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 سازمان ملی استاندارد ایران
 معاونت ارزیابی کیفیت



 مقدمه
  توسعه و تحقیق ، بازاریابی از سازمان ابعاد تمامی در که است اي مقوله کیفیت

  .دارد مصداق فروش از پس خدمات ارائه و محصول، تولید تا طراحی و،
 ارتقاي براي اصلی رویکردهاي از یکی توان می را کیفیت بهبود بنابراین
 از یسازمانلذا دانست خدمات و محصوالت فرایندها، بهبود جهت در سازمان

 سازمان سطوح کلیه در کیفیت مقوله به که بود خواهد برخوردار تعالی و بقا
 .است سازمانی تعالی سوي به سفر آغاز براي شروعی نقطه کیفیت .نماید توجه

  بر سعی کیفیت ارزیابی معاونت ایجاد با ایران استاندارد ملی سازمان اینرو از
 .دارد کشور در شده ارایه خدمات و کاالها کیفیت دقیق و صحیح ارزیابی

 
 



قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و طرح تاسیس سازمان ملی  
 استاندارد ایران

  کشور استاندارد نظام توسعه و تقویت قانون 1396/07/11 تاریخ در 
 قانون 112 اصل مطابق و رسید تصویب به اسالمی شوراي مجلس در

  مصلحت با موافق  نظام مصلحت تشخیص مجمع سوي از اساسی
 رئیس سوي از 1396/10/02 تاریخ در و شد داده تشخیص نظام

 .گردید ابالغ اجرا جهت محترم جمهور



 سازمان ملی استاندارد در آینھ اسناد باالدستی
 نظام کلی هاي سیاست )2-4( بند اجراي در

  «بر مبنی ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم پنجساله قانون 234 ماده )و( بند و 
  »ملی استاندارد نظام تقویت و توسعه

  افزایش «موضوع مقاومتی اقتصاد هاي سیاست 24 بند تحقق راستاي در نیز و
 »آن ترویج و داخلی محصوالت کلیه به استاندارد پوشش



 سازمان ملی استاندارد در آینھ اسناد باالدستی
  توسعه ششم برنامه هاي سیاست 30بند اعمال جهت سازي زمینه همچنین و 

 کشور سازي استاندارد نظام تحول راه نقشهو جامع سند اجراي و تدوین«بر مبنی
  »کیفیت مدیریت و
  به کشور سطح در استاندارد نظام توسعه و روزآمدسازي،تقویت منظور به و

  تولید پایدار ارتقاي به دستیابی و ملی کیفیت مناسب ارتقاي زمینه که نحوي
نماید فراهم را کشور در محصوالت

  و تغییر »ایران استاندارد ملی سازمان «به صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه 
  نظام توسعه و تقویت قانون در سازماناین اختیارات و وظایف شرح و جایگاه

 :است شده تعیین استاندارد
 



 فراز هاي ازکلیات قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد

Oدار عهده که باشد می کشور در حاکمیتی رسمی مرجع سازمان: 3 ماده  
 به بخشی اطمینان و استاندارد نظام هدایت و نظارت سیاستگذاري،حسن

  کشور به یا و ارائه با تولید کشور داخل در که است خدماتی و ها کاال کیفیت
 .شود می صادر کشور از یا  و وارد

Oدستگاههاي کلیه سازي استاندارد فرایندهاي در تسریع منظور به :1تبصره 
  قانون در خاصی وظایف که دستگاههاي استثناي به مجریه قوه تابعه اجرایی
  با را مربوطه حوزه فنی مقررات موظفند است شده تعیین آنها براي اساسی
 .کنند نظارت آن بر و اجرا تدوین، المللی بین و ملی هاي استاندارد رعایت
 اجراي حسن و تدوین فرآیند بر است موظف ایران استاندارد ملی سازمان

 .باشد داشته نظارت دستگاهها این در ها استاندارد



 وظایف و ماموریت سازمان-قانون 7ماده  

  بهره با خدمات و کاال از اعم محصوالت کیفیت رشد نرخ ساالنه گیري اندازه
  به ها ارزیابی از حاصل نتایج گزارش و معتبر هاي شاخص و معیارها از گیري
 جامعه و ربط ذي مراجع

 کشور صادرات و واردات کیفیت مدیریت نظام ساختار ساماندهی
  به مزبور جایزه اعطاي و مروبط مراسم برگزاري و کیفیت ملی جایزه تعیین
 کشور در  وظیفه این رسمی مرجع عنوان

   



ادامه-سازمانوظایف و ماموریت -قانون 7ماده    

تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستاي به  
روز رسانی رقابت پذیري و بهره گیري از فناوري هاي پیشرفته و درجه بندي 

