آؾیت ٚ ٘بٌٛاض اتفبلبت حٛازث، وبٞف

 ویفیت ٘یبظٔٙسیٓ. ّٔی ضاٞجطز زالیّی اؾت وٝ ثٝ زیٍط اظ ذسٔبت ٚ وبالٞب ثٝ ّٔی افتٕبز تمٛیت ٚ پبیساض ٔٛفمیت ٔٙؾٛض ثٝ ثؿتطی

 ذٛزضٚ، نٙبیـ زض رسی ٞبی چبِف ٚرٛز ٌفت ویفیت ٌفت: ثبیس ظٔیٙٝ ایطاٖ زض ربٔقٝ ٔؿبئُ ٚ ٞب ثیبت زض ذهٛل چبِف

 ٚرٛز فسْ ٚ پطٚتئیٙی ٞبی فطآٚضزٜ ربت، ٔیٜٛ ؾجعیزبت، زض ؾٍٙیٗ فّعات ٚ ٞب وف آفت ثبلیٕب٘سٜ وكبٚضظی، ٚ غصایی ؾبذتٕبٖ،

 آٖ، اظ ٘بقی ثبِمٜٛ تٟسیسٞبی ٚ ویفیت ّٔی ضاٞجطز ٚ یىسیٍط ثب آٟ٘ب ٘جٛزٖ ضاؾتب ٞٓ ٚ ٕٞبًٞٙ یب ٚ وساْ ٞط زض ویفیت ّٔی ضاٞجطز

 ِعْٚ ٚ وكٛض ٞٛای ٚ آة آِٛزٌی ٚاضزاتی، ٚ زاذّی ذسٔبت ٚ وبالٞب ویفیت ٌیطی ا٘ساظٜ ثب اضتجبط زض ویفی ٔتٙبلض ٌعاضقبت

 ٘فقبٖ اظ رّٕٝ ایٗ چبِف ٞب اؾت.  شی تٕبٔی حضٛض ثب ٔكتطن ضاٞجطز تسٚیٗ ٚ وكٛض ؾٛذتی ٞبی فطآٚضزٜ ویفیت زض ثبظٍ٘طی

 پصیطی ضلبثت ؾغح ثٛزٖ پبییٗ چٙسٌب٘ٝ، ٔقیبضٞبی اظ اؾتفبزٜ ٚ ویفیت ثرف زض ٔٛرٛز ٞبی وبضی ٚی زض ازأٝ افعٚز: ٔٛاظی

 ثبالی آٔبض ویفی، السأبت ٕٞچٙیٗ ٚ اضظیبثی ٚ ثرف زض السأبت تمبثُ ثقضب ٚ ییٕٞؿٛ فسْ ٚ ٘بٕٞبٍٞٙی زاذّی، ٔحهٛالت

 ویفی ٚ ٞبی زازٜ حجت ٔتٕطوع پبیٍبٜ ٘جٛز ٚ ٚاثؿتٝ نٙبیـ ٚ زاذّی ذٛزضٚٞبی نٙقت ویفیت زض ثبظٍ٘طی ِعْٚ ٚ وكٛض تهبزفبت

 اؾت. ٞبی ٔٛرٛز زیٍط چبِف اظ آٟ٘ب ٘بٔٙبؾت پبیف

 ثطای اؾت، اؽٟبض زاقت: قسٜ ٌطفتٝ ٘ؾط زض والٖ ٞسف پٙذ ایطاٖ ویفیت ّٔی ضاٞجطز ٔسَ ایٙىٝ زض ایٗ ٔمبْ ٔؿئَٛ ثب ثیبٖ

 ؾقی اثعاض زٜ اظ وبضٌیطی ثٝ ثب ؾپؽ ٚ ا٘تربة وكٛض ضٚی پیف ٞبی چبِف ثطاؾبؼ ویفیتی اِٚٛیت ٞفت اٞساف، ایٗ ثٝ زؾتیبثی

 وطز. حطوت وكٛض ویفیت والٖ اٞساف تحمك ضاؾتبی زض ٔصوٛض ٞبی  اِٚٛیت وطزٖ ّٔحٛػ ثب تب قسٜ

 ٞب، فقبِیت ا٘زبْ ٞبی ضٚـ ٚ ذسٔبت ٚ وبالٞب ویفی ٘ؾبٔبت ٚ ٞب ؾیؿتٓ اؾتمطاض قسٜ زیسٜ وٝ وال٘ی ثیبت تهطیح وطز: اٞساف

 ٕٞؿٛ ٚ ربٔقٝ افطاز ؾالٔتی ٚ ایٕٙی اظ ثٟتط ٔطالجت ٚ احتٕبِی ٞبی آؾیت اظ پیكٍیطی پصیطی، ضلبثت افعایف ٞب، ٞعیٙٝ وبٞف

 قٛز. ٔی حساوخطی ٘تبیذ ثٝ ٔٙزط وٝ اؾت ویفی ٞبی اضظیبثی ٚ السأبت وطزٖ
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 ظ٘سٌی ویفیت وٙس، ٌفت: ثٟجٛز ٔی وبض چٍٛ٘ٝ ویفیت ّٔی ٚی زض ثرف زیٍطی اظ ؾرٙبٖ ذٛز زض پبؾد ثٝ ایٗ پطؾف وٝ ضاٞجطز

 التهبزی، ٞبی ثٍٙبٜ ٞب، ثرف ٞب، ذب٘ٛازٜ افطاز، ٕٞٝ وٝ اؾت ٔیؿط ٍٞٙبٔی فمظ ٔطزْ ؾالٔتی ٚ ایٕٙی اظ ثٟتط ٔطالجت ٚ

 ذٛزقبٖ ٔبٔٛضیت اظ ثركی ضا آٖ وبضوٙبٖ ٚ ذسٔبت زٞٙسٌبٖ اضائٝ ترههی، ٚ فّٕی ٞبی ا٘زٕٗ ٚ رٛأـ ارطایی، ٞبی زؾتٍبٜ

 .وٙٙس تقطیف

 تٛؾقٝ ربٔقٝ، افطاز ؾالٔتی ٚ ایٕٙی اظ ٔطالجت ثٟجٛز ٔهطف، ٚ تِٛیس فطًٞٙ ثٟجٛز ویفی، ّٔی ٞبی اِٚٛیت ثیبت زض ازأٝ افعٚز:

 ٔب٘یتٛضیًٙ، ٔٙؾٛض ثٝ زازٜ ثؿتط ایزبز ا٘طغی، ٔهطف ثٟجٛز ٚ وبٞف فبْ، ٔفْٟٛ زض اؾتب٘ساضزؾبظی تٛؾقٝ ویفیت، ٞبی ظیطؾبذت

زیٍط ٔٛاضزی ٞؿتٙس وٝ ٔٛرت  رّٕٝ اظ ویفی ٞبی ٔسَ ٚ ٘ؾبٔبت ٞب، ؾیؿتٓ ٚ ٌیطی تهٕیٓ ٚ زٞی ٌعاضـ زض ٕٞبًٞٙ السأبت

 ضاٞجطز ّٔی ویفیت ٔی قٛ٘س. وبضوطز

 
 تطریح استبًذارد سبزی در ایراى ٍ تذٍیي هذل ًظبم کیفیت بب ًگبُ هذیریت کالسیک ٍ هذیریت کیفیت

 والؾیه ٔسیطیت ٍ٘بٜ ثب ٔسیطیت ٍ٘بٜ ایطاٖ ثب ثیبٖ ایٙىٝ فٕٛٔب ویفیت ٔسیطیت ا٘زٕٗ ا٘تهبضیبٖ، ضئیؽ زض ازأٝ ایٗ پبُ٘ فطظیٗ

 رٟت زض ٕٞٝ والؾیه ضٚیىطز زض ٞؿتٙس أب ثٟجٛز ثطای ضاٞی ز٘جبَ ثٝ ٕٞٝ ویفیت ٔسیطیت زاضز، ٌفت: زض ای فٕسٜ تفبٚت

 . ٞؿتٙس ذٛز ٞبی ذٛثی زازٖ ٕ٘بیف

 ّٔی قىٙس، اؽٟبض زاقت: ضاٞجطز ٔی تٍّٙط یه زض فیٗ ظیجبیی ثب اؾت ٚ ای قیكٝ لهط یه ٔب٘ٙس ٚی ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ ویفیت

 . وزبؾت زض ٔكىُ ٚ ثكٛز چٍٛ٘ٝ ٚ ثكٛز چٝ ٌٛیس ٔی ویفیت

ایٗ ٔٛضٛؿ آٖ  اؾت، فٙٛاٖ وطز: زِیُ ٘كسٜ ارطا ثمیٝ ٚ قسٜ ارطایی ای تٛؾقٝ ٞبی زضنس ثط٘بٔٝ 85تب  75ا٘تهبضیبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٝ 

 قٛز تسٚیٗ ضاٞجطز ٞٓ وٝ اؾت ایٗ ثٝ ٔب تٛرٝ  ایٙزب ٘یؿت أب زض آٔبزٜ ٞب ظیطؾبذت زض ٔسیطیتی ٞبی ٘ؾبْ ٚ وبضٞب ٚ اؾت وٝ ؾبظ

 ثبقس. آٔبزٜ ارطا ثطای ٞب ظیطؾبذت ٞٓ ٚ

 

 ّٔی، والٖ ؾغح: ویفیت ٌفت ّٔی ضاٞجطز ضییؽ ا٘زٕٗ ٔسیطیت ویفیت ایطاٖ زض ثرف زیٍطی اظ ؾرٙبٖ ذٛز زض ٔٛضز ؾغٛح

 ؾبظٔبٖ اظ رّٕٝ ایٗ ؾغٛح اؾت.  ٚ ثٍٙبٜ ؾغح ٚ نٙقت ٚ ثرف ؾغح

 ٘یبظٔٙس وٝ زاضز لطاض ویفیت ّٔی ضاٞجطز تسٚیٗ آٖ ٔطوع زض ویفیت اؽٟبض زاقت: اضتمبی ّٔی جطزضاٞ ا٘تهبضیبٖ ثب اقبضٜ ثٝ ٔحٛضٞبی

