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  : چكيده
عنـوان  بـا   106سـتاندارد در اجالسـيه شـماره    يستم مديريت فراگير در سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توسط كميتـه ملـي ا  استاندارد س

ناصر صـادقي   طرح اين استاندارد توسط دكتر. ثبت رسيده استبه  )ISIRI 13000 1ST: edition( 1389سال  13000استاندارد ملي ايران شماره 
حوزه هاي توليدي و خـدماتي در بخـش    سال فعاليت  25براساس تجربيات  و 1383در مردادماه سال ) مل شركت مشاورين كيفيت گرا مدير عا( فرد 

 4 ارائـه گرديـد، پـس از   ي ايران تاطالعات گرانقدر كسب شده از اين حوزه ها تدوين شده بود به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعوخصوصي و دولتي 
بذل توجه مسئولين محترم سازمان استاندارد منجر به صدور تاييديه اوليه ايـن اسـتاندارد در كميتـه اولويـت گـذاري       مولف و با مستمر سال پي گيري

جلسـه   28شد و از آن مرحله تاكنون در قالب كميسيون هاي اوليـه، فنـي و نهـايي، بـيش از      6/8/1387در مورخ  43495سازمان استاندارد به شماره 
نفر ساعت كار كارشناسي توسط خبره ترين و با تجربه ترين افراد در حـوزه هـاي مميـزي خـارجي، نماينـدگان مـديريت،        5000بيش از  كميسيون و

  .استاندارد موجود بررسي، اصالح و بهبود يافت تا نسخه موجود در اختيار افراد قرار گيرد......  و يابيزمديران عامل، كارشناسان حوزه مشاوره، آموزش، ار
. را در برمي گيـرد  OHSAS 18001-2007و  ISO 9001-2008 ،ISO 14001-2004اين استاندارد عالوه براينكه محتواي كامل استانداردهاي 

از مـوارد  گير را را سيتم مديريت فاستاندارد  را نيز در خود دارد، آنچه كه  EFQMو ساختار كلي و نگرش مدل تعالي  5Sبلكه ساختار كامل سيستم 
استاندارد سيستم مديريت " در. توجه ويژه به شرايط حاكم بر سازمان هاي ايراني اسـت . الذكر متمايز مي كند فوقاستانداردهاي به آن و حتي مشا

  .يدبسيار قوي و غني مي نما،الزاماتي مطرح شده است كه اجراي آن ها، سازمان هاي ايراني را از بعد زير ساخت ها و نيز ساختار سيستمي  "فراگير
ينـدهاي  اين استاندارد سازمان هاي توليدي و خدماتي را به سمت ايجاد حداقل شرايط الزم براي حضور در عرصه بازارهاي رقابتي و نيـز حضـور در فرآ  

  .مي نمايدآماده ) و غيره EFQMجايزه ملي بهره وري، جايزه ملي كيفيت، (مدل هاي تعالي 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  :اردمعرفي استاند
 مقدمه

استقرار يك سيستم مبتني بر رويكرد . سازمان ها بر اساس مأموريت هاي معين به وجود مي آيند و در قالب مأموريت هاي خود فعاليت مي كنند
مذكور در سازمان يك تصميم راهبردي است و اين استاندارد براي تحت پوشش قرار دادن اقدامات يك سازمان در قالب سيستم  1مديريت فراگير

  . كاربرد دارد
الزامات اين استاندارد در راستاي تحقق مأموريت سازمان، پديدآوري محصول داراي كيفيت مبتني بر درخواست مشتري و جلب رضايت طرف هاي 

منفي در  ذينفع، محيط كاري ايمن و بهداشتي و رعايت الزامات زيست محيطي طرح ريزي شده است و مهمتر از همه باعث حذف يا كاهش اثرات
  . محيط فعاليت خواهد بود

داردها و قوانين اين استاندارد مي تواند توسط سازمان هاي توليدي و خدماتي براي اجرا و سازمان هاي قانوني متولي براي ارزيابي ميزان انطباق با استان
  . گيرد و همچنين توسط سازمان هاي ذيصالح ملّي براي مميزي و صدور گواهينامه مورد استفاده قرار

ر طرح آنچه كه اين استاندارد را از منابع و مراجع ذكر شده متفاوت مي سازد، آن است كه توجه به ساختارهاي صنعتي، فرهنگي و ملّي كشورمان، د
  . ريزي اين استاندارد به دقت مورد توجه و استفاده قرار گرفته است

