ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ )  (IMSﻣﺗﺷﮑل از ﺳﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺷروح در ذﯾل ﺑﺎ اھداف ﻋﻧوان ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 -۱ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت  ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ﺑﺎ ھدف دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت رﺿﺎﯾﺗﻣﻧدی ﻣﺷﺗرﯾﺎن و درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت و دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻧطﺑﺎق
ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﮐﺎرﺑردی و ﻗﺎﻧوﻧﯽ اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﯾﺎن.
 -۲ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ  ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ﺑﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﻧﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﮑرد ﺗﺟﮭﯾزات و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺷرﮐت  ،ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﯾﺟﺎد و ﮔﺳﺗرش آﻻﯾﻧده ھﺎی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ  ،ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل درآوردن آﻧﮭﺎ و ﮐﺎھش اﺛرات و طﺑﻌﺎت ﻣﻧﻔﯽ
زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و اﻧدازه ﮔﯾری ﻋﻣﻠﮑرد زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ.
 -۳ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت ﺷﻐﻠﯽ  OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﮭدﯾدات  ،ﻣﺧﺎطرات و ﺧطرات ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی روزاﻧﮫ
)روﺗﯾن( و ﻏﯾرﻋﺎدی  ،ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺳﮏ ﻣواﺟﮫ ﺑﺎ اﯾن دﺳﺗﮫ از ﻣﺧﺎطرات و ﺗﮭدﯾدات  ،اﻋﻣﺎل ﮐﻧﺗرل ھﺎﯾﯽ ﺑﻣﻧظور ﮐﺎھش ﯾﺎ ﭘﯾﺷﮕﯾری از
ﺑروز ﻣﺧﺎطرات  ،ﺣذف و ﯾﺎﻣﺣدود ﻧﻣودن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده ﺧطرات  ،اﻧدازه ﮔﯾری و ھدف ﮔذاری روی ﻋﻣﻠﮑرد اﯾﻣﻧﯽ و ﺑﮭداﺷت ﺷﻐﻠﯽ.

ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﻧد ﺑﮫ روزآوری و ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎد ﺷده در اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت  ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت ﺳﯾﺳﺗم ﻓوق در ﻣﺳﺗﻧدات و طراﺣﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﺷرح زﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد:
 -۱ﻟزوم ﺷﻧﺎﺧت ﻣﺣﯾطﮭﺎی داﺧل و ﺧﺎرج از ﺷرﮐت در ﻗﺎﻟب ﻧﻘﺎط ﻗوت  ،ﺿﻌف  ،ﻓرﺻت و ﺗﮭدﯾد و ﺗﻌﯾﯾن ﺟﮭت ﮔﯾری ھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و
ﺿرورت ﮐﻧﺗرل و ﭘﺎﯾش آن و ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎد ﺷده در آﻧﮭﺎ.
 -۲ﻟزوم ﻣدﯾرﯾت روی ﺗﻐﯾﯾرات در ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﺗﺎﺛﯾرﮔذار روی ﺷرﮐت ﻧظﯾر ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت  ،ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﺣﺻوﻻت و ﻧﺣوه
اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت  ،ﺗﻐﯾﯾر در ﮔردش و ﻧﺣوه اﺟرای ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﮐﺎری و ﺣﻔظ اﻧﺳﺟﺎم ﻻزم ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮔذر و ﺗﻐﯾﯾر و در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧظﯾر داﻧش و ...
 -۳ﮔﺳﺗرش و ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﮫ رﯾﺳﮏ ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ  ،ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل درآوردن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار در ﻋدم دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
اھداف از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﻓرآﯾﻧدھﺎ و اﻋﻣﺎل ﻣدﯾرﯾت روی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣذف ﮐﺎھش اﺛرات و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی آن  ،ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑروز و
اﺟﺗﻧﺎب آﻧﮭﺎ.
 -۴اﻓزاﯾش اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری ﺳﯾﺗﺳم ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت در ﺧﺻوص ﺳواﺑﻖ و ﻣﺳﺗﻧدات ﻣورد ﻧﯾﺎز در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻣﯾزی و اراﺋﮫ ﺑﻌﻧوان ﺷواھدی از
اﻧطﺑﺎق ﺑﺎ اﻟزاﻣت ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت
 -۵ﺗﺎﮐﯾد وﯾژه ﺑر ﮐﺳب ﻣﺷﺎرﮐت ﮔروھﯽ و ﻓﻌﺎل ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در اﺟرا و اﺳﺗﻘرار اﻟزاﻣﺎت ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت ﺑﮫ ﺻورت اﺛرﺑﺧش و ﮐﺎرا
 -۶ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯾﯾن داﻧش ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و ﻟزوم ﮐﺳب و ﺑوﻣﯽ ﺳﺎزی داﻧش ھﺎی ﺟدﯾد ﮐﺳب ﺷده ﺑﮫ واﺳطﮫ ھﻣﮑﺎری
ﺑﺎ ﻣﺷﺎورﯾن و ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و ﺣﺿور در دوره ھﺎی اﻣوزﺷﯽ و ﮐﻧﻔراﻧﺳﮭﺎ.