 اؾت. نبزضات ٚ تِٛیس ویفیت ٔسیطیت ٚ ثركی ضاٞجطزٞبی تسٚیٗ قبُٔ زْٚ الیٝ یه
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 تٛؾقٝ. ثطؾب٘س تٛؾقٝ ثٝ ضا ٔب وٝ ثبقس ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبیس ضٚیىطز ٚ ثبقس زاقتٝ ضٚیىطز ثبیس ثركی ٚی زض ازأٝ افعٚز: ضاٞجطزٞبی

 ٍ٘بٜ یه ثبیس نبزضات ٚ تِٛیس ثٝ ٍ٘بٜ ثٙبثطایٗ. ثبقیٓ ٔٛفك وكٛض ذبضد زض ٞٓ ٚ زاذُ زض ٞٓ ٔب ظٔب٘ی اتفبق ٔی افتس وٝ

 . ثبقس اؾتطاتػیه

 اَٚ ّٚٞٝ زض زاضز؛ ذبنیت چٙس لطاض زاضز، فٙٛاٖ وطز: اؾتب٘ساضزؾبظی اؾتب٘ساضزؾبظی ٘ؾبْ ثقسی الیٝ ا٘تهبضیبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٝ زض

 ٚ تٛؾقٝ اثعاض اؾتب٘ساضزٞب أطٚظٜ أب. وٙیٓ ٔی اؾتفبزٜ تىِٙٛٛغی ٚ ٔسضٖ ٞبی ٘ٛآٚضی اظ وٝ ظٔب٘ی ذهٛل ثٝ اؾت وٙتطِی اثعاض یه

 ٞؿتیٓ. وبض ٚ ؾبظ یه ٔٛضٛؿ ٘یبظٔٙس تحمك ایٗ ثطای ٞؿتٙس ٚ ٞٓ ثٟجٛز

 قٛز. ٔی ٔطثٛط وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق حٕبیت اظ لبٖ٘ٛ ذهٛل ثٝ ٚ لٛا٘یٗ انالح ٚ ثبظٍ٘طی ثٝ ٔؿبِٝ زیٍط ٚی زض ازأٝ افعٚز:

وٙٙسٜ ذٛز ضا ّٔعْ ثٝ تِٛیس ٚ  فطضٝ وٙٙسٜ ٚ تِٛیس وٝ وٙس ٔسیطیت ضا فضبیی ایٗ ٔٛضٛفبت ثبیس تٕبْ ا٘تهبضیبٖ تهطیح وطز: ٟ٘بیتب

 پصیطی ضلبثت یه زض فیٗ حبَ ثٝ ٚ ثبقٙس ضاضی ذبضری وٙٙسٜ ٔهطف ٞٓ ٚ زاذّی وٙٙسٜ ٔهطف ٞٓ ثسا٘ٙس وٝ ٔحهِٛی فطضٝ

 ثطؾیٓ. پبیساض

 ٚ نٙقتی ٞبی ثرف زض ضاٞجطز ٌفت: تسٚیٗ ویفیت ّٔی ضاٞجطز ایطاٖ زض ازأٝ ثب اقبضٜ ثٝ ٞطْ ویفیت ٔسیطیت ا٘زٕٗ ضییؽ

 ذسٔبتی ٚ تِٛیسی ٚاحسٞبی زض ویفیت ٔسیطیت ضاٞجطز تسٚیٗ ٚ ثعضي ٞبی ؾبظٔبٖ زض ویفیت اضتمبی ضاٞجطزٞبی تسٚیٗ ذسٔبتی،

 .ٔی ٌیطز لطاض وٙتطِی ٚ ٘ؾبضتی ٞبی ٔىب٘یعْ ٚ لٛا٘یٗ انالح ٚ ثبظٍ٘طی ٞطْ ٘یع ایٗ ثقسی الیٝ زض. زاضز لطاض

اؾتب٘ساضزؾبظی،  لسیٓ ضٚیىطز زاضز، اؽٟبض زاقت: زض لسیٓ ضٚیىطز ثب تفبٚتی اؾتب٘ساضزؾبظی ٘ٛیٗ ضٚیىطز ا٘تهبضیبٖ ثب تبویس ثط ایٙىٝ

 ٚ وٙٙسٜ تِٛیس ٚ اؾت غیطفقبَ وبٔال وٙٙسٜ ٔهطف ٔیبٖ ایٗ زض. اؾت وٙٙسٜ ٔهطف ٚ وٙٙسٜ تٛظیـ وٙٙسٜ، تِٛیس وٙٙسٜ وٙتطَ حىٛٔت

 . زاض٘س ا٘فقبِی ثطذٛضز ٞٓ وٙٙسٜ تٛظیـ

 ٚ قٛز ٔی ضٚاٌصا ٔطزْ ثٝ ٔطزْ وبض ایٙزب زض ٚ قٛز ٔی ٔتفبٚت قطایظ اؾتب٘ساضزؾبظی وبٔال ٘ٛیٗ ضٚیىطز ٚی اضبفٝ وطز: أب زض

 . وٙس ٔی پیسا ثبالتطی ربیٍبٜ حىٛٔت

 ذبل فٙی ٔمطضات ٚ فٙی ٞبی زؾتٛضاِقُٕ تٟیٝ ٘یبظٔٙس تٛظیـ فٛأُ ثط حىٛٔت ٘ؾبضت ٚ وٙتطَ ا٘تهبضیبٖ ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ ثطای

 زض ٞبی تِٛیسوٙٙسٌبٖ ٔؿئِٛیت ٞٓ وٝ آٚضز ٔی ٚرٛز ثٝ ضا قطایغی وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق اظ حٕبیت لٛا٘یٗ ٟ٘بیتب ٞؿتیٓ، ٌفت:

 ثبیس رسیس ضٚیىطز زض ٚالـ زض. ثبقٙس زاقتٝ ضا ذؿبضت رجطاٖ ٞٓ ٔؿئِٛیت ٚ ثٍیط٘س فٟسٜ ثط ضا ذٛز تِٛیسات ثب اضتجبط

 ٔؿئٛال٘ٝ وبٔال وٙٙسٜ تِٛیس ٔؿیط ایٗ زض. حىٛٔت ٘ٝ ٚ وٙس زضیبفت ضا ذٛز ذؿبضت زیسٜ ظیبٖ وٝ ثیبیس ٚرٛز ثٝ ٞبیی ٔىب٘یعْ

 وٙس. ذٛزاؽٟبضی اؾت ٔزجٛض ثبقس، ا٘فقبِی ایٙىٝ ربی ثٝ ٚ وٙس ٔی ثطذٛضز

 پؿٙس ٔٛضز ٚ ٔحهَٛ ٟ٘بیی ذٛة قٛز، فٙٛاٖ وطز: اٌط ٔی ٔٙقىؽ ٟ٘بیی ٔحهَٛ تِٛیسوٙٙسٌبٖ زض وبض ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ ویفیت

 احط یه ثٝ زٞیٓ ازأٝ ضا پیبٔس ایٗ اٌط. اؾت ٔٙفی آٖ پیبٔس ثبقس ثس اٌط ٚ اؾت ٔخجت لغقب وٝ زاقت ذٛاٞس ضا پیبٔسی ثبقس

 . زٞس ٔی لطاض پٛقف تحت ضا تطی ٌؿتطزٜ فضبی وٝ ضؾس ٔی

 ثٝ ضا ٘بضضبیتی ثٛزٜ، حُ لبثُ فٙی ٔحسٚزٜ زض وٝ ٔكىالتی ثٝ ضؾیسٌی فسْ زِیُ ثٝ ٔٛاضز ثؿیبضی ا٘تهبضیبٖ زض ازأٝ افعٚز: زض

 ثطای وٝ ضؾیسٜ حسی ثٝ وٙٙسٜ ٔهطف ٘بضضبیتی ٔٙتمُ قسٜ ٚ وٙٙسٜ ٔهطف ثٝ ٔكتطی ٘بضضبیتی زازٜ ایٓ، ا٘تمبَ ٔكتطی

 ثطٌكت ثٍصاضز، احط ربٔقٝ ظٔب٘ی وٝ ایٗ ٘بضضبیتی ثط ٚ اؾت ضؾیسٜ ربٔقٝ ثٝ ٟ٘بیتب ٚ وطزٜ ایزبز ٔكىُ فٛأُ ؾبیط ٚ وٙٙسٜ تِٛیس

 ذٛاٞس ثٛز.  ؾرت ثؿیبض آٖ

ثبیس ثٝ ایٗ . وٙٙس تِٛیس ٔحهَٛ نفط ٘مم ثب وٝ اؾت ایٗ ذسٔبتی ٚ تِٛیسی ٞبی ؾبظٔبٖ ٔب ثٝ ٚی تهطیح وطز: ثٙبثطایٗ پیكٟٙبز

 ویفیت ٔسیطیت ٞبی زض ز٘یب ٔىب٘یعْ ٚالـ زض. اؾت ز٘یب زض قسٜ قٙبذتٝ ٔٛضٛؿ یه نفط ٘مم ثب ٔٛضٛؿ تٛرٝ زاقت وٝ تِٛیس

 . وٙٙس ٔی تِٛیس ٘مهی ٞیچ ثسٖٚ ضا ذٛز ٔحهٛالت وٝ قٛ٘س ٚ ٔٛرت ٔی ارطا ٞب ؾبظٔبٖ زض وٝ ٞؿتٙس فٕیك آ٘چٙبٖ
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 هببًی لبًًَی حوبیت از حمَق هصرف کٌٌذُ ٍ بررسی لَاًیي ًبظر بر کیفیت در ایراى

 زض وٝ زض ثرف زیٍطی اظ ایٗ ٘كؿت غالٔطضب ضفیقی، حمٛلساٖ ٚ ٚویُ پبیٝ یه زازٌؿتطی ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ لهس زاضز ثطزاقتی

 ٔب٘ٙس وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق ٚ اؾتب٘ساضزٞب ثط ٘بؽط لٛا٘یٗ ٚ زٞس، ٌفت: اؾتب٘ساضزٞب تٛضیح ضا زاضز ٚرٛز ویفیت ٚاغٜ اظ حمٛلی ٘ؾبْ