  
   2فرآيندي درويكر

دي را از جايگاه كل سازمان تا كليه ابعاد اجرايي داخل آن ترغيب مي كند، به اين ترتيب فعاليت ها عمدتاً اين استاندارد، پذيرش يك رويكرد فرآين
هر فرآيندي . بخشي از يك فرآيند مي باشند و محصولي كه ايجاد مي شود به عنوان برونداد يك فرآيند، مي تواند درونداد مورد نياز فرآيند ديگر باشد

تعيين مي شود، بايستي  "مجموعه فعاليت هاي مرتبط با هم يا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي كند"نوان كه بر اساس تعريف به ع
  . داراي كاربرد مشخصي باشد، كه اين كاربرد در راستاي مأموريت سازمان قرار دارد
شخص و كامل با يكديگر باشند و مديريت شوند، رويكرد فرآيندي را چنانچه سازمان بتواند سيستمي را ايجاد كند كه فرآيندهاي آن داراي تعامل م

به اين ترتيب اين استاندارد، شرايطي را ايجاب مي كند كه در آن، سازمان به صورت يك سيستم، متشكل از زير سيستم هايي . مستقر نموده است
 .گرفته و بهبود مي يابنداست كه براي ايجاد شرايط مطلوب در سازمان بطور مستمر مورد ارزيابي قرار 

پوشش  الگوي نشان داده شده در شكل شماره يك تمامي الزامات اين استاندارد شامل طرح ريزي و سازماندهي، اجرا و عمليات، كنترل ها و بهبود را
 . را با استفاده از اين الگو ايجاد و تحقق بخشد 3مي دهد، تا سازمان بهبود مداوم

  
اين روش را مي توان به صورت . مي تواند در تمامي فرآيندها به كار گرفته شود» اقدام -بررسي  -اجرا   -برنامه ريزي«ه الگوي موسوم ب - ياد آوري

  : خالصه به شرح زير توصيف نمود
  . تعيين اهداف و فرآيندهاي الزم جهت ارائه نتايج بر طبق خواسته هاي مشتري و خط مشي هاي سازمان :4برنامه ريزي

  . اي فرآيندهااجر :5اجرا
  . پايش واندازه گيري فرآيندها و محصول بر طبق خط مشي ها، اهداف و الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول و گزارش دهي نتايج :6بررسي
 . انجام اقدامات جهت بهبود مداوم عملكرد فرآيند :7اقدام

 

                                                            
1 - Total management approach   

2 - Process approach  

3 - Continual improvement 

4 - plan 

5 - Do  

6 - Check  

7 - Act 



  
  

ند عامل بسيار مهم نياز دارند كه از آن جمله منابع انساني و منابع مالي مي باشند و نيز سازمان ها با هر نوع مأموريت و زمينه فعاليت كه باشند به چ
سازمان براي اساسي ترين فعاليت ها و جزئي ترين اقدامات خود . به يك نتيجه مهم توجه دارند و آن توجيه پذيري اقتصادي فعاليت هاي سازمان است

مي باشند كه در اين استاندارد به  هترين شاخص ها، شاخص هاي اقتصاديقدامات مي باشد كه از جمله بنيازمند شاخص هايي براي اندازه گيري اين ا
طرح ريزي ها و سازماندهي ها از شرايط كل سازمان و مأموريت آن گرفته تا فرآيندها  وصيه مي شود سازمان ها دربنابراين ت. آن توجه خاص شده است

  . توجه ويژه داشته باشند و فعاليت ها، به شاخص هاي اقتصادي
  

  كاربرد اصول و تكنيك هاي سيستم هاي مديريتي 
و بودجه مي  سازمان ها براي ايجاد و اثبات توانايي خود نيازمند ساختارهاي مناسبي براي مأموريت، چشم انداز، استراتژي ها، خط مشي، اهداف، برنامه

ليل وجودي سازمان بايد در چشم انداز سازمان نشان داده شود و سازمان با طرح ريزي صحيح باشند، به گونه اي كه تعريف صحيح مأموريت به عنوان د
جهت استراتژي ها رمز بقاي خود را تضمين نمايد، از اين مرحله به بعد، تعيين خط مشي، اهداف، برنامه و بودجه موجب خواهد شد تا سازمان در 

اين استاندارد در قالب الزامات معين، نكات فوق را در قالب هاي مشخص طبقه بندي . انجام دهدهدايت واحدهاي زير مجموعه خود اقدامات الزم را 
از آن به خوبي كرده و به ترتيب شرايط قابل تعريف، قابل تدوين و قابل تحقّق ارائه مي نمايد، تا هر سازمان در حال تشكيل يا در حال بازنگري بتواند 