 .کیفیت کاالهاي با نشان استاندارد
ساماندهی نظام ارتقاي دانش،مهارت و تجربه در عرضه استاندارد سازي به 

 منظور ارتقاي کیفیت و استفاده از روشها و فناوري هاي نوین در فرآیند تولید
فراهم نمودن امکان نظارت مردمی بر کیفیت کاالها با نشان استاندارد ملی به    

 منظور ارتقاي کیفیت تولید کاال و خدمات ارایه شده

 



ادامه-سازمانوظایف و ماموریت -قانون 7ماده    

نظارت بر حسن اجراي استاندارد هاي اجباري و کلیه کاالها و خدمات داراي 
 پروانه کاربرد عالمت استاندارد

اعتبار بخشی و تایید صالحیت کلیه نهاد هاي ارزیابی انطباق به عنوان تنها 
 مرجع رسمی کشور

 نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اختیاري
 کنترل کیفیت کاالهاي صادراتی
 کنترل کیفیت کاالهاي وارداتی

 



 29ماده 

Oجهت در محور پژوهش استانداردهاي توسعه طریق از است موظف سازمان  
  رقابت ورود و پیشرفته هاي استاندارد سطح در صنعتی تولیدات کیفیت ارتقاي
  از گیري بهره با المللی بین مبادالت عرصه در ایران اسالمی جمهوري پذیر
 سازي،موجبات استاندارد عرصه در کشور فنی و علمی نخبگان و برجسته اساتید
  و توسعه اهداف به نیل راستاي در باال فناوري با محصوالت کیفیت ارتقاي
 .نماید فراهم را کشور پیشرفت

 



ملی کیفیت کشورسند راهبرد قانون و  30ماده   

Oهاي واحد بر خود نظارتی وظایف ارتقاي منظور به است مکلف 30 ماده طبق سازمان 
 قوانین چهارچوب در و توسعه ششم برنامه کلی هاي سیاست 30 بند اجراي و تولیدي

 تحول راه نقشه و جامع سند اجراي و تدوین به نسبت مربوطه مقررات و
 .نماید اقدام کیفیت مدیریت و کشور سازي استاندارد نظام

 همه مشارکت با کشور کیفیت ملی راهبرد سند تهیه به نسبت سازمان اساس همین بر که 
 در سند که است داده انجام را الزم اقدامات نفعان ذي و استاندارد عالی شوراي اعضاي
 در خدمات و کاال کیفیت نرخ سنجش سند پایش ابزارهاي از یکی.باشد می تدوین حال

 .است کشور



تعریف نرخ کیفیت کاال و خدمات   
تغییرات سطح استاندارد سازي و کیفیت یک استان یا کشور در سال مورد نظر نسبت به سال پایه 

 با توجه به معیارها و شاخص هاي تعیین شده
O منظور از شاخص حداکثر سهم اثر گذاري هر شاخص بر روي نرخ کیفیت و استاندارد سازي

 .در سطح استانی یا کشوري است
O  ضریب اهمیت بر مبناي میزان تاثیر گذاري شاخص بر نرخ کیفیت تعریف می شود. 
O سال پایه سالی است که تغییرات شاخص  هاي سال مورد محاسبه نسبت به آن سنجیده می

 .شود
O سال مورد نظر سالی است که نرخ رشد کیفیت  در آن سال بر مبناي سال پایه مورد محاسبه

 .قرار می گیرد



 اهداف تعیین نرخ کیفیت در کشور
o ایجاد خود آگاهی در اقشار مختلف جامعه اعم از مصرف کنندگان،ارائه کنندگان

 کاال و خدمات به منظور ارتقاء درك عمومی از کیفیت
o  کمک به زمینه سازي اطمینان از کیفیت و ترغیب استمرار تولید کاال و ارایه خدمات

 با کیفیت
o  کمی نمودن عوامل کیفی به منظور نشان دادن سطح کیفیت از طریق شاخصی با معنی

 و مفهوم واحد در کشور
oقابلیت اعمال شاخص تعیین شده به انواع کاالها و خدمات 
o ایجاد امکان مقایسه هاي سطح کیفیت در سطح بنگاههاي تولیدي و خدماتی،در

 صنایع و بخشهاي خدماتی گوناگون ، بین این بخش ها و در سطح ملی



ادامه-کشوراهداف تعیین نرخ کیفیت در   

o معنادار شدن شاخص نرخ کیفیت براي مشتریان و مصرف کنندگان در راستاي راهنمایی
 انتظارات و تسهیل انتخاب براي آنان

o از مشارکت در طرح تعیین نرخ کیفیت با ایجاد ارزش مخاطبان ایجاد زمینه استقبال
 افزوده براي آنان در راستاي ارتقاء کیفیت

oجلب توجه مسئولین به وضعیت کیفیت کشور 
oکمک به تعیین سیاست هاي بخش هاي مختلف صنعتی و خدماتی در زمینه کیفیت 
oایجاد زمینه رقابت در صنایع و خدمات براي ارتقاء سطح کیفیت 

