
ISO 10001:2018
رضایت مشتری–استاندارد ایزو مدیریت کیفیت 



:ایزوسازمانتولد
وراهمهندسانموسسهدرجهانبزرگکشور25ازنماینده65میالدی،1946سالدر

کیکهرسیدندنتیجهاینبهنظراجماعازپسوآمدندهمگردلندنشهرساختمان
کمکلیبینالملتجارتهایوهمکاریهاسهولتبهتاکنندبناجدیدبینالمللیسازمان

اینتنهایدر.شودجهانکشورهایتمامصنعتیاستانداردهاییکپارچگیموجبوکند
وکندفعالیتبهشروعفنیکمیته67بامیالدی1947سالدرتوانستجدیدسازمان

.استکردهوضعبینالمللیاستاندارد23064زمانآناز



:مرکزیدبیرخانهاولین

تمامصورتبهنفر160تقریباوشدهواقعسوئیسژنوشهردرایزومرکزیدبیرخانه

ینادفتراولینایزو،استانداردتاریخچهاساسبراما.هستندکارمشغولآندروقت

ایندرنفر5حدودا1950سالدروبودشدهواقعژنودرخصوصیخانهیکدرسازمان

ایزواستاندارداولینکهبودمیالدی1951سالدر.میکردندفعالیتمرکزیدبیرخانه

نتشرمصنعتیسنجیطولخصوصدرمیشدند،شناختهتوصیهعنوانبازمانآنکه

.شد



:ایزومجلهانتشار

مجالتارانتشمیکنیم،اشارهآنبهایزواستانداردتاریخچهدرکهجالبینکاتازیکی

هایاستاندارداختصاصی،مجالتانتشارباماههرسازماناین.استسازماناینتوسط

درمردمتمامتامیکردرسانیاطالعراسازماندرشدهانجاماداریتغییراتوجدید

.بگیرندقرارکارهاجریان

:استکهلمدرعمومینشست

تاآمدندهمگردسوئداستکهلمشهردرایزواعضایکهبود1955سالدر

این،1955سالاوایلدر.بگیردشکلسازماناینعمومینشستسومین

مشهورتوصیهبهزمانآنکهاستاندارد68حدودوداشتعضونفر35سازمان

ازمانسکلدبیرلجرهنریآقایسالایندر.بودشدهمنتشرایزوطرفازبودند،

.بودایزو



استفاده”میباست“و”منشور“همچونالفاظیازاستاندارداینقبلیورژندر

.استشدهحاصلذیلشرحبهتغییراتی(2018)آنجدیدورژندرکهبودشده

کارآیین=منشور

استبهتر=میبایست



ISO10001:2018

:مقدمه
:کلیات0-1

راهیک.استبزرگیچالشاھسازمانازبسیاریبرایمشتریرضایتازباالییسطححفظ
کاریینآ.استمشتریرضایتکارآیینازاستفادهوتقریرچالشاینباشدنروبروبرای

تحویلمانندمواردیھکاستمرتبطییداتھتمواھقولازمتشکلمشتریرضایت
یھآگمشتریان،شخصیاطالعاتخصوصدرعملنحوهمحصول،ایھبرگشتیمحصول،
الفپیوستبه)آنعملکردیامحصولیکازخاصیاوصافخصوصدراحکامیوکردن
ربخشاثرویکردیازبخشیمیتواندمشتریرضایتکارآیین.میکندمطرحرا(شودرجوع
:استزیرموارددربرگیرندهامراین.باشدشکایاتمدیریتبرای
مناسباجراییکارآیینیکازاستفادهوسیلهبهشکایاتازپیشگیری(الف

میشودیافتدرنارضایتیایھھبیانیھوقتیکمثالبرایدرونی،ایھشکایتبهرسیدگی(ب
هبنتوانرااختالفاتاھدرآنھکاییھوضعیتسازمانی،بروناختالفاتفصلوحل(ج

