
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  کسب و کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهید
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  استانداردهای سیستم مدیریت مزایای فن آوری، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد: 
 

 
 
شده م حیصح تیر یمد ستمیس کی کمک  یسازمانیک  تاب آوریو  یتواند به قدرت مال یاجرا 

ساز نیکند. عالوه بر ا ستاندارد  سازمان ا شان م (ISO) ی،  ستانداردها یخاطرن سم یکند که ا  یر
را به همراه دارد.  یو اجتماع ی، اقتصادیمهم فن یایمزا یالملل نیشده ب رفتهیپذ تیر یمد ستمیس
و  کنند، صخخن ت را کارآمد تر  یمحصخخو ت و خدمات کمک م یمشخخاصخخات فن یبه هماهنگ نهاآ

 کنواختی ی، اسخختفاده از اسخختانداردها زباننیکنند. عالوه بر ا یم مرتفعرا  یالملل نیموانع تجارت ب
ارتباط  کپارچهیبه نحوی سازد تا  یرا قادر م یالملل نیب یامر شرکتها نیکند. ا یم جادیا عیدر صنا

 (ISO, 2014). کنند تیبرقرار کرده و ف ال
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ستانداردها ستفاده قرار م یتیر یمد ستمیس یا  ردیگ یتوسط مشاغل، اعم از بزرگ و کوچک مورد ا
شود که عمل نانیتا اطم صل  شتر ، محصو ت و خدمات اتیحا شده  یانتظارات م آن از  ایبرآورده 
سازمان و پ یبرا نیرود. آنها همچن یفراتر م سالمت  ستفاده  شبردینظارت بر  بهبود مداوم مورد ا

تا روند  فراهم می کندسازمان ها  برایرا  پی در پی یها فرصت ها ستمیس نی. بهتر رندیگ یم رقرا
 تیروش هدا نی، شرکت ها با بهتر ISOبر استاندارد  یمبتن ستمیخود را بهبود باشند. با داشتن س

 بحرانی منحصر به فرد کسب و کار کیهیچ چیز به اندازه نادیده گرفتن  تیر یمد یشوند. برا یم
 -بررسخخی -انجام -)برنامه Plan-Do-Check-Act کیکالسخخ. سخخازمان ها در هر مرحله مد  سخختین

 .رندیگ یم ادیاقدام( 
 

  :یبر استراتژ  یتفکر مبتن 
 

 
 
ستانداردها هیکل ستراتژ  دیجد یا شده بر لزوم تفکر ا سط رهبر  کیو به روز     دیشرکت تأک یتر تو
ضح  یفیت ر  یتیر یمد ستمیس سکیر  یابیو ارز  لیو تحل هیکند. تجز  یم ، ندیصاحبان فرآبرای وا

اقدامات  نیمربوط به ا یو زمانبند اتیجزئ نیو همچن ژهیو اقدامات کاهش دهنده و ها تیمسئول
سفراهم کرده  ست.  شاص م ستمیا شود. از  یانجام م اقدام نیکند که چگونه، کجا و چرا ا یم

س یتهایف ال قیطر  ستمر،  ساز  هیشود و کل یکنتر  م ستمیبهبود م ستند     و به روز  یاقدامات م
 یسنجش اثرباش یمرتبط برا تیتوانند در کل شرکت و در هر سا یم ندهایفرآ بنابراینشوند.  یم
 دسترس باشند. در یو خارج یداخلهای  اریم  با
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شرفتهای  اجرای ف الیت براین طرز تفکر جدید  ستمر وهایی که می تواند از پی های کوچک  گام م
سازمان شمگیر کل  شرفتهای چ شد در محل کار تا پی سازمان باید از طریق تجزیه و با ، تأکید دارد. 

