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 تجهیزات پزشکی -سیستم مدیریت کیفیت

 مقدمه-0
 کلیات-0-1

این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سیستمِ مدیریتِ کیفیت مشخص می کند که می تواند از سویِ یک سازمانِ دخیل در یک یا 

، نصب یا ارائه ی خدمات مربوطه )مانند 2یک تجهیز پزشکی شامل طراحی و توسعه, تولید, انبارش و توزیع 1چرخه ی عمرچند مرحله از 

ارائه  3پشتیبانی فنی(, مورد استفاده قرار گیرد. همین طور، این استاندارد می تواند از سوی تامین کنندگان یا دیگر طرف های بیرونیِ

، خدمات کالیبراسیون، خدمات توزیع، 6سترونی، تجهیزات پزشکی، خدمات 5، زیرمجموعه ها4اولیه، اجزادهنده ی محصول )مانند مواد 

برگزیند که با   7خدمات نگهداری( به این گونه سازمان ها، مورد استفاده قرار گیرد. تامین کننده یا طرف بیرونی می تواند داوطلبانه

 الزامات این استاندارد بین المللی انطباق داشته باشد یا از طریق قرارداد ملزم به انطباق شود. 

برای به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت از سوی سازمان با تنوعی از نقش ها در  9دارای الزام نظارتی 8چندین حوزه ی قضایی

 عاقبا، این انتظار بین المللی دارد که سازمان:زنجیره ی تامین تجهیزات پزشکی هستند. مت

 نقش خودش را تحت الزامات نظارتی قابل کاربرد، شناسایی کند، -

 الزامات نظارتی ای را که در فعالیت های تحت این نقش ها کاربرد دارد، شناسایی کند، -

  .10این الزامات نظارتی قابل کاربرد را در درون سیستم مدیریت کیفیت خود، بیامیزد -

تعاریف از الزامات نظارتی، کشور به کشور و منطقه منطقه، متفاوت است. سازمان نیازمند است تا درک کند که چگونه تعاریف این 

استاندارد بین المللی در پرتو تعاریف نظارتی، در حوزه های قضایی ای که تجهیزات پزشکی در دسترس قرار خواهند گرفت، تفسیر 

 خواهد شد. 

استاندارد می تواند از سویِ شخص هایِ درونی و بیرونی شاملِ موسساتِ گواهی دهنده, برایِ ارزیابیِ تواناییِ سازمان در همچنین، این 

رد. برآورده سازیِ الزاماتِ مشتری  و الزاماتِ نظارتی قابل کاربرد در سیستم مدیریت کیفیت و الزامات خودِ سازمان, مورد استفاده قرار گی
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الزامات فنی محصول  11زامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، تکمیل کننده یتاکید می شود ال

 هستند که برای برآورده سازی الزامات مشتری و الزامات نظارتی برای ایمنی و عملکرد، ضروری هستند. 

اجرایِ سیستمِ مدیریتِ کیفیتِ یک سازمان, تحتِ تاثیرِ  اتخاذِ سیستمِ مدیریتِ کیفیت, تصمیمِ راهبردیِ یک سازمان است. طراحی و

 موارد زیر قرار می گیرد:

 آ( محیط سازمانی، تغییرات در آن محیط، و تاثیری که محیط سازمانی بر انطباق تجهیزات پزشکی دارد؛ 

 ب( نیازهای متغیر سازمان؛

 پ( اهداف ویژه ی سازمان؛

 ت( محصولی که سازمان ارائه می کند؛

 فرایندهایی که سازمان در اختیار دارد؛ث( 

 ج( اندازه ی سازمان و فرهنگ سازمانی؛

 چ( الزامات نظارتی قابل کاربرد در فعالیت های سازمان. 

مقصودِ این استاندارد بین المللی، یکسان سازیِ ساختارِ سیستم هایِ مدیریتِ کیفیت گوناگون، یکسان سازیِ مستند سازی, یا 

 سازی به ساختار بندیِ این استانداردِ بین المللی نمی باشد.همترازسازی مستند

تنوعِ وسیعی از تجهیزاتِ پزشکی و برخی از الزاماتِ ویژه ی این استانداردِ بین المللی وجود دارد, صرفا برایِ اعمال بر گروه هایِ 

 . تعریف شده اند 3نامگذاری شده ی تجهیزات پزشکی، وجود دارد. این گروه ها، در بند 

 12شفاف سازی مفاهیم-0-2

 زیر که در بافت مورد استفاده قرار می گیرند، در زیر توصیف شده اند.  14یا عبارات 13در این استاندارد بین المللی، واژگان