 . اؾت تىّیف ٚ حك ثیٗ ضاثغٝ وٙٙسٜ ثیبٖ ٞٓ حمٛق فّٓ ٚ ٞؿتٙس تىِٙٛٛغی ٚ پیكطفت ٔقَّٛ حمٛق ٞبی ضقتٝ ثمیٝ

 ثطزاقت حمٛق فبِٓ زض اؾت، فٙٛاٖ وطز: ثٛزٜ فطٚقٙسٜ ٚ ذطیساض ذهٛنی ضٚاثظ تبثـ ویفیت حمٛق ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٝ اظ اثتسا ٘ؾبْ

 ثبقس زاقتٝ ضا ویفی ٚ وٕی ذهٛنیبت ٕٞبٖ ذطیس ٔی یب فطٚقیس ٔی ضا ذسٔبتی یب ٔحهَٛ قٕب اٌط وٝ اؾت ایٗ ویفیت اظ ٚالقی

 تٛاٖ ٕ٘ی زیٍط ٕٞیٗ ضٚ أطٚظٚ اظ  قس٘س حٛظٜ ایٗ ٚاضز ای فسیسٜ زالیُ ثٝ ثٙب ٞب زِٚت. اؾت ٌطفتٝ لطاض آٖ ثط زٚعطف فمُ ثٙبی وٝ

 زض زٚ ایٗ أطٚظٜ ظیطا .اؾت فٕٛٔی حمٛق حطیٓ زض فمظ یب ذهٛنی حمٛق لّٕطٚی زض وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق ثط ٘بؽط لٛا٘یٗ وٝ ٌفت

 . وطزٜ ا٘س ایزبز وكٛضٞب ؾبیط زض ضا ذبل حمٛلی ٘ؾبْ یه ٚ ٞؿتٙس یىسیٍط وٙبض

ثط ایٗ  ٚ قسٜ ا٘س ویفیت ثط ٘بؽط ٔمطضات ثٝ ٔطثٛط ذهٛنی حمٛق ٞب ٚاضز زِٚت وكٛضٞب ثؿیبضی اظ ضفیقی زض ازأٝ افعٚز: زض

 آحبض ایٟٙب ٘یؿت، ظیطا ٕٔىٗ اؾت تٛافك ذهٛنی اضازٜ ثٝ ٔٙٛط ذطیساض ٚ فطٚقٙسٜ تٛافك فمظ ٔٛضٛؿ تبویس وطزٜ ا٘س وٝ

 . ثبقس ٚ ... زاقتٝ فٕٛٔی ٘ؾٓ حفؼ ا٘طغی، ٔهطف ٔحیغی، ظیؿت

 
 وٙٙسٜ تِٛیس ثیٗ ٔتمبثُ اِعأبت ٚ تىبِیف ٚ حمٛق تىّیف  تقییٗ ثطای ٔب حمٛلی ٘ؾبْ تبویس ثط ایٙىٝ أطٚظٜ ٚضقیتایٗ حمٛلساٖ ثب 

 ثٝ تِٛیسوٙٙسٜ ٞٓ ٚ وٙٙسٜ ٔهطف ٞٓ وٝ زاضیٓ ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ زض ا٘جبقتٍی یه ٔب ٘یؿت، اؽٟبض زاقت: ٔٙبؾت وٙٙسٜ ٔهطف ٚ

ٔٛاضزی وٝ ٔطثٛط ثٝ  زض ذهٛل ثٝ وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق حٕبیت اظ ظٔیٙٝ زض 7;57 ٔهٛة اؾتب٘ساضز لبٖ٘ٛ. ٞؿتٙس ؾطٌطزاٖ ٘ٛفی

 .اؾت لبٖ٘ٛ تطیٗ ٘مم ٚ فیت ثی ٕٞچٙبٖ اؾت ارجبضی اؾتب٘ساضزٞبی

 زذبِت لبٍ٘ٛ٘صاض قٛز ٚ ٞبیی ٘ٛآٚضی آٖ زض ثبیس اؾت پیف ؾبَ 65 اظ پیف ثٝ ٔطثٛط لبٖ٘ٛ ایٗ چٖٛ فمظ ضفیقی اضبفٝ وطز:

 . ٘ىٙس اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ٔهطف ظیبٖ ثٝ ذٛز ثطتط ٔٛلقیت اظ وٙٙسٜ فطضٝ ٚ وٙٙسٜ تِٛیس ٚوٙس  ثیكتطی

 ٚ وٙٙسٜ تِٛیس ثیٗ زفبٚی تىّیف تقییٗ ٞبی ٔىب٘یعْ وٝ ثٛز ایٗ ز٘جبَ ثٝ لبٍ٘ٛ٘صاض آییٓ ٔی رّٛتط وٝ ٚی ذبعط٘كبٖ وطز: ٔمساضی

 اظ حٕبیت لبٖ٘ٛ زض اؾت، ٌطفتٝ لطاض لضبیی نالح شی ٔطارـ اذتیبض زض ٔٛضٛؿ ایٗ اؾتب٘ساضز لبٖ٘ٛ زض. وٙس ضٚقٗ ضا وٙٙسٜ ٔهطف

 تقییٗ حىٛٔتی تقعیطات ققت ثطای ضا اذتیبضات ؾطی یه 7;57 تقعیطات لبٖ٘ٛ زض قٛ٘س، تمٛیت ٞب ا٘زٕٗ قسٜ ؾقی وٙٙسٜ ٔهطف

 فساِت زیٛاٖ زض آٟ٘ب حىٓ اظ تٛاٖ ٔی وٙٙس، ٔی نبزض حىٓ تقعیطات ققت ٚلتی وٝ قسٜ ٌفتٝ ازاضی  فساِت زیٛاٖ لبٖ٘ٛ زض وطز٘س،



  8931آبان  81 -  گزارش مراسم  روز ملی کیفیت  

 

ا٘زٕٗ ٔسیطیت ویفیت ایطاٖتٟیٝ ٚ تٙؾیٓ: ضٚاثظ فٕٛٔی      www.inqa.org Page 9 

 

 
 

 زض ثبیس قسٜ، ٚاضز ٚی ثٝ وٝ ذؿبضاتی ٚ ٞب ظیبٖ ثطای قبوی وٝ قسٜ شوط ٞٓ ازاضی فساِت زیٛاٖ لبٖ٘ٛ زض. وطز قىبیت ازاضی

 . وٙس زفٛا البٔٝ لضبیی فٕٛٔی ٔطارـ ٚ زازٌؿتطی

 قىبیت آٖ اظ ذٛاؾت ذطیساض یب وٙٙسٜ ٔهطف ٚ وطز پیسا ٔكىُ وٙٙسٜ تِٛیس یه وبالی اٌط وٝ ضفیقی زض ازأٝ ثب عطح  ایٗ ؾٛاَ

 اذتالف حُ ٞیبت ٚ وٙس ٔی قىبیت اتحبزیٝ زض وٙٙسٜ ٔهطف اثتسا زض نٙفی ٘ؾبْ وٙس، ٌفت: عجك لبٖ٘ٛ ٔطارقٝ وزب ثٝ ثبیس وٙس

 ققجٝ ثٝ افتبزٜ اتفبق ترّفی وٝ ضؾیس ٘تیزٝ ایٗ ثٝ اذتالف حُ ٞیبت اٌط زٞس. ٔی زض ایٗ ضاثغٝ ٘ؾط ظٔب٘ی ٔست یه ؽطف

 ظیبٖ ثٝ حىٓ قٛز. أب چٙب٘چٝ ٔی نبزض حىٓ ٔقیٗ ظٔبٖ ٔست یه زض حىٛٔتی تقعیطات ققجٝ زض ٚ فطؾتس ٔی حىٛٔتی تقعیطات

 زا٘ؿت، ٚاضز ضا وٙٙسٜ ٔهطف قىبیت زیٛاٖ ایٗ اٌط ٚ وٙس قىبیت ازاضی فساِت زیٛاٖ ثٝ تٛا٘س ٔی ثبقس وٙٙسٜ ٔهطف یب وٙٙسٜ تِٛیس

 . وٙس ذؿبضت ٔغبِجٝ ٚ اؾتٙبز آضا ایٗ ثٝ ٚ ٔطارقٝ زازٌؿتطی ثٝ تٛا٘س ٔی ذٛز ذؿبضات رجطاٖ ثطای زایٗ فط

 آیب لبٖ٘ٛ وٝ اؾت ایٗ ؾٛاَ ایٗ ٚویُ پبیٝ یه زازٌؿتطی زض ثرف زیٍطی اظ ؾرٙبٖ ذٛز ثٝ عطح زٚ ؾٛاَ پطزاذت ٚ ٌفت: یه

 وبض ایطاز ٚ ذیط یب اؾت ثٛزٜ ٔٛفك ٚ ٔٛحط وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق اظ حٕبیت رٟت زض زٞٝ یه اظ ثقس ذٛزضٚ وٙٙسٌبٖ ٔهطف اظ حٕبیت

 اؾت؟ وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق اظ حٕبیت رٟت زض فمظ وٙٙسٜ ٔهطف اظ حٕبیت ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ آیب وٝ اؾت ایٗ زْٚ ؾٛاَ وزبؾت؟

 زض وٙیس ٔكرم ضا وٙٙسٜ ٔهطف تىّیف ٚ حمٛق ا٘ساظٜ ٞط وٝ ٌفتٝ ٔی قٛز ز٘یب حمٛلی ٞبی ٘ؾبْ اغّت زض ضفیقی زض ازأٝ افعٚز:

 ویفیت ثط ٘بؽط ٔمطضات ٚ لٛا٘یٗ ایٗ اؾت وٝ ٔٗ ٔٛضٛؿ ٟٔٓ ٘ؾط أب ثٝ. وٙیس ٔی ٔهٖٛ ضا اٚ ٚ حٕبیت ٞٓ وٙٙسٜ تِٛیس اظ حمیمت

 .قٛز ٕ٘ی ذالنٝ ٔتقبٔالٖ لطاضزازٞبی ٚ ذهٛنی حمٛق حٛظٜ زض فمظ

 وٝ اؾت ایٗ ٘ىتٝ اِٚیٗ: وٙٓ تبویس ٘ىتٝ زٚ ثط ٔمطضات ٔٛرٛز اؽٟبض زاقت: ثبیس ٚ لٛا٘یٗ ٚی ثب تبویس ثط ضطٚضت ثبظٍ٘طی زض