.کردفصلوحلسازماندروندربخشرضایتشکلی



وصخصدرکارآیینتمهیداتاینکهتعییندرسازمانبهکمکبرایملیاستاندارداین

درتریمشرضایتاینکهومیکندبرآوردهرامشتریایھخواستهواھنیازمشتریاشرضایت

:میتواندآنازاستفاده.مینمایدفراهمرانماییھرانباشد،کنندهگمراهوبودهدقیقکارآیین

.دھدافزایشرامشتریاعتمادومعاملهمنصفانهایھروش-

مشتریباروابطشومحصوالتشمورددرسازمانازمیشودکهآنچهازرامشتریدرک-

.مییابدشھکاشکایاتواھمھسوءتفااحتمالنتیجهدرد،ھدبودھبداشت،انتظار

شھاکبالقوهرامشتریانشمورددرسازمانرفتاربهدادنجهتبرایجدیدمقرراتبهنیاز-

دھمید



9004ایزوایرانو9001ایزوایراناستانداردهایباارتباط0-2

اهدافواستسازگار9004ایزوایرانو9001ایزوایراناستانداردهایباملیاستاندارداین

آیینازیسپیادهوتوسعهبرایفرایندیکاراییواثربخشکاربردطریقازرااستاندارددواین

ازمستقلمیتواندملیاستاندارداین.میکندپشتیبانیمشتری،رضایتباارتباطدرکار

.شوداستفادهنیز9004ایزوایرانو9001ایزوایرانایھاستاندارد

تمسیساینازکهاستکیفیتمدیریتسیستمبرایالزاماتی9001ایزوایراناستاندارد

ستفادهاقراردادبرمبتنیمواردیاینامهھگواصدورسازمانی،درونایھاستفادهبرایمیتوان

پیاده(10001ایزوایران)ملیاستاندارداینبامطابقکهمشتریرضایتکارآیین.نمود

.شودتلقیکیفیتمدیریتسیستمازجزییمنزلهبهتواندمیباشدشدهسازی



این.مینمایدفراهمعملکردمستمربهبودمنظوربهراراهنمایی9004ایزوایراناستاندارد
سایروانمشتریرضایتمچنینھبرده،باالرامنشورعملکردمیتوانداینبرعالوهاستاندارد

ومحصوالتکیفیتمداومبهبودمیتوانداستاندارداین.دھدافزایشراذینفعایھطرف
.کندیلھتسذینفعایھطرفسایرومشتریبازخوراساسبرنیزرافرایندها

،کنندگانتأمینشاملمیتواندذینفعایھطرفسایرمشتریان،ازغیربه-یادآوری
کارکنان،مرتبط،دولتیایھادھنمشتری،ایھسازمانا،ھآناعضایوصنفیایھانجمن
.باشدد،میگیرنقرارسازمانمشتریرضایتمنشورتأثیرتحتکهکسانیسایرومالکین،

10004و10003ایزوو10002ایزو-ایراناستانداردهایباارتباط0-3
این.استسازگار1004و10003ایزوو10002ایزو-ایراناستانداردهایباملیاستاندارداین
استاندارداین.کرداستفادهیکدیگرباپیوستدریامستقلطوربهمیتوانرااستانداردچهار
همباکهوقتی10004ایزوو10003ایزواستانداردو10002ایزوایراناستانداردملی،

مشتریایترضبردنباالبرایمنسجمووسیعترچارچوبیازقسمتیمیتوانندشوند،استفاده
.باشنداختالفاتفصلوحلوشکایاتبهرسیدگیمنشور،طریقاز



اتشکایبهسازمانیدرونرسیدگیبرایراهنماییدربرگیرنده10002ایزو-ایراناستاندارد
رضایتمنشوردرشدهدادهایھقولبهعملکردنبااھسازمان.استمحصولبامرتبط

ردمشتریانتظاراتنمودنرعایتبازیراندھمیدکاهشرامسائلبروزاحتمالمشتری،
.داشتوجودخواهدسردرگمیبرایکمتریپتانسیلآنمحصوالتوسازمانباارتباط

اتشکایبهتوجهبااختالفاتفصلوحلبرایراهنماییدربرگیرنده10003ایزواستاندارد
حلخشبرضایتشکلیبهنمیتوانندسازمانیدرونصورتبهکهاستمحصولبامرتبط
درکدرطرفینبهمیتواندمشتریرضایتمنشوروجودمیکند،بروزاختالفاتوقتی.شوند