 



 گزینه هاي مطرح براي سنجش نرخ کیفیت

oصادره هاي پروانه و ها استاندارد  اطالعات و آمار کاربرد 
oادراکات و انتظارات شکاف تحلیل و کننده مصرف از نظرسنجی 

 مشتري
oخدمات و کاال کیفیت پایش نتایج و فرایندي ايه داده از استفاده 
oخدمات و کاال تولد هاي مدیریت دهی امتیاز و مستقل ارزیابی 
oکیفیت تعیین براي مستقل آزمون و کاالها از هایی نمونه انتخاب 



جایگاه گزینه هاي پیش گفته در زنجیره تولید و تامین کاال و خدمات به شرح زیر 
:است  



 :رویکرد پیشنهادي و عوامل موثر در تبیین و انتخاب گزینه

 ):پرتفوي کیفیت(دامنه شمول طرح-1

oکدام محصوالت و خدمات؟ 
oتوجیه کارشناسی و دالیل انتخاب پرتفوي کیفیت ثابت یا شناور 
oشیوه هاي تغییر پرتفوي کیفیت در مراحل بعدي طرح 
o  میزان ارتباط پرتفوي کیفیت با نیازهاي بازار و تقاضاي و انتظارت

 جامعه
 



 :رویکرد پیشنهادي و عوامل موثر در تبیین و انتخاب گزینه

 :شفافیت روش کمی کردن-2
oقابلیت اندازه گیري معیارهاي کیفیت 
oتعیین ماهیت ادراکی یا عملکردي معیارها 
oبررسی وزن  و اولویت و میزان همبستگی شاخص ها 
 :در نظر گرفتن جامعه مخاطب-3
oمشارکت کنندگان 
oبهره برداران 
oاستناد کنندگان 
oمسئولین و دیگر ذي نفعان پشتیبان یا تاثیر پذیر از طرح 
oسعی در اجماع نظر و تجمیع دیدگاههاي موجود در جامعه ذینفع 



 :رویکرد پیشنهادي و عوامل موثر در تبیین و انتخاب گزینه

 مولفه ها و معیارهاي مهم در گزینه منتخب-4

oمیزان ارتباط شاخص هاي گزینه منتخب با نرخ کیفیت در سطح کشور 
oمیزان سهولت دستیابی به نتایج برنامه ریزي شده با توجه به امکانات و منابع 
oایجاد توازن بین دیدگاه ها و انتظارات ذینفعان مختلف و بعضا آراي متضاد 

 



کاربرد آمار استاندارد و پروانه-1گزینه  

 :مزایا
O اغلب اطالعات مورد نیاز یا امکانات اخذ آنها در سرور سازمان ملی استاندارد

 موجود است
O  آمار دریافتی در صورت هدفگذاري طرح ها به منظور مقایسه عملکرد ادارات

 کل استانها مفید است
 :محدودیت و نقاط ضعف

O افزایش آمار استاندارد لزوما به معناي تبدیل به کیفیت و ارتقاء نرخ کیفیت
 .نیست

O  عامل رضایت مشتري به عنوان گزینه جدي کیفیت در این گزینه دیده نشده
 .است

  



نظرخواهی از مصرف کنندگان کاالها و خدمات-2گزینه  

  حال در  )EPSI(اروپایی کشورهاي از تعداي و )ACSI( آمریکا در که مدل این
  دیگر و وفاداري ،ارزش، رضایت میزان انتظارات، مانند هایی شاخص اجراست
 نمونه حجم در نظرخواهی طریق از را خدمات و کاال مشتریان نظر مورد هاي مولفه
 که میرسد معلوم مقیاس یک در واحدي نرخ به و شده جویا جامعه از باال آماري
 .گیرد می قرار مقایسه مورد اي دوره بطور
 :مزایا

oاین آنهاست بقاي اصل مهمترین سازمانها بودن محور مشتري اینکه به توجه با  
 .است پیشرفته جوامع توجه مورد دیگري مدل هر از بیش مدل

 :ضعف نقاط و ها محدودیت
oموفقیت احتمال مشتري صداي واقعی مکانیزمهاي ایجاد و سازي فرهنگ تا  