 ٔحهَٛ یب ذسٔتی ؾٛز ٚ ٘فـ وؽ ٞط وٝ وطزٜ ٔىّف ضا وٙٙسٌبٖ تٛظیـ ٚ وٙٙسٌبٖ تِٛیس آٔسٜ ذٛز ٞبی زذبِت ازأٝ زض ٌصا لبٖ٘ٛ

وٙس. ظیطا  تِٛیس ویفیت تِٛیسوٙٙسٜ ٔحهَٛ ثب وٝ ٘یؿت وبفی فمظ وٝ ٌٛیس ٔی ٚ وٙس پطزاذت ٞٓ ضا آٖ غطأت ثبیس ثطز ٔی ضا

 ؾٛز ٔمبثُ زض غطأت وٝ اؾت ایٗ ثٝ اِعاْ ٔطزْ فبٔٝ حمٛق تضٕیٗ ٞبی ضاٜ اظ ٚ یىی قٛز ٔی ٔهطف ٚ تٛظیـ ربٔقٝ زض ٔحهَٛ

 زازٌبٜ زض وٝ زاضز فٙی زا٘ف ایٙمسض وٙٙسٜ ٔهطف ذٛزضٚ، وٙٙسٌبٖ ٔهطف اظ حٕبیت لبٖ٘ٛ زض وٝ اؾت ایٗ زْٚ ٘ىتٝ. ثبقٙس زاقتٝ

 . اؾت ثٛزٜ ٔقیٛة وبال ایٗ وٝ وٙس حبثت

 ٔب حمٛلی ٔٛاظیٗ ثب ٔتٙبؾت وٝ ٞبیی ثطزاقت ٚ پطاوٙسٜ لٛا٘یٗ تٙمیح ٚ تزٕیـ زض ثبیس ٌصاض ایٗ حمٛلساٖ اؽٟبض زاقت: لبٖ٘ٛ

 ٘جبقس. وٙٙسٜ تِٛیس فٟسٜ ثط ٔحض نٛضت ثٝ ٔؿئِٛیت ثبض وٝ وٙس زلت ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٘یؿت،

 

 بیٌی کیفیت ٍ استبًذارد در سٌذ چطن اًذاز بب ًگبُ بِ سیبست ّبی کلی ًظبمپیص 

 5858 ا٘ساظ ؾرٙب٘ی ٌفت: زض ؾٙس چكٓ زض ٔزّؽ ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز فطاوؿیٖٛ ضئیؽ حٕیسضضب فٛالزٌط،زوتط زض ازأٝ ایٗ پبُ٘ 

 ٔٛضٛؿ ایٗ وٝ قٛز تجسیُ فٙی ٚ فّٕی هبزی،الت ظٔیٙٝ زض ٔٙغمٝ اَٚ وكٛض ثٝ ثبیس ٔب وكٛض وٝ ایٗ اؾت قسٜ تطؾیٓ وٝ آ٘چٝ

 . اؾت اؾتب٘ساضز ٘ؾبْ ٚ ویفیت ٔسیطیت ٚ ویفیت اضتمبی ٚضی، ثٟطٜ اضتمبی ٔؿتّعْ

 قسٜ اثالك ٞبیی ؾیبؾت ؾٙس ایٗ ثب ضاثغٝ زض لطاض زاضیٓ ٚ 5858 ا٘ساظ چكٓ ؾٙس ضاٜ ٘یٕٝ زض حبضط حبَ فٛالزٌط ثب ثیبٖ ایٙىٝ زض

 ثٝ ٔجحج زٚ زض 88 انُ وّی ٞبی ؾیبؾت وٝ اؾت تِٛیس ٚ التهبز ٔٛضز زض قسٜ اثالك ٞبی ؾیبؾت اظ ٔٛضز 59اؾت، اؽٟبض زاقت: 

 اؾت. قسٜ ٚاضز اؾتب٘ساضزؾبظی ٚ پصیطی ضلبثت ثحج

 ٚ ضلبثت ثحج ٚاضز لبٖ٘ٛ اؾبؾی اؾت وٝ 88 انُ ٞبی ؾیبؾت ٞٓ زض ثحج یه ٕ٘بیٙسٜ ٔطزْ انفٟبٖ زض ٔزّؽ زض ازأٝ افعٚز:

 ؾیؿتٓ اٌط ظیطا زاضز ٚضی ثٟطٜ ٚ ویفیت ثحج ثب ٔؿتمیٓ اضتجبط ٚ اؾت ٟٔٓ ثؿیبض ا٘حهبض ثب ٔمبثّٝ ثحج قٛز. اِجتٝ ٔی ا٘حهبض

 . قٛز ضفبیت ٞٓ اؾتب٘ساضز ٚ ویفیت وٝ زاقت ا٘تؾبض ٘جبیس ٘ىٙیٓ پصیط ضلبثت ضا وكٛض التهبزی

 عٛض ثٝ آٖ ثٙسٞبی اظ یىی ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز ذبعط٘كبٖ وطز: زضتٛؾقٝ ثط  پٙزٓ ثط٘بٔٝ ٞبی فٛالزٌط ثب اقبضٜ ثٝ تبویس ؾیبؾت

 اؾت. قسٜ ٔغطح ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز تٛؾقٝ ٚ تمٛیت ٔكرم
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 التهبز ٞبی ؾیبؾت زض. اؾت وطزٜ اقبضٜ ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز ٔٛضٛؿ ثٝ ثٙس ؾٝ زض ٞٓ ّٔی تِٛیس ٞبی فٛالزٌط اؽٟبض زاقت: ؾیبؾت

 ثط٘بٔٝ ٞبی ؾیبؾت قسٜ، اثالك وٝ ٞبیی ؾیبؾت رسیستطیٗ ٚ اؾت ٌطفتٝ لطاض تبویس ٔٛضز ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز ٔٛضٛؿ ٞٓ ٔمبٚٔتی

 ثب ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز اؾت. ٔطتجظ ثٙس ؾٝ زض وٝ اؾت تٛؾقٝ قكٓ

 
 وٝ اؾت پطزاذتٝ ٞٓ اؾتب٘ساضز ٔمِٛٝ ثٝ أب اؾت زیٍطی چیع آٖ ٔٛضٛؿ ٞٓ ٚرٛز زاضز وٝ اظ لٛا٘یٗ ٚی تهطیح وطز: یىؿطی

 آٟ٘بؾت. رّٕٝ اظ تِٛیس ٔٛا٘ـ ضفـ لبٖ٘ٛ ٚ ذٛزضٚ وٙٙسٌبٖ ٔهطف اظ حٕبیت لبٖ٘ٛ وٙٙسٌبٖ، ٔهطف اظ حٕبیت لبٖ٘ٛ

  ؾبظٔبٖ ثطای ضوٗ چٟبض وٝ اؾت ٘ٛیٗ اؾتب٘ساضزؾبظی انّی ضٚیىطز فقّی اؾتب٘ساضز لبٖ٘ٛ ایٗ ٕ٘بیٙسٜ ٔزّؽ تبویس وطز: زض

 اؾت. ا٘غجبق ٚ اضظیبثی ٚ نالحیت تبییس قٙبؾی، ا٘ساظٜ قبُٔ اؾتب٘ساضزؾبظی، ٚ قسٜ تقطیف اؾتب٘ساضز

ثٝ ٞط حبَ . اؾت ٞب ٔزبظات ٚ رطائٓ ٘ساقت، ٚرٛز لجّی لبٖ٘ٛ زض ٚ قسٜ اضبفٝ فقّی لبٖ٘ٛ زض وٝ فٛالزٌط زض پبیبٖ ٌفت: ثركی

زاضز،  اذتهبل ٞب ٔزبظات ٚ رطائٓ وٝ ثٝ ٔبزٜ 59 زض ارطا ضٕب٘ت ایٗ ٚ ذٛاٞس ٔی ارطایی ضٕب٘ت ویفیت ٔسیطیت ٚ اؾتب٘ساضزؾبظی

 ِحبػ قسٜ اؾت. 

زض ثرف پبیب٘ی ایٗ پبُ٘ ضییؽ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ثٝ رٕـ ثٙسی ٔجبحج ٔغطح قسٜ پطزاذت ٚ ٌفت: اظ ٔستٟب پیف زضٌیط 

زض ایٗ ضاؾتب وٕه  ٔزّؽ ٞبی پػٚٞف ٔطوع ٚ ثٛز قسٜ قطٚؿ >> ؾبَ اظ آٖ ٔغبِقبت ٞؿتیٓ ٚ  اؾتب٘ساضزؾبظی ٘ٛیٗ ضٚیىطز

 ٞبیی ضا ا٘زبْ زازٜ اؾت. 
 