.کندکمکانتظاراتاینکردنبرآوردهبرایسازمانایھتالشومشتریانتظارات
وپایشبرایموثرفرآیندهایایجادبرایراهنماییبرگیرندهدر10004شمارهاستاندارد
ملدستورالع.استسازمانازخارجمشتریانبرآنتمرکزواستمشتریرضایتسنجش

رضایتکارآیینسازیپیادهوایجادازتواندمی10004استاندارددرمندرجهای
.کندحمایتمشتری



انطباقرعایتایھبیانیه0-4
مورداراهنممدرکیکصورتبهصرفاًکهاستشدهطراحیمنظوربدینملیاستاندارداین

پیادهاستانداردایندرشدهارائهاعمالقابلایھراهنماییهمهکهوقتی.گیردقراراستفاده
رضایتمنشورراهنما،اینمبنایبرکهنمودصادرمیتوانرااییھبیانیهباشند،شدهسازی

.استشدهانجامبودھبوداریھنگ،سازیپیاده،تکوینطراحی،،ریزیطرحمشتری،
درباشد،لیماستاندارداینباانطباقکنندهبیانتلویحاًیامدعیکهایبیانیههرحال،هربه

.استمناسبتبیاییھبیانیهچنینصدورلذااست،ملیاستاندارداینباتعارض
استاندارداینابانطباقکنندهبیانتلویحاًیامدعیکهاییھبیانیهترتیباینبه-یادآوری

ایھگزارشقبیلازرسانیاطالعوترویجیمفادگونههرصورتبهباشند،ملی
لفمختایھھرساندرچشمگیرخطوطوشعارلوگو،بازاریابی،ایھبروشور،اھیھخبری،آگ

عالئما،ھببرچستا،ایرسانهچندایھافزارنرمواینترنتتاتلویزیونیرادیوانتشاروچاپاز
.هستندبیمناسبتمحصولایھبنرو



:کاربرددامنهوهدف
وحفظ،سازیپیاده،توسعه،طراحی،ریزیطرحبرایراراهکاریملیاستاندارداین

اعدیقومورددرملیاستاندارداین.سازدمیفراهمرامشتریرضایترفتاریمنشوربهبود
خصوصدرسازمانتوسطشدهدادهقولهایدربرگیرندهکهباشدمیمحصولبامرتبط
شتریمرضایتارتقاء،مرتبطتمهیداتوقولهااینگونهازهدف.استمشتریانبهرفتارش
هایسازماندرراقواعداینهایمولفهازایشدهسادههایمثالالفپیوست.است

.میدهدارائهمختلف

سخت،افزارنرم،خدماتبرگیرندهدر‹‹محصول››،واژهملیاستانداردایندر-1یادآوری
.باشدمیشدهفرآوریموادوافزار

یا،نظرموردمحصولمعنیبهفقط‹‹محصول››واژهملیاستانداردایندر-2یادآوری
.استمشترینیازمورد



حصولیمواندازه،نوعگرفتننظردربدونهاسازمانتوسطاستفادهبرایملیاستاندارداین
تفادهاسبرایرامشتریانرضایترفتاریمنشورکههاییسازمانشاملکنندمیتولیدکه

بطورراهاییرهنمودجپیوست.استشدهگرفتهنظردرکنند،میطراحیدیگرهایسازمان
.دهدمیارائهکوچککارهایوکسببرایویژه
انواعبهونمیکند،تجویزرامشتریرضایترفتاریمنشورعینیمحتویملیاستاندارداین
وسازماننبییاکارکنانشوسازمانمیانتعاملبهکهآنهاییقبیلازرفتاریمنشورهایدیگر
یاواهیصدورگبرایملیاستاندارداین.پردازدنمینیزشود،میمربوطکنندگانشتامین
قابلیمقرراتوقانونیالزاماتازناشیتکالیفیاحقوقدرتغییرهرگونهیاقراردادیمقاصد
.نداردکاربرداعمال،
فادمامااست،نشدهگرفتهنظردرقراردادیمقاصدبرایملیاستاندارداینهرچند-3یادآوری
.شودگنجاندهسازمانیکقراردادهایدرمیتواندمشتریرضایترفتاریمنشور
کهاستمشتریانیبرایمشتریرضایترفتاریمنشورملیاستاندارداینهدف-4یادآوری
اگرچهمیکنند،استفادهیاخریداریخانگییاشخصیمقاصدبرایراخدماتییااموالکاالها،
.داردکاربردمشتریرضایتمنشورهایهمهبرای