توصیف می شود، مقتضی پنداشته می شود مگر این که سازمان بتواند « 15در صورت اقتضا»هنگامی که الزامی از طریق عبارت  -

 ، توجیه نماید. یک الزام، مقتضی تلقی می شود، چنانچه الزم باشد برای:طور دیگری

 محصول برای برآورده سازی الزامات -

 با الزامات نظارتی قابل کاربرد 16تطابق -

 سازمان برای انجام اقدام اصالحی -
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 سازمان برای مدیریت کردن ریسک ها. -

خالل دامنه ی کاربرد این استاندارد بین المللی، به الزامات ایمنی یا به کار می رود، کاربرد واژه در « ریسک»هنگامی که واژه ی  -

 عملکردی تجهیز پزشکی یا برآورده سازی الزامات نظارتی قابل کاربرد، بستگی دارد.

 .19و نگهداری شود 18، اجرا شود17هنگامی که الزامی می شود که یک الزام مدون شود، الزام می شود که همچنین استقرار یابد -

که برای یک  20را نیز بدهد. محصول برای بروندادی« خدمت»استفاده می شود، می تواند معنی « محصول»می که واژه ی هنگا -

 مشتری درنظر گرفته شده یا الزام شده و نیز هرگونه برونداد موردنظر حاصل از فرایند تحقق محصول، کاربرد دارد. 

، شامل الزامات دربرگرفته شده در هر قانون قابل کاربرد برای کاربر این استفاده می شود« الزامات نظارتی»هنگامی که واژه ی  -

« الزامات نظارتی»(. کاربرد واژه ی 24یا امریه ها 23، احکام22، مقررات21استاندارد بین المللی می شود )از قبیل اساسنامه ها

 محدود به الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی یا عملکرد تجهیز پزشکی است. 

 زیر استفاده می شود: 25این استاندارد بین المللی، شکل های تحت اللفظیدر 

 نشانگر یک الزام است؛« 26باید» -

 نشانگر یک توصیه است؛« 27بایستی» -

 نشانگر یک اجازه است؛« 28امکان پذیر است» -

 است. 31یا قابلیت 30نشانگر یک احتمال« 29می تواند» -

 راهنما در درک یا شفاف سازی الزام مربوطه می باشند.  به عنوان« 33یادآوری»با  32اطالعات نشانگذاری شده

 رویکردِ فرایندی-0-3
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ل این استاندارد, مبتنی بر رویکردِ فرایندی در مدیریتِ کیفیت می باشد. هرگونه فعالیتی که دروندادی را دریافت کرده و به برونداد تبدی

 ندادهایِ یک فرایند مستقیما دورندادهایِ فرایندِ بعدی را شکل می دهند.کند می تواند به عنوان یک فرایند درنظر گرفته شود. اغلب برو

یک سازمان برایِ اثربخش عمل کردن, باید ارتباطاتِ شناخته شده یِ فرایندها را شناسایی و مدیریت نماید. به کارگیریِ یک سیستم 

ایندها و مدیریتِ شان برای ایجاد بروندادهای مطلوب, می از فرایندها با یکدیگر در درون یک سازمان و شناسایی و تعامل هایِ این فر

 ارجاع داده شود.« رویکردِ فرایندی»تواند به عنوانِ 

 هنگام استفاده در درون یک سیستم مدیریت کیفیت، این رویکرد تاکید می کند بر اهمیتِ:

 درک و برآورده سازی الزامات؛ -

 درنظرگیری فرایندها به لحاظ ارزش افزوده؛ -

 نتایج عملکرد و اثربخشی فرایندها؛حصول  -

 بهبود فرایندها بر پایه ی اندازه گیری عینی؛ -

 ارتباط با دیگر استانداردها-0-4

که با  می باشد ISO9001:2008درحالی که این استاندارد, استانداردِ جداگانه ای است, اساسِ آن بر پایه ی 

ISO9001:2015 جایگزین شده است. برای راحتی کاربران، پیوست ب، مقایسه ی میان این استاندارد بین المللی وISO9001:2015  را

 نشان می دهد.

در نظر است این استاندارد بین المللی همترازسازی جهانی الزامات نظارتی مقتضی  برای سیستم مدیریت کیفیت قابل کاربرد برای 

چند مرحله از چرخه ی عمر یک تجهیز پزشکی را، تسهیل کند. این استاندارد بین المللی شامل الزامات ویژه  سازمان های دخیل در یک یا

را که به عنوان الزامات نظارتی،  ISO9001برای سازمان های دخیل در چرخه ی عمر تجهیزات پزشکی  می باشد و برخی از الزامات 

این کنارگذاری ها، سازمان هایی که سیستم مدیریت کیفیت شان با این استاندارد بین مقتضی نیستند، کنارگذاری نموده است. به خاطر 

را  ISO9001باشند مگر این که سیستم مدیریت کیفیت شان همه ی الزامات  ISO9001المللی منطبق باشد نمی توانند مدعی انطباق با 

 برآورده نماید.