اهداف بهبود محصو ت، فرآیندها، ساختارهای سازمانی و سیستم مدیریتی خود  ،تحلیل داده ها
ساختاری پیروی کنند و را ت یین کند. فرآیندهای بهبود باید ساختار  را در نظر  PDCA چرخه از یک 

  Plan Do Modifyاضخخافه می کنند که به عنوان چرخه نیز داشخخته باشخخند اما یک مرحله دیگر را 
(PDM)   سازمان باید شود. این روش باید بطور مداوم برای کلیه فرایندها بکار رود و  شناخته می 

اطمینان حاصل کند که پیشرفت مداوم به عنوان باشی از فرهنگ سازمانی برقرار می شود. این با 
یابی  حاصخخخل می شخخخودو خود مسخخختمر ارز تاری  ند بلوا سخخخاخ یک فرآی فاده از   .با اسخخخت

 ی مشاص بررسی کند، سطح بلوا ف لی را مشاصیخود را در برابر م یارهاسازمان باید عملکرد 
و نقاط قوت و ض ف آن را ت یین کند. م یارهای ارائه شده برای سطوح با تر می تواند به سازمان 

درک کند و به آن در ت یین پیشخخرفت های  زم  ،در نظر بگیرد بایسخختیکمک کند تا مواردی را که 
 .ا با تر و در نهایت تأثیر مثبت در سطح پایین کمک کندبرای رسیدن به بلو
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 بازگشت سرمایه گذاری
 

 
 

شان داده اند که ست آمده از ISO مطال ات ن ستانداردهای به د شته به پایداری  آن و ا بیش از گذ
شرکت کمک می کند.  صادی یک  سیاریاقت شتریان  ب سب و کاراز تولید کنندگان و م با تأمین  ک

تجارت هم که گواهینامه م تبر ندارند،  خودرو، هوافضخخا و مراقبت های بهداشخختی گانی نظیرکنند
 NIST (National Institute of Standards and انجام نمی دهند. چارچوب امنیت سایبری جدید

Testing )  منتشخر شخد، نقشخه های اسختفاده از اسختانداردهای بین المللی  2014که در فوریه سخا
 .پشتیبانی می کند داوطلبانه را

 

 



 

 

  10 از     6صفحه   
10   

  کار خود را با استاندارهای سیستم های مدیریت بهبود دهیدکسب و 

 مدیریت 

ممیز سیستم های مدیریت و تکنیک های مهندسیسر مشاور، مدرس و  -محمد فروغی   
ـدــحه مـن را دنـبـال کنیــفـص  

 

 سخخازمان ازبه وضخخوح نتایق قدرتمندی را  ISO 9001یک مطال ه دانشخخگاه هاروارد در مورد مزایای 
در مقابل دیگرانی که از این این  اند به کار گرفتهاین اسخختاندارد را به که داده اسخخت  نشخخانهایی 

رش کنندگان اسخختانداردهای مدیریتی با دیگران، ی)مقایسخخه پذ .اسخختاندارد ها اسخختفاده نمی کنند
Toffel,2010): 

 
 

 ،اندتجربه کرده  دیگرانرا نسبت به سری تر فروش  رشد 10٪ •
 ،انداحتماً  هیچ گزارشی در مورد جبران خسارت کارگران )صفر( گزارش نکرده  •
 ،ه اندایجاد کرداشتغا   دیگرانسری تر از  10٪ •
 دیگران داشته اند، ٪ سری تر از13.5درآمد حقوق و دستمزد  •
 

مشتریان ب الوه، موسسه استاندارد بریتانیا مطال ه مستقل اخیر را انجام داده است و دریافت که 
 :ISO 9001 دارای گواهینامه

 
 

 ،بوده است٪ 100بیش از بهبود عملکرد آنها در بازار  •
 داشته اند،صرفه جویی در هزینه  55% •
 ه اند،و مشتری های موجود را حفظ کرد همشتری جدید را به دست آورد 71% •
 ه اند،عملکرد عملیاتی خود را با  برد 75% •
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 ه اند،وفاداری مشتری خود را بهبود باشیدسطح رضایت و  75% •
 داده اند.کاهش را  ساختدرصد چرخه  48% •

 
 

 زنجیره تأمین اطمینانافزایش 
 

 
 

قابلیت اطمینان و اعتماد به مشخخخاغل بین المللی و روابط زنجیره تأمین نگرانی همه جانبه برای 
با پیچیدگی زنجیره های تأمین و رشخخد م امالت تجاری بین المللی در . بیشخختر سخخازمان ها اسخخت