مراجعالزامی-2
رددرمو.مدارکارجاعشدهدرزیربرایبهکارگیریاینمدرکضرورتیاجتنابناپذیردارد

برمدارکیکهباذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعمیشودفقطویرایششدهآنمدرکمعت
درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعمیشودآخرینویرایش.است

.معتبراست(ازجملههرگونهاصالحههایآن)مدارکارجاعشده

واژگانمبانیو-سیستمهایمدیریتکیفیت2005:9000ایزو-استانداردملیایران2-1

تعاریفاصطالحاتو3
وهمچنینموارد9000ایزو-اینمدرک،اصطالحاتوتعاریفمندرجدراستانداردملیایران

.ذیلکاربرددارد



مشتریمنشور رفتاری رضایت 3-1

منشور1-1-3

خصوصرفتارش،باهدفدر(6-3)سازمانتوسط(4-3)قولهایدادهشدهبهمشتریان

.تمهیداتمرتبطمیباشدو(5-3)افزایشرضایتمشتری

شاکی3-2

.مطرحمیکندرا(3-3)نمایندهآنانکهشکایتییا(6-3)شخص،سازمان



شکایت3-3
هارتباطبامحصوالتشیاخودفرایندرسیدگیبدرسازمانبیاننارضایتیمطرحشدهبهیک

.شکایات،جاییکهپاسخیاراهحلیبهصورتتصریحییاتلویحیانتظارمیرود
مشتریشکایتهامیتواننددرارتباطبافرآیندهایدیگر،جاییکهدرآنسازمانبا:یادآوری

.میکند،انجامگیردارتباطبرقرار

مشتری3-4
کارفرما،دریافتکنندهکاالیاخدمتازیکفرآینددرونسازمانی

دارخری،منتفعین،(درمقامخریدار)نهایی،خردهفروشکنندهمصرفکننده،مراجعهکننده،استفاده:مثال

.یابرونسازمانیباشدومشتریممکناستدرونسازمانی-1یادآوری 

زاطالقشاملمشتریانبالقوهنی‹‹ مشتری›› برایمقاصدایناستانداردملیواژه-2یادآوری 
.گرددمی



مشتریرضایت 3-5
.ویبرآوردهشدهاستهایعبارتستازتلقیمشتریازمیزانیکهخواسته

حتیبراییا9-3(مطابقبازیربند)انتظاراتمشتریمیتواندبرایسازمان-1یادآوری
االیرضایتبرایدستیابیبهسطحب.تحویلکاالیاخدمت،معلومنباشدنظرتامشتریانمورد

اینمهمشتریحتیاگربیاننشدهباشدوهمیکانتظارمشتریامکانداریدالزمباشدکه
عمومابهصورتتلویحیمشخصیااجبارنشدهباشد،برآورده

.شود

تشکایاتمشترییکیازشاخصهایمتداولدرموردپایینبودنسطحرضای-2یادآوری 
.مشتریاستامانبودنآنضرورتاًبرباالبودنسطحرضایتمشتریداللتندارد

هحتیوقتیخواستههایمشتریباویموردتوافققرارگرفتهوبرآوردهشد-3یادآوری 
.تضمیننمیکندراباشد،اینامرالزاماباالبودنسطحرضایتمشتری

خدمترسانیبهمشتری3-6
درطولیک3-4(مطابقبازیربند)بامشتری3-9(مطابقبازیربند)سازمانتعامل