 ٟ٘ٓ ٔزّؽ زض اؾت، اؽٟبض زاقت: أیسٚاضیٓ اؾتب٘ساضز ّٔی ؾبظٔبٖ لبٖ٘ٛ انالح زیٍط ٟٔٓ پیطٚظثرت ثب ثیبٖ ایٙىٝ یه ٘ىتٝ

 . ثطؾس حٕط ثٝ ٚ قٛز ٔغطح ٔزّؽ نحٗ زض لبٖ٘ٛ ایٗ انالح ٘ٛیؽ پیف

 ایٗ زض وٝ ا٘زٕٙی ٚ آٖ ثب ٔطتجظ ٘بٔٝ آییٗ ٚ لبٖ٘ٛ ایٗ ثبیس ٞٓ وٙٙسٜ ٔهطف حمٛق اظ حٕبیت ٚی زض ازأٝ افعٚز: زض ٔٛضز لبٖ٘ٛ

 آٖ قسٖ ارطایی ٚ لبٖ٘ٛ ایٗ ثٝ ثیكتط ٔٛاضز ٔٛضز تبویس تٛرٝ اظ یىی ثٙبثطایٗ. وٙٙس ثطذٛضز تط فقبَ ٔمساض یه قسٜ، تكىیُ ضاثغٝ

 . اؾت

 ضاثغٝ ایٗ ایٗ تمبضب ضا زاضْ وٝ افطاز زض ویفیت ّٔی زض ٔٛضز ضاٞجطز ٔزّؽ زض پبیبٖ ٌفت: ویفیت ٚ اؾتب٘ساضز فطاوؿیٖٛ ضئیؽ

 اظ ثٝ ایٗ ٚاؾغٝ یىی قبیس وٝ ثپطزاظ٘س ٔٛضٛؿ ایٗ ثٝ زٞٙس، ٔی ا٘زبْ وٝ التهبزی فقبِیت ٚ زؾتٍبٜ ٚ ؾبظٔبٖ اظ فبضك ٚ وٙٙس فىط

 .قٛز حُ ٔب التهبزی ٔكىالت
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 کیفیتگسارش دٍازدّویي دٍرُ ارزیببی هلی ارائِ 

ا٘سیكٝ ربیعٜ ّٔی ویفیت ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ٞسفی ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی ٔتمبضی ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ  خبًن هٌْذس زّرُ سَفبلی دبیر جبیسُ هلی کیفیت ایراى؛

 102هصَبِ .وٝ زض  قىُ ٌطفت 5>57اثعاضی ثطای تٛؾقٝ ٚ تطٚیذ تفىط ٔجتٙی ثط ٔسیطیت ویفیت ٘عز ثٍٙبٟٞب، زؾتٍبٟٞب ٚ ؾبظٔبٖ ٞبی ایطا٘ی زض ؾبَ 
آثبٖ  >5ضٚظ  پیكٟٙبز تقییٗ ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚ تحمیمبت نٙقتی)ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضزایطاٖ( ثٝ فٙٛاٖ ٔطرـ تقییٗ ربیعٜ ّٔی ویفیت ٚ افغبی آٖ ٚ ٘یع

مطض ٌطزیس زؾتٍبٟٞبی ارطایی زض ٔ 109هصَبِ ٕٞچٙیٗ زض  ٞطؾبَ)ٔهبزف ثب ٟ٘ٓ ٘ٛأجط(ثٝ فٙٛاٖ ضٚظ ّٔی ویفیت ٔٛضز ٔٛافمت ٚ تهٛیت لطاض ٌطفت

سٞبی ثطتط چبضچٛة ٘ؾبٔٙبٔٝ ویفیت ، ٔهٛة قٛضای ؾیبؾتٍعاضی ربیعٜ ّٔی ویفیت ایطاٖ، ٞطؾبِٝ ٚاحس ثطتط ضا ا٘تربة ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾبظٔبٖ ٘یع اظ ایٗ ٚاح

ؾت ٘بْ ٌصاضی ایٗ ضٚظ ثٝ فٙٛاٖ ضٚظ ّٔی ویفیت زض ٔقطفی قسٜ ثطتطیٗ ٚاحس ضا ثطای زضیبفت ربیعٜ ّٔی ویفیت، اظ زؾت ضیبؾت رٕٟٛض ٔقطفی ٕ٘بیس.أیس ا

 تمٛیٓ ضؾٕی وكٛضٔبٖ ٔٛرجبت حط وت ٔفیس ٚ اضظ٘سٜ ای ثٝ ؾٛی افتالی التهبزی اظ ٔؿیط تٛؾقٝ ویفیت زض تٕبٔی زؾتٍبٟٞب ثبقس.

 
٘یُ ثٝ ثبِٙسٌی ٚ ؾطآٔسی ثٍٙبٟٞبی التهبزی زاذّی  ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ایطاٖ ثط اؾبؼ ضؾبِت ثٙیبزی ذٛز وٝ ٕٞب٘ب ضقس ٚ افتالی التهبز ّٔی اظ عطیك

وٙبض ضفبیت حمٛق اؾت ثب ٍ٘بٞی ثٝ ٚیػٌی ٞب ٚ اِعأبت التهبزی حبَ ٚ آیٙسٜ ٚ ٘یع ِعْٚ افعایف ویفیت ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت اضائٝ قسٜ تٛؾظ ایٗ ثٍٙبٟٞب زض 

ب ٍ٘بٞی ٚؾیـ ثٝ ویفیت زض زؾتٛض وبض ذٛز زاضز تب اظ عطیك ثٍٙبٟٞبی ٔطزْ ربٔقٝ وٝ ویفیت ٘یع ثركی اظ آٖ ٔحؿٛة قسٜ اضظیبثی ّٔی ویفیت ضا ث

 التهبزی وكٛضٔبٖ ضا ثٝ ضفبیت حمٛق ٔكتطیبٖ ٚ اضتمبی ؾغح ویفی ٔحهٛالت تطغیت ٕ٘بیس.

اضتمبی ٞطچٝ ثیكتط ویفیت زض رٟت  ٕٞٛاضٜ ربٔقٝ اظ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ا٘تؾبض زاقتٝ وٝ ثب ثط٘بٔٝ ضیعی ٚ اؾتفبزٜ اظ تٛاٖ ٚ زا٘ف وبضقٙبؾبٖ ظٔیٙٝ ؾبظ

ّٔی ویفیت ایطاٖ  تٛؾقٝ تِٛیس ٚ نبزضات ثبقس . زض ایٗ ضاؾتب یىی اظ ثط٘بٔٝ ضیعی ٞب قىُ ٌیطی ٔقبٚ٘ت اضظیبثی ویفیت زض ؾبظٔبٖ ٔی ثبقس زثیطذب٘ٝ ربیعٜ

 زض ٔقبٚ٘ت ٔصوٛض اؾتمطاض یبفتٝ اؾت.

 

 

 

 پبیذار است ّذف از ارزیببی هلی کیفیت، رسیذى بِ یک هَفمیت

تٛرٟی ثٝ ٔفْٟٛ ٔسیطیت ویفیت، فسْ تٛؾقٝ اؾتب٘ساضزٞبی ذسٔبت، ٘بتٛا٘ی زض  ثی,دبیر کویتِ ارزیببی جبیسُ هلی کیفیت ایراى فرضیذ ضکرخذایی

ذهٛل وكبٚضظی، ٔسیطیت ٔٙبثـ رسیس ٔب٘ٙس تىِٙٛٛغی زا٘ف، ٘بتٛا٘ی زض تزعیٝ ٚ تحّیُ اعالفبت ٚ یبزٌیطی ٘تبیذ ٚ فسْ تٛؾقٝ ٔفْٟٛ ویفیت زض 

 .ٞبی ویفیت زض ایطاٖ فٙٛاٖ وطز ٟٕٔتطیٗ چبِف تٛاٖ ٔی ضا …زأپطٚضی، نٙقت ؾبذتٕبٖ ؾبظی ٚ 

ٞب ثٝ ٔٙؾٛض اٞسای ربیعٜ نٛضت  وٝ ٔفْٟٛ اضظیبثی ّٔی ویفیت یه ٘بْ رسیس ٚ ثٝ ٔقٙبی إٞیت ٔسیطیت ویفیت اؾت، اؽٟبض وطز: ایٗ اضظیبثی ٚی ثب ثیبٖ ایٗ

 .ٞب اؾت ٞب ٚ ؾبظٔبٖ اظ ایٗ اضظیبثی تقییٗ ٘مبط لٛت ثٍٙبٌٜیطز ٚ ٞسف  ٕ٘ی
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ٞب زا٘ؿت ٚ ٌفت: ٞسف اظ اضظیبثی ّٔی  ٞب ٚ ؾبظٔبٖ زثیط وٕیتٝ اضظیبثی ربیعٜ ّٔی ویفیت ایطاٖ ٟٕٔتطیٗ فبُٔ زض اضظیبثی ویفیت ضا تٛرٝ ثٝ ٔسیطیت ثٍٙبٜ

 .ویفیت ٚ اؾتب٘ساضزٞبی ٔحهَٛ پیف ٘یبظ ایٗ أط اؾتویفیت، ضؾیسٖ ثٝ یه ٔٛفمیت پبیساض اؾت وٝ ٚرٛز ؾیؿتٓ ٔسیطیت 

قٛز، افعٚز: ایٗ اضظیبثی زض یه ثبظزٜ ظٔب٘ی چٟبض ؾبِٝ اؾت ٚ  وٝ زض ربیعٜ ّٔی ویفیت ایطاٖ ثبظزٜ ظٔب٘ی زضاظ ٔستی زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی قىطذسایی ثب ثیبٖ ایٗ

 .زقٛ ٞبی آتی ثٍٙبٜ ٞب ٚ ٔٛؾؿبت ٘یع تٛرٝ ٔی فالٜٚ ثط آٖ ثٝ ثط٘بٔٝ

 
 .ٌیطز زثیط وٕیتٝ اضظیبثی ربیعٜ ّٔی ویفیت ایطاٖ ازأٝ زاز: ثٝ عٛض وّی اضظیبثی ّٔی ویفیت زض تٕبْ اثقبز ویفیت ثٝ نٛضت ربٔـ نٛضت ٔی

 .تٛرٝ قٛزلجُ اظ ثطضؾی ٔسَ ربیعٜ ویفیت زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ثبیس ثٝ ٔسَ ضازاض   وٝ ٔسَ اضظیبثی ثطاؾبؼ ٔٙغك ضازاض اؾت، ٌفت: ٚی ثب ثیبٖ ایٗ

ٞبی ا٘زبْ قسٜ ٚ احطثركی ٚ وبضآیی پطؾیسٜ  ٞبیی زض ظٔیٙٝ ویفیت، ثط٘بٔٝ ضیعی زض ایٗ ٔسَ ثٝ ؾٝ ضٚـ ؾٛاَ  قىطذسایی زض تٛضیح ایٗ ٔسَ اؽٟبض وطز:

 .ٞبی لب٘ـ وٙٙسٜ ای اظ ؾٛی قطوت وٙٙسٌبٖ ٘یع زضیبفت ٕ٘ی قٛز قٛز وٝ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز رٛاة ٔی

ا٘س أتیبظ لبثُ تٛرٟی ضا وؿت وٙٙس، ٌفت: ٔسَ ربیعٜ ّٔی ویفیت ایطاٖ ٔسَ ربٔقی اؾت ٚ ٔب  ٞب ٘تٛا٘ؿتٝ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ثٍٙبٜ وٝ ٚی ثب ثیبٖ ایٗ