  . استفاده نمايد
. نوع كه باشند و هر نوع مأموريتي كه داشته باشند در يكي از موضوعاتي كه مشترك هستند، ضرورت نظم و انضباط در سازمان استسازمان ها از هر

از اين رو داشتن نظم و سازماندهي و . سازمان ها بدون دارا بودن نظم الزم، ساختار قابل اتكايي نخواهند داشت و به موفقيت پايدار نخواهند رسيد
از اين طريق نه تنها فعاليت هاي كاركنان داراي شرايط مناسبي خواهد . در سازمان ها يكي از مهم ترين زير ساخت هاي مورد نياز مي باشد آراستگي

اين استاندارد با در نظر گرفتن اصول و ساختارهاي اصلي . بود، بلكه امكان مديريت بهتر در سازمان براي مديران و مسئوالن فراهم مي گردد
نكته مهم اين . ماندهي، استاندارد سازي، طبقه بندي و زيباسازي محيط، شرايط الزم را براي تحقّق اصول و نكات فوق الذكر فراهم مي سازدساز

مي باشد  ريابياستاندارد، دستيابي به آراستگي در سازمان ها و محيط آن ها اعم از صنعتي، خدماتي، سرمايه گذاري، مالي، منابع انساني، مديريت و بازا
  . كه بدين ترتيب از اتالف منابع ملي نيز پرهيز خواهد شد

سازمان ها ضمن آن كه بر توجيه پذير بودن فعاليت . يكي از ابعاد مهم عملكرد در اغلب سازمان ها، اقداماتي است كه بر محيط زيست اثر مي گذارند
سازمان بر محيط زيست چگونه است و به اين ترتيب بطور فزآينده اي بر اثرات  هاي خود توجه دارند، بايد دقت داشته باشند كه اثرات فعاليت هاي

را فعاليت ها، محصوالت و خدمات خود بر محيط زيست توجه كنند و سعي نمايند با تدوين خط مشي، اهداف و برنامه هاي زيست محيطي، اين اثرات 
كنند، ولي قوانين و مقررات و بازرسي ها و مميزي هاي زيست محيطي فعاليت مي  با وجود آن كه سازمان ها تحت تأثير. به درستي مديريت نمايند

اغلب مديران سازمان ها به اين نكته واقف هستند كه داشتن يك سيستم مديريت كه ابعاد زيست محيطي عملكرد سازمان را مديريت كند، بسيار 



خود تسلط بدين لحاظ، سازمان مي تواند در قالب يك سيستم مديريت فراگير بر ابعاد زيست محيطي فعاليت هاي . مؤثرتر از فقط اجراي قوانين است
  . داشته باشد

ي مي اغلب فعاليت هاي سازمان ها چه در داخل واحدهاي ستادي باشند يا در واحدهاي صف و يا در خارج از سازمان، داراي اثراتي بر منابع انسان
ه اين ترتيب در صورتي كه يك ب. باشند و سازمان ها اغلب پس از ايجاد اثرات و پيامدهاي نامناسب، اقدام به رفع مشكل با صرف هزينه مي نمايند

مات سيستم مديريت مناسب براي كنترل خطرات و اثرات منفي آن ها بر ايمني و بهداشت سازمان ها وجود داشته باشد، اغلب اقدامات به صورت اقدا
اين استاندارد به گونه اي طرح ريزي . پيشگيرانه خواهند بود، و به اين صورت از ايجاد هزينه هاي اضافي يا زيان هاي انساني و محيطي كاسته مي شود

در قالب شده است كه بتواند نيازهاي ايمني و بهداشتي و ساختار سيستمي آن را تشريح و الزامات مربوط را براي سازمان تعيين كند، به اين ترتيب 
  . سيستم مديريت فراگير، مالحظات ايمني و بهداشتي نيز مورد توجه ويژه قرار مي گيرد

د ندارد در قالب يك سيستم مديريت فراگير، عالوه بر اينكه طرح ريزي سازمان را از مأموريت تا فرآيندهاي آن تحت پوشش قرار مي دهد، ابعااين استا
ي اندهاقتصادي و مالي، رقابتي، نظم و انضباط، مديريت كيفيت، زيست محيطي، ايمني و بهداشتي را نيز به صورت سيستم مديريت و اجزاي قابل سازم

  . براي آن در نظر مي گيرد
  

  هدف استاندارد سيستم مديريت فراگير
يك سيستم مديريت فراگير براي سازمان هايي است كه     مي خواهند عالوه بر ايجاد زير ساخت هاي  8هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين الزامات