 سازگاری با دیگر سیستم هایِ مدیریتی-0-4

ندارد بین المللی شامل الزامات خاص دیگر سیستم های مدیریتی نظیر آنهایی که ویژه ی مدیریت محیط زیست, مدیریت این استا

ایمنی و بهداشت شغلی یا مدیریت مالی نمی گردد. گرچه این استاندارد بین المللی سازمان را قادر می سازد که سیستم مدیریت خود را با 

وطه, همراستا یا ادغام نماید. برای یک سازمان امکان دارد که سیستم مدیریت موجودش را به منظور الزامات سیستم های مدیریت مرب

 استقرار یک سیستم مدیریت کیفیت که از الزامات این استاندارد بین المللی پیروی می کند, سازگار نماید. 

 

  



                                                                                                                                                        

ie 
               IEHOUSE.ORG                                                                                           4, واحد  1آدرس  : انقالب , خیابان فخر رازی , خیابان نظری , بن بست فرزانه , پالک 

021-66483912-66483721تماس : تلفن   

الزامات برای مقاصد نظارتی -سیستم مدیریت کیفیت -تجهیزات پزشکی
34 

 

 دامنه-1

هرکجا که یک سازمان نیاز داشته  ،این استاندارد بین المللی، الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت کیفیت مشخص کرده است

باشد توانایی خود را در فراهم کردن تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط در این که همواره الزامات مشتری و الزامات نظارتی قابل 

شامل طراحی و این گونه سازمان ها می توانند در یک یا چند مرحله از چرخه ی عمر  را برآورده می کنند، اثبات کند. کاربرد

یا طراحی و توسعه یا ارائه ی فعالیت های مرتبط  توسعه، تولید، انبارش و توزیع، نصب یا خدمات دهی به یک تجهیز پزشکی 

ین تامین کنندگان و طرف های بیرونی ای که محصوالت شامل خدمات مرتبط با )مانند پشتیبانی فنی(، دخیل باشند. همچن

 سیستم مدیریت کیفیت به این گونه سازمان ها ارائه می دهند نیز می توانند این استاندارد بین المللی را مورد استفاده قرار دهند. 

گذشته از نوع شان به جز در جاهایی که صراحتا بیان الزامات این استاندارد بین المللی برای سازمان ها گذشته از اندازه و 

مشخص شده است الزامات به همان اندازه « قابل اعمال به تجهیزات پزشکی»شده است، کاربرد دارد. هرکجا که الزاماتی به عنوان 

 برای خدمات مرتبط تامین شده از سوی سازمان نیز کاربرد دارد. 

در مللی الزام کرده است که برای سازمان کاربرد دارند اما سازمان آنها را انجام نمی دهد، فرایندهایی که این استاندارد بین ال

به حساب مسئولیت سازمان است و در سیستم مدیریت کیفیت سازمان از طریق پایش، نگهداشت و کنترل این فرایندها  عهده ی

 آورده شود. 

راحی و توسعه را بدهد، می تواند به عنوان توجیه کنارگذاری آن از چنانچه الزامات نظارتی اجازه ی کنارگذاری کنترل های ط

سیستم مدیریت کیفیت، مورد استفاده قرار گیرد. این الزامات نظارتی می توانند رویکرد جایگزینی را ارائه دهند که شایسته است 

یابد که ادعاهای انطباق با این استاندارد . این مسئولیت سازمان است تا اطمینان 35در سیستم مدیریت کیفیت، موردنظر قرار گیرد

 بین المللی انعکاس دهنده ی هرگونه کنارگذاری کنترل های طراحی و توسعه می باشد. 