زض اضظیبثی ثٍصاضز  ٘تبیزی ضا ٔقتجط ٔی زا٘یٓ وٝ حبنُ تٛإ٘ٙسؾبظی ذٛز ثٍٙبٜ ثبقس؛ ثٝ عٛضی وٝ اٌط قطایظ تحطیٓ ٚ فٛأُ غیط لبثُ وٙتطَ ثط ثٍٙبٜ تبحیط

فطآیٙس اضظیبثی زض تٕبْ رٛایع ثركی ٔكبثٝ ربیعٜ ّٔی ویفیت ثٛزٜ ٚ  .قٛز ٔسَ ویفیت وبٞف ٚ افعایف تِٛیس ٚ فطٚـ تبحیطی ٘ساضز ٚ أتیبظی زضد ٕ٘ی

وٕیتٝ اضظیبثی ربیعٜ ّٔی ویفیت ثٝ  ٘ؾبضت ثط ایٗ فطآیٙس ثط فٟسٜ وٕیتٝ اضظیبثی ربیعٜ ّٔی ویفیت ٔی ثبقس. ٌعاضـ تبییس فطآیٙس ٚ ٘تبیذ اضظیبثی ٞب تٛؾظ

وٕیتٝ اضظیبثی ربیعٜ ّٔی ویفیت ٔؿئَٛ تٟیٝ ثب٘ه  افطاز لبثُ اؾتفبزٜ زض فطآیٙس اضظیبثی ربیعٜ ّٔی ویفیت ایطاٖ اؾت ٚ ایٗ ٚ  وٕیتٝ فٙی اضایٝ ذٛاٞس قس.

 ثب٘ه اعالفبتی قبُٔ اعالفبت ٕٞٝ اضظیبثبٖ رٛایع ثركی ٘یع ٔی ثبقس.

 تَسعِ ضطن برًبهِ در کیفیت بِ تَجِ لسٍم/ داخلی خذهبت ٍ هحصَالت در تکیفی از اًتمبد

ایطاٖ نجح أطٚظ زض ٔطاؾٓ ضٚظ ّٔی ویفیت ثب اقبضٜ ثٝ ایٙىٝ أط ویفیت زض ؾغح ضضبیت ٔحهٛالت ٚ  فرزیي اًتصبریبى رئیس اًجوي هذیریت کیفیت

ٞبی وكبٚضظی ٚ آِٛزٌی آة ٚ ٞٛای وكٛض  ٞبی ٔرتّف اظ رّٕٝ نٙبیـ، ذٛزضٚ، ؾبذتٕبٖ، غصا، فطآٚضزٜ ذسٔبت زض وكٛض ٔب زچبض ٔكىُ اؾت، ٌفت: زض حٛظٜ

 .اضزٔكىالت رسی زض ثرف ویفیت ٚرٛز ز

ٞبی ویفی ٔٛرت قسٜ وٝ ثطای تقبُٔ  ٞبی ٔؿئَٛ زض ؾٙزف ٚ اضظیبثی ویفی ٚ ٘جٛز پبیٍبٜ ٔتٕطوع حجت زازٜ ؾٛیی زؾتٍبٜ ٚی افعٚز: ٘بٕٞبٍٞٙی ٚ فسْ ٞٓ

ذبضری ثب ٔكىُ ٔٛارٝ پصیطی ٔحهٛالت زاذّی ثب وبالٞبی  ثب ثبظاضٞبی رٟب٘ی ثٝ ذهٛل پیٛؾتٗ ثٝ ؾبظٔبٖ تزبضت رٟب٘ی ثٝ زِیُ پبییٗ ثٛزٖ ؾغح ضلبثت

 .قٛیٓ

ثٝ تهٛیت ٔزّؽ ضؾیس  >>ٞب ؾبَ ا٘تؾبض زض ٟٔط ٔبٜ ؾبَ  وٙٙسٌبٖ وٝ پؽ اظ ٌصقت زٜ ا٘تهبضیبٖ تهطیح وطز: ارطایی ٘كسٖ لبٖ٘ٛ حمٛق ٔهطف

چٍٛ٘ٝ ٔؿئِٛیتی ضا زض ٔمبثُ آٖ ویفیت ٞی ویفیت ضا ثٝ حبَ ذٛز ضٞب وطزٜ ٚ ٔٛرت قسٜ وٝ تِٛیسوٙٙسٌبٖ وبالٞبی ثی وٙٙسٜ وبالٞبی ٔقیٛة ٚ ثی ٔهطف

 .احؿبؼ ٘ىٙٙس

ٞبی زلیك فّٕی ثطای ثٟجٛز ویفیت  ضیعی ثٝ ٌفتٝ ضئیؽ ا٘زٕٗ ٔسیطیت ویفیت ایطاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛاضز ٔب زض ؾغٛح ٔرتّف ٘یبظٔٙس ضاٞجطز ٚ ثط٘بٔٝ

ٚ أٛض اؾتب٘ساضزؾبظی ٚ زض ثرف تِٛیس ثبیس زض رٟت ثٟجٛز فضبی ٞؿتیٓ ٚ زض ؾغح والٖ ثبیس ؾبظ ٚ وبضٞبی ظیطثٙبیی زض حٛظٜ لٛا٘یٗ ٔطتجظ ثب ویفیت 

 .پصیطی لسْ ثطزاضیٓ وؿت ٚ وبض ٚ افعایف ضلبثت
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ی تحمك ٚی ازأٝ زاز: ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ٚ ا٘زٕٗ ٔسیطیت ویفیت ایطاٖ ثب پبیف تحٛالت التهبزی ٚ ارتٕبفی وكٛض ثب ٞسف ضفـ ٔٛا٘ـ زض ضاؾتب

 .ٔقؾٓ ضٞجطی زض ٘ؾبْ اؾتب٘ساضزؾبظی وكٛض زض ضٚظ ّٔی ویفیت ثٝ ٔٛضٛؿ تسٚیٗ ضاٞجطز ّٔی ویفیت پطزاذتٝ اؾتٞبی وّی ٔمبْ  ؾیبؾت

 .ا٘تهبضیبٖ ٌفت: ٔب أیسٚاضیٓ زض ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾقٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ حیبتی ثطای تٛؾقٝ التهبزی ٚ ارتٕبفی وكٛض تٛرٝ قٛز

 ٞبی آٖ تٛرٝ قٛز حت ٘یبظ زاضز ٚ ثبیس ؾبظ ٚ وبضی ثطای آٖ تسٚیٗ قٛز ٚ ثٝ ظیطؾبذتٚی ازأٝ زاز: ویفیت زض ٕٞٝ اثقبز ذٛز ثٝ یه نب

 حل هطکل بیکبری در گرٍی تَلیذ داخلی است 

ٞبی ارطایی ٔغطح قسٜ زض ایٗ ٕٞبیف اؽٟبض وطز: ٚاحسٞبی  یه ٕ٘بیٙسٜ ٔزّؽ ٌفت: اثطاٞیٓ وبضذب٘ٝ ای زض ٔطاؾٓ ضٚظ ّٔی ویفیت ثب اقبضٜ ثٝ ثط٘بٔٝ

ثطای رٌّٛیطی اظ ثیىبضی ثبیس تِٛیس نٛضت ثٍیطز ٚ ثطای ایٗ ٚ  ٞب ؾبذتبض ؾبظی قٛز ٞب ثبیس زض ایٗ ظٔیٙٝ آٔٛظـ ثجیٙٙس ٚ زض ایٗ ؾبظٔبٖ سی ٚ ؾبظٔبٖتِٛی

  .وبض الظْ اؾت رّٛی لبچبق وبال ٌطفتٝ قٛز

ای وٝ ثب آٖ ٔٛارٟیٓ ایٗ اؾت وٝ ثب ٚرٛز ایٗ  ٌفت: ٟٕٔتطیٗ ٔؿأِٝٚی ثٝ ؾرٙبٖ ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة زض ؾفط زٚ ؾبَ لجّكبٖ ثٝ وطٔب٘كبٜ اقبضٜ وطز ٚ 

وٝ ایٗ تحَٛ ثٙیبزی  ٌیطیٓ ٚ عجك فطٔبیكبت ضٞجط ا٘مالة ثبیس زض ؾبذتبض ٘ؾبْ ارطایی وكٛض تغییط ٚ تحَٛ نٛضت ثٍیطز ٚ تب ظٔب٘ی ٞب وٕتط ٘تیزٝ ٔی ٕٞبیف

  .ثٝ ٚرٛز ٘یبیس ٔؿبئُ وكٛض حُ ٘رٛاٞس قس

اؾت  ٞب پط قسٜ ٞب تحَٛ ثٝ ٚرٛز ثیبیس چٖٛ ؽطفیت اقتغبَ زض ایٗ ٚظاضترب٘ٝ ٔزّؽ ثب تبویس ثط إٞیت ٔٛضٛؿ تِٛیس اؽٟبض وطز: ثبیس زض ٚظاضترب٘ٝایٗ ٕ٘بیٙسٜ 

  .قٛز وٝ تِٛیس نٛضت ثٍیطز ٚ ثیف اظ ایٗ ٕ٘ی تٛا٘ٙس اقتغبَ ایزبز وٙٙس ثٙبثطایٗ ثیىبضی ظٔب٘ی حُ ٔی

ثطای حُ ٔؿأِٝ ویفیت اَٚ ثبیس ٔؿأِٝ تِٛیس ٚ ضٚ٘ك حُ قٛز، ذبعط ٘كبٖ وطز: ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة ٔقتمس٘س قتبة فّٕی وكٛض ٔب وٝ  ای ثب ثیبٖ ایٗ وبضذب٘ٝ

  .ثطاثط وكٛضٞبی زیٍط اؾت أب ثبیس زیس قتبة چطذٝ تِٛیس ٔب چٙس ثطاثط اؾت 13

قٛز . ثٙبثطایٗ  ٔیّیبضز زالض ٔی 69زالض حؿبة وٙیٓ ٔقبزَ  95٘فت ضا ثكىٝ ای ٚی افعٚز: زض یه ضٚظ ٔقبزَ یه ٚ ٘یٓ ٔیّیٖٛ ثكىٝ ٘فت لبچبق زاضیٓ وٝ 