.خدمتعمریککاالیا



خوردباز 3-7

آیند،دیدگاهها،نظراتوانتظاراتمربوطبهکاال،خدمتیافر«رضایتمشتری»درخصوص

.شکایتهابهرسیدگی

(منتفع )طرف ذینفع 3-8

اازکهمیتواندبریکتصمیمیافعالیتاثرگذارد،ی3-9(مطابقبازیربند)شخصیاسازمانی

.آنتاثیرپذیرد،یاخودرامتاثرازآنبداند

سازمان3-9



راهنمااصول 4

کلیات4-1

طرحریزی،طراحی،توسعه،پیادهسازی،نگهداریوبهبوداثربخشوکارایمنشور،

باشدمی9-4تا2-4مبتنیبرتبعیتازاصولراهنمایمشتریمحورمندرجدربندهای

تعهد4-2

بهقولهایسازمانبایستینسبتبهپذیرش،یکپارچگیواطالعرسانیمنشوروعملکردن

.خود،فعاالنهمتعهدباشد

ظرفیت4-3

تاثربرایطرحریزی،طراحی،توسعه،پیادهسازی،نگهداریوبهبودمنشوروبرایمدیری

.بخشوکارایآنهامنابعکافیبایستیدردسترسقراردادهشود



رویتقابلیت 4-4
.دهشودبهاطالعمشتریان،کارکنانوسایرذینفعانرسانمناسبیمنشوربایستیبهطرز

دسترسیقابلیت 4-5
.باشدمنشورواطالعاتمربوطبهآنبایستیبهسادگیقابلدستیابیواستفاده

پاسخگوئی4-6
دباشسازمانبایستیدرمنشورخودپاسخگوینیازهایمشتریانوانتظاراتذینفعان

صحت4-7
ندهگمراهکن-سازمانبایستیاطمینانیابدکهمنشورخودواطالعاتمربوطبهآنصحیح

.قابلتصدیقومطابقباقوانینومقرراتجاریباشد-نباشد

پذیریمسؤلیت 4-8
بوطبهگزارشدهیدرخصوص،اقداماتوتصمیمهایمربرای،مسؤلیتپذیریسازمانبایستی

.منشورخودرابرقراروحفظنماید



مداومبهبود 4-9
.اشدافزایشاثربخشیوکارائیمنشورواستفادهازآنبایستیازاهدافدائمیسازمانب

محرمانگی4-10
تفادهشده،میشوداطالعاتشخصیقابلشناساییکهدرارتباطباآیینکاراستوصیه

موردوحفظشود،مگراینکهطبققانونافشاریاطالعاتمحرمانهنگهداریبهصورت
موردنظرصورتطرفشخصنیازباشدویاجلبرضایتبرایافشایاطالعاتاز

.گیرد
بودبااطالعاتشخصیقابلشناسایی،اطالعاتیاستکهدرصورتمرتبط:یادآوری

تشناساییویمورداستفادهقرارگیردوبانام،نشانی،پسمیتواندبرایفرد
ایدقیقاینمعن.بازیابیاستالکترونیکی،شمارهتلفنیاشناساگرخاصمشابهقابل

.اصطالحدرسرارجهانمتفاوتاست



رویکرد مشتری محور  4-11

.رابپذیردتوصیهمیشودسازمانرویکردمشتریمحوررادررابطهباآیینکاراتخاذکندوبازخوردها

صالحیت4-12

ریآیینبکارگیکارکنانسازمانبهتراستویژگیها،مهارتها،آموزش،تحصیالتوتجربهالزمبرایتوسعهو

.کارراداشتهباشند

به موقع بودن  4-13

عملیتوسعهواجرایآیینکاربهتراستباسرعتیکهماهیتآیینکاروفرآینداجرایاستفادهشدهامکان

.آنرافراهممینماید،انجامگیردبودن



کارچارچوب آیین 5
زمینه کاری سازمان5-1

در برنامه ریزی، طراحی، توسعه، اجرا، تگهداری و بهبود آیین کار و چارچوب آن، 
:است با موارد ذیل، زمینه کاری خود را در نظر بگیردسازمان بهتر 

تند و شناسایی و پرداختن مسائل بیرونی و درونی که مربوط به اهداف سازمان هس-
.آیین کار اثر می گذارندبه اهداف بر توانایی ان در دستیابی 

داختن شناسایی طرف های ذینفع که به آیین کار و چارچوب آن مرتبط هستند و پر-
.ذینفعطرف های به نیازها و انتظارت همین 