سته و  سایر نقاط شای شما رویه های  شایص داد که تأمین کنندگان  ساتی می توان ت جهان، به 
اینکه برای اطمینان از است روشی  ISO صدور گواهینامه.  مسئو نه کسب و کار را دنبا  می کنند

می توانند  بر همین اساسستانداردهای بین المللی پیروی می کند و شرکای تجاری شرکت شما از ا
صل کنند که  تامین سایر یک روند غربالگری را برای تأمین کنندگان جدید ارائه دهند و اطمینان حا

 ند. کنندگان شما نیز م تبر و قابل اعتماد هست
ای یک سخخازمان ویران کننده به یاد داشخخته باشخخید، تأثیر یک حادثه در زنجیره تأمین می تواند بر

اسخختاندارد سخخیسخختم های رویکردی  د. آمدن آن نباشخخبه وجد و حتی ممکن اسخخت شخخاهد  بوده
، احتما  وقوع این اتفاق را بسخخخیار ت یین شخخخدهقوانین ت امل و انتظارات  مدیریت با مجموعه از

 .کاهش می دهد
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 نتیجه
 

 
 

 :م تبر خواهد توانستو صدور گواهینامه یک سیستم مدیریت  پیاده سازی
آگاهی و پیروی از مجموعه مشاصی از دستورال مل های داخلی، خارجی،  دهداطمینان  •

استانداردها، رویه ها، سیاست ها، مقررات و قوانین و سایر ت هدات )مانند قراردادها و توافق نامه 
 ،برقرار است را ف پذیری عملیاتهای سطح خدمات( مربوط به مدیریت ان طا

 حذف کند،با هزینه های مرتبط با آنها  متناسبرا  زایدف الیت های  •
 ،نمایدو بهینه  توس ه ،بطور مؤثرانسانی را منابع  •
در سراسر  صاحب یک کسب و کار و مدیران واحدهای سازمانی مداومبرقراری بودن ت امل فرآیند  •

 ،شرکت را تسهیل کند
، آزمونمشارکتی تا حد زیادی بر چگونگی برنامه ریزی، کنتر ، عملیاتی،  و رویکرد مشترکیک با  •

هدف نهایی اثرباشی، کارآیی  بااندازه گیری و مدیریت ریسک عملیاتی و کنتر  سیستم مدیریت 
 موثر باشد، ریسکو کاهش قرار گرفتن در م رض 
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کسب پیروی می کند و باشی از استراتژی  مؤثرترین سیستم مدیریت از استانداردهای بین المللی
"روشی که ما همیشه می توانیم تجارت قابل توجه به زبان ساده  سازمانی است. یکی از موارد و کار

 است. نهفتهتار و پود یک سازمان که در  ی استمستمر کنیم" و دیگری مبتنی بر پیشرفت 
 

 
 

نیاز به یک رویکرد جامع از جمله آموزش ، خدمات ارزیابی و  ISO مؤثر اسخختانداردهای به کارگیری
 .فناوری دارد

 
 
 
 
 

 

  Ray Krocهمانطور که  
" دونالدزای مکزنجیرهگذار رستوران نیان"ب

 :گفت
 

"کیفیت یک رهبر در معیارهایی 
است که برای خود تعیین کرده 

 ".است
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که به  یبه شرط تیر یمد یها ستمیس یاستانداردها
 یساز  ادهیو پ یز یو اثربخش" طرح ر  حیطور "صح

 .شوند، کسب و کار شما را بهبود خواهند داد

 تیتر شدن کسب و کار ها و عدم قطع دهیچیبا پ ایآ
از گذشته  شیکه سازمان ها ب دیموافق شمار،یب یها

هستند؟ کیستماتیس یکردهایو رو یهوشمند ازمندین  

 صـفـحه مـن را دنـبـال کنیـد

 

 

         

 

 

حـ ـد  ــم ــیـم ـر و غ ــ ف  

سرمـمـیـز -مدرس  -مـشـاور   