 . يست محيطي و آراستگي را پوشش داده و در سازمان خود مستقر نمايندمناسب براي سيستم مديريت فراگير، ابعاد كيفيت، ايمني و بهداشت، ز

  : چنانچه اين استاندارد در سازمان ها اجرا شود موارد زير تحقق مي يابند
  ساختار و سازماندهي صحيح و قوي بوجود مي آيد  -الف
  كليه ابعاد عملكرد سازمان ها در قالب سيستم، طرح ريزي و اجرا مي شود  -ب
  ازمان ها با مأموريت معين تشكيل مي شوند و در قالب مأموريت معين فعاليت مي نمايند س -پ
مطابق با نيازهاي مشتري بيروني و توانايي فرآيندهاي آن براي ارايه محصول مناسب اثبات مي ) خدمات/كاال(توانايي سازمان براي ارايه محصول  -ت

  گردد 
  امكان بهبود مستمر را فراهم مي نمايد  (PDCA)دي و سيستمي و در قالب چرخه سازمان از طريق بكارگيري نگرش فرآين -ث
  انطباق با الزامات يك سيستم مديريت فراگير از طريق دريافت گواهينامه معتبر از شخص ثالث اثبات مي گردد  -ج
  ه مي شود تعيين و تحقق شرايط اقتصادي مناسب براي سازمان در عملكرد ساليانه سازمان قابل مشاهد -چ
  اثرات منفي بر عملكرد سازمان كه منجر به اتالف منابع سازمان و سرمايه هاي مالي آن مي شود حذف و كاهش مي يابند  -ح
  زير ساخت هاي مناسب كه تحقق مأموريت سازمان را تسهيل مي نمايد، ايجاد مي شوند  -خ
 . رين اثرات اقتصادي تحقق يابد، اطمينان حاصل مي شوداز تعادل بين ريسك و بازدهي در سازمان به گونه اي كه بهت -د

  .استفاده نمايدسازمان براي اجراي اين استاندارد و هر يك از بخش هاي آن مي بايست از مدل ها و فنون مناسب 
  

  دامنه كاربرد استاندارد 
اين استاندارد به گونه اي طرح . م از توليدي و خدماتي كاربرد دارداين استاندارد كامالً عمومي است و براي كليه سازمان ها صرفنظر از نوع و اندازه، اع

اين استاندارد ريزي و تدوين شده است كه اغلب الزامات آن براي كليه سازمان ها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد، در موارد خاص كه برخي از الزامات 
، 8-5، 4-2-5اين موارد فقط مي تواند شامل بندهاي . برد آن بايد در نظامنامه ذكر شودبراي سازمان و نوع فعاليت آن مناسب نباشد، داليل عدم كار

  . باشد 6-8، 6-7، 5-9-7، 5-9-1-2
 . اجراي اين استاندارد مي تواند منجر به درخواست براي مميزي و صدور گواهينامه تأييد سيستم مديريت فراگير گردد

  
از بند هاي اين استاندارد را استثنا نمايد، داليل مورد ارائه بايد قابل قبول باشند و شرايط سازمان و ساختار هرگاه سازماني بخواهد برخي   -يادآوري 

  . اين استاندارد را تحت تأثير منفي قرار ندهد
  
  

                                                            
8- Requirements  



  : محتواي استاندارد و الزامات
بخش و هر كدام زير بخش هايي است كه  4مات آن شامل طراحي گرديده است و متن الزا PDCAبراساس الگوي " سيستم مديريت فراگير"استاندارد 

  : به شرح زير مي باشد
 طرح ريزي و سازماندهي -1

 كليات -

 طرح ريزي سازمان -

  مسؤليت مديريت -
 سازماندهي فرآيندي  -

 ساختار سازماني  -

 سازماندهي مستندات -

 استاندارد سازي -

  الزامات قانوني و مقرراتي و ساير الزامات درون سازماني  -
 اجرا و عمليات -2

 كليات -

 زير ساخت ها و محيط -

 آراستگي محيط كار  -

 مديريت منابع انساني -

 آموزش، آگاهي، شايستگي، فرهنگ -

 مشاوره، مشاركت، ارتباطات، اطالع رساني -

 آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري -

 فروش و مشتري -

 خريد -

 پديد آوري محصول -

   كنترل ها  -3

 كليات -

 بازرسي -

 اخليمميزي د -

 ارزيابي عملكرد -

 كنترل عمليات -

 پايش و اندازه گيري -

 كنترل تجهيزات پايش و اندازه گيري -

 شناسايي و قابليت رديابي -

  ارزيابي انطباق  -
 بهبود -4

 كليات -

 عدم انطباق -

 اصالح -

 اقدام اصالحي -

 اقدام پيشگيرانه -

 رضايت مشتري -

 تحليل داده ها -

 بازنگري مديريت -

  



 خصوص استاندارد و نيز متن كامل اين استاندارد از طريق مولف قابل تهيه مي باشد جزئيات بيشتر در. 