شناسایی دامنه آیین کار و چارچوب ان، از جمله مرزها و قابلیت اجرایی آن ها، و -
. و نیازهای طرف های ذینفع ذکر شدهو خارجی در نظر گرفتن مسائل داخلی 



استقرار5-2
ه  هنگام ایجاد و استفاده از آیین کارف توصیه می شود سازمان ریسک ها و فرصت هایی ک

:داین موضوع شامل موارد زیر می شو. آید را در نظر گرفته و رسیدگی کندوجود بهمیتواند 
پایش و ارزشیابی فرآیندها و عوامل بیرونی و درونی در مورد ریسک ها و فرصت ها؛-
شناسایی و ارزیابی ریسک ها و فرصت های خاص؛-
ی  برنامه ریزی، طراحی تویعه، اجرا و بازنگری اقدامات اصالحی و شناسایی پیشرفت ها-

.هاوفرصت مربوط و ارزیابی ریسک ها 
ریسک، تاثیر عدم قطعیتی است 3-7-9زیربند 96سال ،9000طبق تعریف استاندارد شماره ،

، نارضایتی  در حیطه آیین کار، یک نمونه برای تاثیر منفی. باشدیا منفی که می تواند مثبت 
ی یک های ایین کار است، و مثالی برادادن وعده مشتری به دلیل منابع ناکافی برای انجام 

ن کار را آییوعده های نمونه از تاثیر مثبتف این است که سازمان منابع مرتبط برای براوردن 
سک ها  به این ری. به عنوان نتیجه بازبینی چارچوب آیین کار مجددمورد بررسی قرار میدهد

عه روش تخصیص و استقرار منابع منجر به تامین سایر منابع و یا توسبا بازنگری می توان 
.کار پرداختهای آیین های ارزان تر برای براوردن وعده 

ه لزوما از یک فرصت، به شناسایی روش جدید ممکن برای تحقق نتایج مثبت مربوط است، ک
ت  برای مثال، سازمان میتوناد یک کاالف خدم. پدید نمی آیددر سازمان ریسک های موجود 

ن کار  که در زمینه برآوردن وعده آییپیشنهاد مشتری یا فرایند جدید را به عنوان نتیجه 
.کندارائه شده، شناسایی 



یکپارچگی5-3
یریتتوضیهمیشودچارچوبآیینکاردرمواردمقتضیبرپایهویکپارچهباسیستممد

.کیفیتوسایرسیستمهایمدیریتیسازمانباشد

توسعهطرح ریزی، طراحی و 6

آیین کارتعیین اهداف 6-1
.منشورحاصلشود،راتعییننمایدتوسطاهدافیکهقراراستبهتراستسازمان

دبااستفادهتوصیهمیشوداهدافمنشوربهصورتیتفصیلشودکهتحققآنهابتوان-یادآوری
.ازشاخصهایعملکردیتعریفشدهتوسطسازمان،قابلاندازهگیریباشد

اطالعاتجمع آوری و ارزیابی 6-2



:اطالعاتبایستیبادرنظرداشتنمواردزیرجمعآوریوارزیابیگردند
تالشمیکندباآنمواجهشودآیینکارکهمواردی-
میشودبااینمواردمواجهشدچگونه-
چگونهوتاچهحدیاینموارد،-اینمواردبروزمیکندمیدهدچگونه-

رارمیدهدقسروکارندارند،تحتتأثیرفعالیتهاییازسازمانراکهباآیینکار
ریوسایرملزوماتاحتمالیبرایمواجههبااینموارددرحینبهکارگیمنبع-

آیینکار
میشوندسایرسازمانهابااینمواردمواجهچگونه-
یحقوقیوقانونیمربوطبهمواجههبااینموارددرحینبهکارگیرالزامات-

آیینکار

نکارهاوفرصتهایمرتبطباتوسعه،ارزشیابیوبازنگریآییریسک-



منظورازایناطالعاتیاریرساندنبهسازماندرتفصیلاهدافمنشورو-یادآوری
تهایسازمانتعیینیکرویکردمناسببرایتوسعهوارزیابیمنشوراستکهباسایرفعالی