   .نیست باال چندان



پایش کیفیت محصوالت و خدمات-3گزینه   
  حاکی که میشود تعیین خدمات و تولیدات انواع در گیري اندازه قابل شاخصی بعنوان سیگما شش مشابه معیاري مدل این در
  و بخشی سطوح به و آوري جمع اقتصادي بنگاههاي خرد سطح در تواند می و بوده محصول انطباقهاي عدم سطح کنترل از

 .یابد تسري المللی بین حتی یا و ملی
 :مزایا

oاست خدمات و تولید سیستمهاي توانمندي ارتقاء و فرآیندي نگرش بر مبتنی مدل این. 
oآید بدست میتواند خدمات ارایه و کاال تولید واقعیت بر مبتنی ارقامی. 
oمیدهد بدست استناد قابل عملکردي اطالعات بنگاه، سطح در کیفیت نرخ سازي یکپارچه دیدگاه. 
oمیشوند خود سازمان در کیفیت نرخ تعیین درگیر ها سازمان در سیستم پایش کارشناسان و ها مدیریت. 
oنمایند یاري دیگران با ترازیابی و کیفیت سطح ارتقاء در را سازمانها میتوانند مستقل ارزیابان. 
oمیشود فراهم ها سازمان براي خدمات و صنایع هاي برترین با عملکردي مقایسه امکان. 

 :ضعف نقاط و محدودیت
Oبود نخواهد افزا ارزش نشود حاصل اطمینان دقیق و صحیح اطالعات ارائه و کیفیت کنترل نحوه از اگر. 



ارزیابی مستقل سیستم-4گزینه  

  تعداي است آمده در اجرا به نیوزلند و استرالیا هوایی صنعت بخش در گزینه این
  نموده دهی امتیاز ده تا صفر مقیاس در مستقل ممیزان استفاده با را مدیریتی عوامل

 .میرسد اي مقایسه ارقام به و
 :مزایا

Oخدماتی و تولیدي فعالیتهاي انواع درر مدل این کاربرد قابلیت 
Oفعالیت در درگیر مدیریت از ارزیابی استقالل 

 :ضعف نقاط و محدودیت
Oسازمانی برون هاي ارزیابی در رایج مشکالت و نتایج بودن نظري 



انتخاب نمونه و آزمون مستقل محصول-5گزینه  
  از کننده حمایت هاي سازمان از بسیاري توسط معموال که ها طرح اینگونه
  نمونه بر مبتنی است گرفته انجام خاص محصوالت سطح در کنندگان مصرف
  از مشتریان بازخورد تحلیل و دریافت و سو یک از کاالها مستقل آزمون و برداري
 .است دیگر سوي
 :مزایا

oمعموال از دقت و قابلیت اطمینان باالیی برخوردارست. 
o وجود بالفعل امکانات نمونه برداري و آزمون محصوالت ملموس در سازمان

 ملی استاندارد ایران
 :محدودیت ها و نقاط ضعف

oعدم امکان اعمال این مدل به خدمات و کاالهاي فاقد استاندارد محصول 
oبسیار پیچیده و پرهزینه است و لذا قابلیت کاربرد گسترده آن محدود است. 



 سیستم جمع آوري و تحلیل داده ها

oنظرخواهی ادراکی 
oاندازه گیري هاي عملکردي 
oارزیابی هاي سیستمی 
oآزمونهاي نمونه اي 
oداده هاي جمع آوري شده از ارگان هاي متولی 
oویا تلفیقی از اینگونه روش ها 

 



 اقداماتی که در راستاي سنجش  نرخ کیفیت کاال و خدمات    

O کیفیت خدماتبررسی الگوي مطالعه و 
O کاال و خدماتپارامترهاي مؤثر در سنجش نرخ کیفیت شناسایی 
O خدمات و تولید کنندگاننشست هاي  تخصصی با ارائه دهندگان انجام 
O خدماتبانک اطالعات کارشناسان صاحب نظر در حوزه نرخ کیفیت کاال و تشکیل 
O کیفیتنرخ سنجش و احصاء فهرست کاال  و خدمات و مؤلفه هاي  شناسایی 
O کیفیتتخصصی با اساتید  حوزه نشست 
O  خدماتمدل نهایی نرخ کیفیت کاال و تالش جهت تدوین 
O خدماتتدوین روش اجرایی سنجش نرخ کیفیت کاال و 
O خدماتراه اندازي دیتا مارت  شاخص هاي نرخ کیفیت کاال و 
O کیفیتتدوین برنامه جامع پایش مستمر بروز رسانی پارامترهاي سنجش نرخ 
O تعامل و همکاري با مراکز آموزشی و تحقیقاتی در خصوص ارزیابی و سنجش کیفیت

 خدمات
 

 کیفیتنرخ 
یابی و سنجشش کیفیت 