  
  :نتيجه گيري

وليد، صنعتي باشند يا خدماتي و اينكه داراي مالكيت خصوصي باشند يا دولتي، براي موفقيت در امور جاري سازمان و تسازمان هاي ايراني، اعم از آنكه 
به همين دليل با جستجو و شناسايي الگوها . هاي رقابت، نيازمند ساختارهاي سيستمي و مديريتي مناسب مي باشندنيز حضور فعال و موفق در عرصه 

اينكه هر موضوع داراي چه مدل، استاندارد يا مرجع مناسب مي باشد يكي از دغدغه هـاي  . و مدلهاي مرتبط با هر موضوع، سعي در تامين آن مي كنند
سازمان هاي است و تجربيات سال هاي گذشته نشان داده است كه اغلب اين الگوها در مرحله اجـرا توسـط سـازمان هـا،     هميشگي مديران و مسئولين 

  : عامل مهم و مرتبط با يكديگر است 2شرايط چندان مناسبي را فراهم ننموده اند كه خود داراي 
 عدم اجراي صحيح آن ها در سازمان ها -1

و نيـز پـيش   تن اين الگوها كه با نيازهاي واقعي و شرايط عمـومي و اختصاصـي سـازمان هـاي ايرانـي      برخي تفاوت ها و اشكاالت عمده در م -2
 .نيازهاي مورد نياز براي آن هاي متناسب نمي باشد

  
سال  خدماتي وتوليدي و با استفاده از تجربيات اجرايي و عملياتي خود از سازمان هاي مختلف  "سيستم مديريت فراگير"به اين ترتيب مولف استاندارد 

مرجـع   10وها و مدل هاي مرتبط با سيستم هاي مديريت در ايـران، و نيـز بـا اسـتفاده از حـداقل      گها تجربه تحقيق، مشاوره و آموزش جهت اجراي ال
ن تبـديل بـه يـك    ملي، بررسي هاي كارشناسي و اصـالح و ارتقـاء آن، اكنـو    رسمي بين المللي اقدام به تدوين استانداردي نمود كه با طي مراحل ثبت

  .الگوي بسيار مناسب، زيرساختي و فراگير براي شركت هاي ايراني شده است
شركت هاي ايراني خواهيم بود كه نقش مهمي در ارتقاء بهـره وري  درياري پرورگار يكتا، در آينده نزديك شاهد اجراي بسيار گسترده اين استاندارد  به

  .د داشتسازماني و ملي در كشور عزيزمان ايران خواه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  :اطالعات، منابع و مراجع به كار رفته در استاندارد
  :جع مهم زير استفاده نموده استامرگروه  2استاندارد سيستم مديريت فراگير از 

اي مديريتي و تجربيات كسب شده از مديريت بر سازمان هاي خدماتي و توليدي در ايران و نيز تجربيات كسب شده از اجراي استاندارده -1
 .هجري شمسي تا كنون به صورت گنجينه بسيار گرانبهايي مي باشد 60مدل ها و الگوهاي مرتبط با آن ها كه از اواسط دهه 

 :مدل ها، استانداردها و كتاب هاي مرجع كه مهم ترين آن ها عبارتند از -2

 مات الزا –سيستم هاي مديريت كيفيت  – 1388سال  9001ايزو  –استاندارد ايران  -

 الزامات –سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي  – 1387سال :  18001استاندارد ايران  -

 تاليف ناصر صادقي فرد  – 5Sساماندهي محيط كار و منزل براساس سيستم : كتاب  -

  1387از انتشارات مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، 

- ISO 14001:2004 , Environmental Management Systems – Requirements 
- AS/NZS 4581:1999, Integrated Management System – Requirements 
- European Foundation for Quality Management (EFQM):2010 
- PAS 99 – Requirements for Integrated Management System:2006 

 
  

  صر صادقي فرد نا                                                        
  مولف و دبير تدوين استاندارد سيستم مديريت فراگير                                                        

  
  
  
  
  