  .ثبیس رّٛی لبچبق ضا ثٍیطیٓ تب تِٛیس نٛضت ثٍیطز ٚ اقتغبَ ایزبز قٛز

اذّی زاقتٝ ثبقیٓ ٚ اٌط ایٗ ایٗ ٕ٘بیٙسٜ ٔزّؽ ثب ثیبٖ ایٙىٝ ثبیس ایٗ فطًٞٙ ایزبز قٛز وٝ ٞط آ٘چٝ ضا وٝ تِٛیس ٔی وٙیٓ ٔهطف وٙیٓ ٌفت: ٔب ثبیس ٍ٘بٜ ز

  .فطًٞٙ زض وكٛض پب ثٍیطز تحَٛ اؾبؾی زض وكٛض ثٝ ٚرٛز ذٛاٞس آٔس

قٛز ٚاضز چطذٝ تِٛیس  ٔیّیبضز تٛٔبٖ وٝ نطف لبچبق ٔی 58>ٚی ٕٞچٙیٗ ثٝ إٞیت ٔؿأِٝ ٘مسیٍٙی اؽٟبض وطز: اٌط ثتٛا٘یٓ عٛضی ثط٘بٔٝ ضیعی وٙیٓ وٝ 

ٞبی ٔبِیبت ٌطیع ثٍیطیٓ وٕه ثعضٌی ثٝ وكٛض  تی وٝ لطاض اؾت اظ ٔطزْ ٌطفتٝ قٛز ثٝ ربی ٔطزْ فبزی اظ زا٘ٝ زضقتٞعاض ٔیّیبضز تٛٔبٖ ٔبِیب87قٛز ٚ 

  .ذٛاٞس قس

بویس زاقتیٓ ایٗ ٕ٘بیٙسٜ ٔزّؽ زض ازأٝ ثب تبویس ثط إٞیت ٍٕٞبٔی زا٘ف ٚ نٙقت ذبعط ٘كبٖ وطز: اظ ثسٚ ا٘مالة اؾالٔی ٔب ثٝ ٕٞىبضی زا٘ف ٚ نٙقت ت

قٛز ٔخُ آ٘چٝ وٝ زض  ایٓ فّٓ ضا ٚاضز چطذٝ تِٛیس وٙیٓ.ثبیس ثسا٘یٓ اٌط زا٘ف ، پػٚٞف ٚ نٙقت زض وٙبض ٞٓ ثبقٙس تحَٛ اؾبؾی ایزبز ٔی ٞٙٛظ ٘تٛا٘ؿتٝأب 

  .نٙبیـ زفبفی اتفبق افتبزٜ اؾت

ٞی اؾت ٚ اٌط ثتٛا٘یٓ ضٚی ایٗ ظٔیٙٝ وبض وٙیٓ تحَٛ ثعضٌی ٞبی ثطتط زض وٙبض ٔٛضٛفبت فّٕی ٚ زا٘كٍب ٚی افعٚز: ایزبز ٔٙبعك ٚیػٜ نٙبیـ ٔجتٙی ثط فٙبٚضی

  .ضخ ذٛاٞس زاز
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افعٚز : ایٗ ٔٙبثـ ٕ٘ی تٛا٘ٙس ٔحهٛالت ذٛز ضا ثب ویفیت ثبال تِٛیس   وٝ زض حبَ حبضط زض وكٛض ٔٙبثـ وٛچه ثؿیبض ظیبزی ٚرٛز زاضز، ای ثب ثیبٖ ایٗ وبضذب٘ٝ

ٞب ٘یع تحت  ٚاحسٞبیی وٝ ثط٘سٞبی قٙبذتٝ قسٜ زاض٘س ٔی تٛا٘ٙس ٔٙبثـ وٛچه ضا تحت پٛقف لطاض زٞٙس تب آٖ قٛز. ثٙبثطایٗ وٙٙس ٚ زائٕب تقسازقبٖ وٓ ٔی

  .فٙٛاٖ یه ثط٘س ٚاحس وبالی ذٛز ضا ثٝ فطٚـ ثطؾب٘ٙس

ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز آٖ ضا ثطضؾی ٞب ذٛز اؽٟبضی اضظیبثی نٙقت نٛضت ثٍیطز ٚ  ثبیس زض ؾبظٔبٖ  ٚی ثب اقبضٜ ثٝ إٞیت تقطیف ٘ؾبْ ربٔـ اؾتب٘ساضز ٌفت:

  .یبثٙس أب اٌط یه ؾبظٔبٖ ثرٛاٞس ٕٞٝ ٚاحسٞب ضا اضتمب زٞس أىبٖ پصیط ٘یؿت وٙس زض ایٗ نٛضت ٚاحسٞب اضتمب ٔی

ؽ قٛضای ایٗ ٕ٘بیٙسٜ ٔزّؽ زض پبیبٖ ؾرٙب٘ف اؽٟبض وطز: ثیف اظ یه ٚ٘یٓ ؾبَ اؾت وٕیؿیٖٛ ٔكتطن عطح تكىیُ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز زض ٔزّ

  .اؾالٔی ثب ٕٞىبضی ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ٔغطح قسٜ وٝ أیسٚاضیٓ یه لبٖ٘ٛ ذٛة تٟیٝ قسٜ ٚ ثٝ ظٚزی زض ٔزّؽ ثٝ تهٛیت ثطؾس

 ضَد رفع کیفیت بْبَد راستبی در هَازی لَاًیي ببیذ

افعٚز: ثٝ ایٗ ذبعط اؾت وٝ زٚ ٔٙبؾجت ضٚظ رٟب٘ی اؾتب٘ساضز ٚ ٘یطٜ پیطٚظثرت زض ٔطاؾٓ ضٚظ ّٔی ویفیت ثب ثیبٖ ایٙىٝ ثحج اؾتب٘ساضز ٚ ویفیت ٔتفبٚت اؾت 

ٞبی ذبل ذٛزـ ضا زاقتٝ ثبقیٓ ٚ ثب ِٔٛفٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ایٗ زٚ حٛظٜ  ضٚظ ّٔی ویفیت ٚرٛز زاضز ٚ ٔب ثبیس ثطای ٞط زٚی ایٗ ٔفبٞیٓ ثط٘بٔٝ ضیعی

 .ٞبی الظْ ضا ا٘زبْ زٞیٓ ٕٞبٍٞٙی

 
 ٞب ٚ ثٙیبزٞب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس ٚ عجك ٔسَ ٞب ، زؾتٍبٜ زٚاظزٕٞیٗ ٔطاؾٓ ربیعٜ ّٔی ویفیت ٌفت: زض ایٗ ٔطاؾٓ ؾبظٔبٖٚی ثب اقبضٜ ثٝ ثطٌعاضی 

INQA  اضظیبثی قس٘س. 

ٛز. أب إِّّی ٔغطح ث زض فطنٝ ثیٗ PFQM ٞبی ٔٛرٛز ثطای ثطضؾی ویفیت اؽٟبض وطز: پیف اظ ایٗ ٔسَ ضئیؽ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز زض ذهٛل ٔسَ

َ رسیسی وكٛضٞبیی وٝ ایٗ ٔسَ ضا ٔس٘ؾط زاقتٙس اظ ؾغٛح اثتسایی ٌصقتٝ ثٛز٘س. ثٙبثطایٗ ٔب ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ویفیت ٔحهَٛ زض وكٛض ثٝ عطاحی ٔس

 .قٛز پطزاذتیٓ وٝ زض چٙس ؾبَ اذیط اظ ایٗ ٔسَ پیطٚی ٔی

ت ٚ ثیبٖ وطز: زض حبَ حبضط ٔفْٟٛ ویفیت زض وكٛض ٔب ٌٕكسٜ اؾت. أب ٔب ثبیس ثب پیطٚظ ثرت ٘مف اؾتب٘ساضز ضا ثطضؾی ٚیػٌی ٔحهَٛ زض ٔطحّٝ اَٚ زا٘ؿ

ا٘س ثب ثطضؾی ٕٞٝ  ٞبی ثط٘بٔٝ قكٓ وٝ ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة ٞٓ زض لبِت تٙؾیٓ ٚ تسٚیٗ ٘ؾبْ اؾتب٘ساضز ؾبظی ٚ ٔسیطیت ویفیت ثٝ آٖ پطزاذتٝ تٛرٝ ثٝ ؾیبؾت

 . رب٘جٝ ثٝ آٖ تٛرٝ ٚیػٜ زاقتٝ ثبقیٓ

ٞب ٘یؿت ، ازأٝ زاز: ثبیس یه ٕٞبًٞٙ وٙٙسٜ ٚ ؾبظٔبٖ ٔؿؤَٚ ثطای ایٗ ٔٛضٛؿ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ٚ ویفیت  ثیبٖ ایٙىٝ ویفیت تٟٙب ٚؽیفٝ ؾبظٔبٖ ٚی ثب

 .ٞبی زضٌیط ضفبیت قٛز ثبیس تٛؾظ ٕٞٝ ؾبظٔبٖ

ٔٙسی  قٛز ثبیس ضضبیت ٞؿیٓ ٚ وبال ٚ ذسٔبت ثٝ ٔطزْ فطضٝ ٔی پیطٚظ ثرت ثب تبویس ثط ثحج حمٛق ٔهطف وٙٙسٜ اؽٟبض وطز: ٚلتی ٔب ثب ظ٘زیطٜ تبٔیٗ ضٚثطٚ

 .ٞب ثٝ حك ذٛز ثطؾٙس ٞب ضا زض پی زاقتٝ ثبقس ٚ آٖ وبُٔ آٖ

ثبیس تٛرٝ ذٛز ضا ثٝ ویفیت ٘كبٖ زٞیٓ أب ایٗ ٔٛضٛؿ ٔی   ضئیؽ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ثٝ لٛا٘یٗ ٔٛاظی ٚ ٔتساذُ زض ٔفْٟٛ ویفیت اقبضٜ وطز ٚ ٌفت:

 .ثبقس وٝ ٕٔىٗ اؾت ٔفْٟٛ ویفیت ٌٓ قٛز ضطضٞبیی ٞٓ زاقتٝتٛا٘س 

ذٛاٞیٓ ز٘جبَ وٙیٓ  ایٓ ٚ یىی اظ اٞسافی وٝ ٔی ٔب ثٝ فٙٛاٖ پیكٟٙبز ؾٙس ضاٞجطزی ّٔی ویفیت ضا اضائٝ زازٜ :پیطٚظ ثرت ثب اقبضٜ ثٝ ؾٙس ضاٞجطزی اؽٟبض وطز

 .ٕٞیٗ ٔٛضٛؿ اؾت تب قبٞس ٔٛاظی وبضی ٚ غفّت اظ ٔحهَٛ ٘جبقیٓ

ٞب ثطای فّٕیبت ذٛز اضظیبثی، قٙبذت  ٞب ٚ تكٛیك ؾبظٔبٖ ٚی زض ازأٝ ثٝ ٔعایبی ؾٙس ضاٞجطزی ّٔی ویفیت اقبضٜ ٚ ثیبٖ وطز: ایزبز فضبی ضلبثتی ثیٗ ؾبظٔبٖ

ٞب ، ثٟجٛز  ٞب ثٝ فّٕىطز ؾبظٔبٖ افعایف ٔیعاٖ ضضبیت ٔطزْ ٚ افتٕبز آٖ  ٞبی ثٟجٛزپصیطی، ایزبز ظٔیٙٝ ٞبی الظْ ثطای وؿت تزطثٝ، ظٔیٙٝ ٘مبط ضقف ٚ لٛت،

 .ٞب اظ ٔعایبی ایٗ ضاٞىبض اؾت ٞبی ارطای عطح ٔؿتٕط ویفیت ٚ وٓ قسٖ ٞعیٙٝ
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ٞبی  یٗ قیٜٛٚی افعٚز: ٕٞچٙیٗ تسٚیٗ ضاٞجطزٞب، ٔسیطیت پطٚغٜ، ٔسیطیت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ ؾبظٚوبضٞبی عطاحی ٚ تكٛیك ؾبظٔبٖ ٞبی ٔتمبضی ثٟطٜ ٌیط اظ آذط

 .ٛز ٚ ٚازاض وطزٖ ٔسیطاٖ ؾبظٔبٖ ثٝ تحطن ٚ تالـ ٚ تقبِی ٚ ثٟجٛز اذاللیبت وبضوٙبٖ اظ ٔعایبی عطح ٞبی ٔٛرٛز اؾتٔسیطیت، ذطٚد اظ ضو

یٓ اظ ققبض زازٖ ضئیؽ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز زض پبیبٖ ؾرٙب٘ف ذبعط ٘كبٖ وطز: زض ثط٘بٔٝ قكٓ تٛؾقٝ ضاٜ ثطای ٔب قٙبذتٝ قسٜ اؾت ٚأیسٚاضْ وٓ وٓ ثتٛا٘

 س.ٞب ثتٛا٘ٙس تب پبیبٖ ایٗ ثط٘بٔٝ ثركی اظ ٘یبظٞب ٚ ٔغبِجبت ٔطزْ ضا پبؾرٍٛ ثبقٙ ٓ ٚ ایٗ ثط٘بٔٝ عٛضی ثبقس وٝ ؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ٚ ؾبیط ؾبظٔبٖذبضد قٛی

 
 کٌذ هی عرضِ ٍ خلك کیفی اًسبى را کیفیت

ذّك وٙٙس ٚ  تٛا٘ٙس ٔی ویفی ٞبی ا٘ؿبٖ فمظ ضا ویفیت  تقبِی ا٘ؿبٖ اؾت ٚٔحٕس ضضب ٘قٕت ظازٜ زض ٔطاؾٓ ضٚظ ّٔی ویفیت ٌفت: ویفیت زض ٚالـ ٔتطازف ثب 

 .ثٝ ٞٓ ٘ٛفبٖ ذٛز فطضٝ ثساض٘س

 .زْ آغبظ وٙٓٚی ازأٝ زاز: ٔب ٘جبیس ثٝ ز٘جبَ ویفیت ثٍطزیٓ ٚ ثبیس اظ ذٛزٔبٖ قطٚؿ وٙیٓ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔخبَ ٔٗ آٌٝ ثس ضفتبض ٞؿتٓ ثبیس اظ ضفتبض ذٛ

 ٞبی ذٛز ثب اقبضٜ ثٝ اضتجبط پسض ذٛز ثب فالٔٝ أیٙی لجُ اظ ا٘مالة اؾالٔی ٌفت: ٔطحْٛ فالٔٝ أیٙی ثب پسض ایٙزب٘ت زٚؾت ثٛز٘س  ٘قٕت ظازٜ زض ازأٝ نحجت

 .چمسض إٞیت زاقتٝ اؾت زٞس ٔغبِقٝ ٚویفیت ثطای ایكبٖ ٚ ٚی ثطای زؾتطؾی ثٝ یه وتبة ذغیت زٚثبض ثٝ أطیىب ؾفط وطزٜ ثٛز وٝ ایٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ ٔی

 .ای ثبیس پكتىبض زاقتٝ ثبقیٓ ٚ ثٝ ویفیت ٚ تِٛیس آٖ زضوكٛض زض ٞط ضقتٝ ٚنٙقتی تٛرٝ قٛز ٚی ازأٝ زاز: ثٝ ٘ؾط ٔٗ زض ٞط ضقتٝ

ٓ، ثبیس ثٝ ویفیت فكك ثٛضظیٓ ٚظیط نٙقت، ٔقسٖ ٚ تزبضت ثب ثیبٖ ایٙىٝ ثطای ضؾیسٖ ثٝ ویفیت ثبیس ذٛزٔبٖ تالـ وٙیٓ افعٚز: ٔب اَٚ ثبیس ذٛز ضا ویفی وٙی

 .ٚ ثسا٘یٓ ویفیت ثركی اظ ظ٘سٌی ٔبؾت

 
 ًظبرت فرآیٌذ هٌذی ًظبم ٍ ًخبگبى تالش گرٍ در کیفیت ارتمبی

ویفیت ٔحٕس قطیقتٕساضی زض ٔطاؾٓ ضٚظ ّٔی ویفیت افعٚز: ثب ٚرٛز ٕٞٝ تفبٚت ٞبی ٔفٟٛٔی ثط ٔؿبِٝ ویفیت، زؾت ا٘سضوبضاٖ ثبیس ثٝ ثٟجٛز ٔؿتٕط 

 .ٔحهٛالت ذٛز تٛرٝ رسی زاقتٝ ثبقٙس

بی ٔرتّف ٚ ٚی ٌفت: ثطای ضؾیسٖ ثٝ ربیٍبٜ ٚالقی ویفیت ٕٞٝ ٔب زض ٔطاوع فّٕی، نٙقتی ٚ تِٛیسی ثبیس ثٝ تِٛیس ٔحهٛالت ویفی تٛرٝ وطزٜ ٚ اظ ضٚـ ٞ

 .تزبضة ٔٛفك ثطای اضتمبی ویفی ٔحهٛالت ثٟطٜ ثجطیٓ



  8931آبان  81 -  گزارش مراسم  روز ملی کیفیت  

 

ا٘زٕٗ ٔسیطیت ویفیت ایطاٖتٟیٝ ٚ تٙؾیٓ: ضٚاثظ فٕٛٔی      www.inqa.org Page 16 

 

 
 

یٙىٝ ثٟجٛز ٔؿتٕط ویفیت ٔحهٛالت زاذّی حبنُ تالـ ٘رجٍبٖ ربٔقٝ اؾت، افعٚز: ٔب ٞط ضٚظ قبٞس اضتمبی ٔقبٖٚ ارطایی ضئیؽ رٕٟٛضی ثب تبویس ثط ا

 .ویفیت ٔحهٛالت تِٛیسی زض ثرف ٞبی ٔرتّف التهبزی ٞؿتیٓ

یٗ ٔمِٛٝ ویفیت، اذص ضضبیتٕٙسی قطیقتٕساضی ازأٝ زاز: زض ثط٘بٔٝ ضیعی ٞبی اضتمبی ویفیت ثبیس ثیف اظ پیف ثٝ ٘تبیذ حبنُ اظ آٖ تٛرٝ وٙیٓ ظیطا ثٟتط

 .ٔطزْ اظ یه وبال ٚ یب ذسٔبت اؾت

ٝ ٞسف ذٛز ٚی ذبعط٘كبٖ وطز: ثسٖٚ قه وؿب٘ی وٝ زض ایٗ فطنٝ ا٘زبْ ٚؽیفٝ ٔی وٙٙس ثبیس ثٝ ٘تیزٝ ٌطایی اضتمبی ویفیت تٛرٝ وٙٙس تب ٕٞٝ ثتٛا٘یٓ ث

 .زض ایٗ ظٔیٙٝ ثطؾیٓ

فّٓ ٔسیطیت ٚ تزبضة رٟب٘ی زض ایٗ ثرف اقبضٜ وطز ٚ ٌفت: زض رٟبٖ ٕٞٛاضٜ نبحجبٖ فّٓ ٚ زا٘ف تٛا٘ؿتٙس ٔقبٖٚ ضئیؽ رٕٟٛضی، ثٝ إٞیت اؾتفبزٜ اظ 

 .ویفیت ضا زض فُٕ ارطایی وٙٙس

رٛز ٞب ثٝ ٚقطیقتٕساضی یبزآٚضقس: زض ایٗ فطنٝ ثؿیبضی زض ذّك ٔفبٞیٓ پیكطٚ ثٛز٘س ٚ ثب اثتىبض ٚ ذاللیت ٞبی ذٛز تٛا٘ؿتٙس ویفیت ضا زض ٕٞٝ فطنٝ 

 .آٚض٘س

ت وبال ٚ ٚی، ثط ٘ؾبضت ٚ وٙتطَ ویفی ٔحهٛالت زاذّی تبویس وطز ٚ ٌفت: تٟٙب ثب ٘ؾبْ ٔٙس قسٖ فطایٙس ٘ؾبضت ٚ وٙتطَ ٔی تٛا٘یٓ قبٞس اضتمبی ویفی

 .ذسٔبت زاذّی ثبقیٓ

 

 
 