از این استاندارد بین المللی بسته به فعالیت های به عهده  گرفته شده از جانب  8و  7، 6چنانچه هرگونه الزامی در بندهای 

ی که سیستم مدیریت کیفیت برای آن اعمال شده است، کاربردپذیر نباشد، نیاز نیست سازمان این سازمان یا سرشت تجهیز پزشک

گونه الزامات را در سیستم مدیریت کیفیت خود، پوشش دهد. برای هرگونه بندی که که کاربردناپذیر تعیین شده است، سازمان 

  تعیین می کند.توصیف شده است،  4,2,2توجیهات را آن گونه که در 

 مراجع الزامی -2
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سندی در زیر می آید، به طور کلی یا جزیی،  به عنوان مرجع الزامی در این مدرک، ارجاع داده می شود و برای کاربرد 

آن، ضروری است. در مورد مراجع تاریخ دار, فقط نسخه ی ذکر شده کاربرد دارد. برای مراجع بدون تاریخ, آخرین نسخه ی 

 اصالحات( کاربرد دارد.مرجع )شامل هرگونه 

 مبانی و واژگان -سیستم های مدیریت کیفیت – ISO9000:2015استاندارد 

 

 واژگان و تعاریف-3

 و موارد زیر کاربرد دارد: ISO9000:2015برای مقاصد این مدرک، واژگان و تعاریف به دست داده شده در 

 :36اطالعات مشورتی-3-1

در مورد  مشاورهمشورت هایی که سازمان پس از تحویل تجهیز پزشکی, جهت ارائه ی اطالعات تکمیلی یا اضافی و/ یا 

 اعمالی که باید انجام گیرد جهت موارد زیر صادر می کند:

 استفاده از تجهیزات پزشکی -

 تغییر تجهیز پزشکی -

 تیازگرداندن تجهیز پزشکی به سازمانی که آن را تامین نموده اس -

 انهدام تجهیز پزشکی -

 باشد.شده الزامی  الزامات نظارتی قابل کاربرد،با  تطابقجهت  می تواندیادآوری: صدور هشدار توصیه ای 

 نماینده ی مجاز-3-2

که دستور مکتوبی را از سازنده دریافت کرده است تا  37شخص حقیقی یا حقوقی مستقر در شده یک کشور یا حوزه ی قضایی

 حوزه ی قضایی، فعالیت کند.  39)ثانویه( تحت مقررات کشور یا مصوبات 38عنوان التزام دومیبه از طرف او 

 (GHTF:SG1/N055:2009, 5.2: منبع)

 41بالینی 40ارزشیابی -3-3

ایمنی و عملکرد بالینی تهیز هنگام کاربردِ  43و تحلیل اطالعات بالینی مرتبط به یک تجهیز پزشکی برای تصدیق 42ارزیابی

 موردنظر سازنده 
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 شکایت-3-4

، 48، قابلیت اعتماد47، کیفیت، دوام46های مرتبط با هویت 45کاستی مکتوب، الکترونیکی یا شفاهی که 44تبادل اطالعات

که ازکنترل سازمان رها شده است یا مرتبط با ادعا می کند  ، ایمنی یا عملکرد یک تجهیز پزشکی را49قابلیت استفاده

 خدماتی که بر عملکرد این گونه تجهیزات پزشکی، تاثیرگذار است. 

 تفاوت دارد.  ISO9000:2015با تعریف به دست داده شده در « شکایت»یادآوری: این تعریف از 

 توزیع کننده-3-5

، به 51تجهیز پزشکی را تا کاربر نهایی 50سترس پذیریشخصی حقیقی یا حقوقی در زنجیره ی تامین که از طرف خود، د

 . 52پیش می برد

 : بیش از یک توزیع کننده ممکن است در یک زنجیره ی تامین دخیل باشند.1یادآوری 

: افرادی در زنجیره ی تامین که در فعالیت هایی مانند انبارش و حمل و نقل از طرف سازمان، واردکننده یا توزیع 2یادآوری 

 کننده دخیل می شوند، تحت این تعریف، توزیع کننده نیستند. 

 (GHTF/SG1/N055:2009, 5.3: منبع)

 تجهیز پزشکی کاشتنی:-3-6

 ه ی پزشکی یا جراحی  قابل برداشتن است که مدنظر است تا:تجهیز پزشکی ای که تنها با مداخل

 از طریق عمل جراحی به طور کلی یا جزیی در داخل بدن انسان یا یکی از منافذ طبیعی وارد شود، -

 جایگزین یک سطح مخاطی یا سطح چشم شود -

 روز باقی بماند.  30بعد از عمل دست کم  -

 یرنده ی تجهیز پزشکی کاشتنی فعال نیز می شود. : تعریف تجهیز پزشکی کاشتنی دربرگ1یادآوری 

 واردکننده-3-7

شخصی حقیقی یا حقوقی در زنجیره ی تامین که نخستین کسی است که تجهیز پزشکی ساخته شده در کشور یا حوزه ی 

 ، در دسترس قرار می دهد. که در آن می بایست بازاریابی شود در یک کشور یا حوزه ی قضایی دیگرقضایی دیگر را 
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 (GHTF/SG1/N055:2009, 5.4)منبع: 

 

 برچسب گذاری:-3-8

برچسب، دستورکار برای استفاده، و هرگونه اطالعاتی که مرتبط با شناسایی، توصیف فنی، مقاصد موردنظر یا استفاده ی 

 صحیح از تجهیزات پزشکی است به غیر از اسناد حمل. 