کهدرپیوستزراهنماییبرایعواملقابلمالحظهدرپذیرشازمنشوری.همراستاباشد
هتهیهشدهاست،راارائ(مانندیکانجمنصنفییاحرفهای)توسطسازماندیگری

.میکند

مرتبطو ارزیابی ورودی از طرفهای ذینفع جمع آوری 6-3
مانندمشتریان،تأمین)برایسازمانمهماستتاورودیازطرفهایذینفعمرتبط

رکنان،کنندگان،انجمنهایصنفی،سازمانهایمصرفکننده،بخشهایدولتیمربوطه،کا
.کندرابادرنظرگرفتنمحتواوکاربردمنشوراخذنمودهوارزیابی(مالکان

آماده سازی آیین کار6-4
ورکهجمعآورینمودهاست،یکمنشورودیهاییسازمانبایستیبرمبنایاطالعاتو

بانیسادهبایستیواضح،موجز،دقیقوغیرگمراهکنندهبودهکهبازنماید،آیینکارتهیه
:نگاشتهشدهوشاملمواردزیرباشد



اآنکاربردوهدفمنشورمتناسبباسازمانومشتریانآنمرتبطبدامنه-
قولها

منشورتعاریفاصطالحاتکلیدیاستفادهشدهدر-
شودجاعچگونهوبهچهکسیدرخواستهاوشکایتهادربارهمنشوربایستیار-
ازاینکهاگرقولهایدادهشدهدرمنشوربرآوردهنشودچهاقدامیشرحی-

.صورتخواهدپذیرفت



بخشاجرادرتهیهمنشور،سازمانبایستیاطمینانیابدکهمنشورمیتواندبهصورتیاثر
مواردکهشامل.شدهونعهداتآندرتضادباهسچیکازالزاماتحقوقیوقانونینمیباشد

منوعیتمرتبطخاص،الزاماتحقوقیوقانونیدرموردتبلیغاتفریبندهیاگمراهکنندهوم
داتمنشورهمچنینسازمانبایستیاطمینانیابددرتمهی.فعالیتهایضدرقابتیمیباشد

.هرآییننامهیااستانداردمرتبطدیگریبهحسابآوردهشدهاست
.دهدسازمانبایستیبرایتعییننیازبهاصالح،آزمودنمنشوررامدنظرقرار

عملکردیآماده سازی شاخصهای 6-5
هدرکسازمانبایستیشاخصهایعملکردیکمییاکیفیطراحیشدهبرایکمکب

.اینمطلبکهمنشورتاچهحددرتحققاهدافشموفقبودهاست،راآمادهنماید



آیین کارروش اجرایی آماده سازی 6-6

د،کهآمادهکنطوریسازمانبایستیروشهایاجراییپیادهسازی،حفظوبهبودمنشوررابه

دهاثربخشسازمانبایستیموانعاستفا.چگونگیمواجههبادرخواستهاوشکایاترادربرگیرد،

اریو،نگهدپیادهسازیممکنیراکهبهمشوقهایباآنمواجههشود،وبشناسدوازمنشوررا

روسازمانیروشهایاجراییبستهبهماهیتمنشو.بهبودمنشورکمکمیکنند،راشناساییکند

زاماتروشهایاجراییبایستیدرانطباقباال.کهازآناستفادهمیکند،متفاوتخواهندبود

.حقوقیوقانونیقابلاعمالتکوینشوند



بیرونیطرح ارتباطات داخلی و آماده سازی 6-7
(بازخوردمثلفرم)سازمانبایستیطرحیراتکوینکندتامنشورخودواطالعاتپشتیبان
.دردسترسکارکنانوسایرافراددخیلدراستفادهازمنشورقرارگیرد

نیازتعیین منابع مورد 6-8
تاوانمانند)سازمانبایستیبرایبرآوردهکردنقولهایمنشوروتأمینراهکارهایموردنیاز

لمنابعشام.درمواردعدماجرایمنشور،منابعموردنیازراتعییننماید(دادنبهمشتری
زات،کارکنان،آموزش،روشهایاجرایی،مستندات،پشتیبانیتوسطمتخصص،موادوتجهی

