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 هدف:

از تهیه این روش اجرایی ، طرح ریزی برای شناسایی ذینفعان سازمان ، الزامات آنها و پایش و بازبینی  
 این الزامات می باشد .

  

 دامنه کاربرد :  -2

 اجرایی برای ذینفعان سازمان به کاربرده میشود:این روش 

 کارکنان 
 مشتریان 
 تامین کنندگان 
 مالکان و سهام داران 

 
 تعاریف : -3

 تاثیر را خود یا بپذیرد تاثیر ازآن یا گذارد می اثر فعالیت یا تصمیم یک بر که سازمانی یا فرد طرف ذی نفع:
 .بداند پذیر

 می که  جامعه یا شرکاء ، ها اتحادیه ، ، بانکداران ،مشتریان  سازمان کارکنان ، مالکین ، کنندگان تأمین
 .باشند مخالف گروهای یا رقبا شامل تواند

 .است الزامی یا متداول ، شود می عنوان عمومی طور به که ایی خواسته یا نیاز الزام:

 ذی های طرفسازمان  برای معمول یا متداول تجربه که معنیست این به متداول عمومی طور به .1
 است شده متداول بحث، مورد خواسته یا نیاز که باشد نفع می

 .است شده مستند بیان اطالعات درقالب مثال که باشد می الزامی شده مشخص الزام یک .2
 الزام مثل نمود استفاده از الزام خاص نوع یک نمودن مشخص برای کننده توصیف یک از توان می .3

 کیفی  مشتری، الزام الزام کیفیت ، مدیریت محصولی ، الزام
 .شود ایجاد مختلف نفع ذی های طرف توسط است ممکن الزاما   .4
 مشتری، الزم های خواسته از یکی برآوردن است مشتری ، ممکن باالی رضایت به رسیدن برای .5

 .باشد آور الزام و شده مطرح تلویحا   آنکه نه ولی .باشد
 

 وش اجرا:ر -4
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و  9001جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 
و دریافت فایل کامل دستورالعمل ها، فرایندها،  13485

 09120135205.... با شماره  روش های اجرایی ،فرم ها و 
 دکتر امید صفرپور تماس حاصل نماید. 

  

 

 

 