.امکانات،سختافزارونرمافزاررایانهوتأمینمالیمیباشد

سازیپیاده 7
.نمایدسازمانبایستیفعالیتهایپیادهسازیراطبقبرنامهودریکقالبزمانیمدیریت



:سازمانبایستیدرسطوحمناسبدرونسازمان
روشهایاجراییمرتبطوطرحهایارتباطاتداخلیوبیرونیرابکارگیرد-الف
(مانندتاوان)راهکارهایمناسببرایمشتریانرافراهمکند-ب
هعملبرایتوجهبیدرنگبهمواردیکهتمهیداتمنشوررعایتنگردیدهاقداممناسبب-ج

عآوریاقداماتمیتوانندپیرویکشکایتدربارهمنشوریادرنتیجهاطالعاتجم8آورد،این
.شوندشدهتوسطسازماندرموردعملکردمنشورآغاز

:سازمان بایستی موارد زیر را ثبت نماید
منشورکارگیریمنبعدرکاریردبه-
نمودهاندمرتبطبامنشورکهکارکناندریافتآموزههایآموزشو-
خارجیارتباطاتداخلیوطرحهایاستفادهاز-
هدهکهسازمانبهعچارهسازیاشکایاتدربارهمنشورواقداماتدرخواستهارسیدگیبه-

گرفتهاست



بهبودنگهداری و 8

جمع آوری اطالعات8-1
شوبهطورمنظموسیستماتیکاطالعاتموردنیازجهتارزیابیاثربخبهتراستسازمان
،را7و6وسوابقتوصیفشدهدربندهایدروندادعملکردمنشورازجملهاطالعات،کارایی

.جمعآورینماید
.باشدمفیدمعناداروگردآوریشدهبهتراستمرتبط،صحیح،کاملاطالعات

آیین کارارزیابی عملکرد 8-2
ارزیابیبایداین.سازمانبایستیبهطورمنظموسیستماتیکعملکردمنشورراارزیابینماید

دردرخواستهاوشکایات.شاملتصدیقوتحلیلتحققاهدافکلیوقولهایمنشورباشد
ندهایخصوصمنشوریااستفادهازآنبایستیطبقهبندیوتحلیلشوندتامسائلورو

موردسیتسمی،تکراریوموردیشناساییشدهوبهحذفعللاساسیشکایاتمطروحهدر
.منشورکمککند



آیین کاررضایتمندی به واسطه 8-3
وبرایتعیینرضایتمشتریبهواسطهمنشورواستفادهازآن،بایستیاقداممنظم
تریانوفنونسیستماتیکیصورتگیرد،اینامرمیتواندبهصورتنظرسنجیتصادفیازمش

.باشددیگر
بیهیکیازروشهایارزیابیرضایتمشتریچنانچهازنظرقانونیمجازباشد،ش-یادآوری

.باشدمیدرآیینکارسازییکتماسمشتریباسازماندررابطهباموردیمطرحشده
بازنگری آیین کار و چارچوب آیین کار8-4

:ایسازمانبایستیبرمبناییمنظموسیستماتیک،آیینکاروچارچوبآنرادرراست
حفظمناسببودن،کفایت،اثربخشیوکاراییآنها-الف
شناساییمواردیمعنیدارازعدمتحقققولهایمنشور-ب
ارزیابینیازهاوفرصتهابرایبهبود-ج

.فراهمآوردنزمینهاتخاذتصمیماتواقداماتمقتضیبازنگرینماید–د
ارزشیابیاثربخشیاقداماتانجامیافتهمرتبطباریسکهاوفرصتها-هــ



شدهمحصوالتعرضه

قبلیاقداماتتصمیمگیریشدهدربازنگریهای

مستمربهبود 8-5

ماتدرراستایافزایشرضایتمشتریبااستفادهازابزارهاییماننداقدابهتراستسازمان

ارچوبآنوچاصالحیوپیشگیرانه،وبهبودهاینوآورانهبطورمداومنسبتبهبهبودآیینکار

دوسازمانبایستیاقداماتیدرجهتازبینبردندالیلاصلیمشکالتموجو.اقدامنماید

روزآناحتمالیکهمنجربهارائهشکایاتمیشوند،راانجامدهدتابهترتیبازرخدادمجددوب

.کندپیشگیری