 (GHTF/SG1/N70:2011, Clause 4منبع )

 چرخه ی عمر-3-9

 همه ی فازها در عمر یک تجهیز پزشکی مفهوم سازی اولیه تا انهدام و تعیین تکلیف نهایی. 

 (ISO 14971:2007, 2.7)منبع: 

 سازنده-3-10

شخص حقیقی یا حقوقی با مسئولیت در قبال طراحی  و/یا ساخت یک تجهیز پزشکی به منظور دسترس پذیر ساختن 

یا شخص و/یا ساخته شده باشد  کرده طراحی را خود او برای استفاده تحت نام او، چه این تجهیز پزشکیتجهیز پزشکی 

 دیگری از طرف او. 

مسئولیت نهایی اطمینان از تطابق با همه ی الزامات نظارتی قابل کاربرد برای « شخص حقیقی یا حقوقی»این : 1یادآوری 

را که قرار است در آن در دسترس باشد یا فروخته شود، به عهده دارد مگر تجهیز پزشکی در کشورها یا حوزه های قضایی ای 

 در درون آن حوزه ی قضایی ، تحمیل شده باشد.  53این که این مسئولیت به شخصی دیگر اختیارات نظارتی

این مسئولیت ها شامل برآورده سازیِ هم الزامات توصیف شده است.  GHTFمسئولیت سازنده در اسناد راهنمای  :2یادآوری 

 بازار مانند گزارشدهی رویدادهای نامطلوب و اعالنات در مورد اقدامات اصالحی است. -بازار و پس -پیش

که در تعریف باال به آن ارجاع شد، می تواند دربرگیرنده ی توسعه ی مشخصات، تولید، « طراحی و/یا ساخت»: 3یادآوری 

، نصب، یا 54سترون سازیساخت، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی، بسته بندی دوباره، برچسب گذاری، برچسب گذاری دوباره، 

تجهیزات و یا احتماال دیگر محصوالت برای یک مقصود  ساخت دوباره ی یک تجهیز پزشکی است یا درکنار هم قرار دادن

 باشد.  پزشکی 

-هر بردی که یک تجهیز پزشکی را مونتاژ یا جفت و جور می کند که پیشتر فرد دیگری برای بیمارِ به خصوصی : 4یادآوری 

تامین کرده بود، سازنده نیست، ارائه ی مونتاژ یا جفت و جورسازی مصرف موردنظر   -در مطابقت با دستورالعمل استفاده

 تجهیز پزشکی را تغییر نمی دهد. 
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سازنده ی اصلی  یا آن  طرف ه مصرف موردنظر را تغییر دهد یا در تجهیز پزشکی بدون نمایندگی از: هر فردی ک5یادآوری 

بایستی به عنوان سازنده ی تجهیز پزشکی تغییر  تغییری دهد، که آن را تحت نام خود در دسترس برای استفاده قرار داده،

 یافته، تلقی شود.

بدون پوشش گذاری  کننده ی مجاز که تنها نشانی خود و جزییات تماس خود را: یک نماینده، توزیع کننده یا وارد6یادآوری 

 به تجهیز پزشکی یا بسته بندی می افزاید ، سازنده تلقی نمی شود.  یا تغییر در برچسب گذاری

احی : برای گستره ای که اجزای متعلقه منوط به الزامات نظارتیِ یک تجهیز پزشکی است، فرد مسئول برای طر7یادآوری 

 و/یا ساخت اجزای متعلقه سازنده تلقی می شود. 

 (GHTF/SG1/N055:2009, 5.1)منبع: 

 تجهیز پزشکی-3-11

وسایل، ادوات، افزار، ماشین، لوازم، کاشتنی ها، معرف برای مصارف آزمایشگاهی، نرم افزار، مواد یا دیگر فقرات مشابه یا 

شده است که به تنهایی یا در ترکیب، برای سالمتی انسان برای یک یا مرتبط درنظر گرفته شده توسط سازنده درنظر گرفته 

 :، استفاده شودزیر چند مقصود پزشکی مشخص

 تشخیص, پیشگیری, پایش, معالجه یا تسکین بیماری -

 یدگید بیآس میترم ای نی, معالجه, تسکشی, پاصیتشخ -

 (یا یک فرایند فیزیولوژیک Anatomyتحقیق, جایگزینی, اصالح یا پشتیبانی ساختمان بدن )  -

 حمایت و حفظ حیات -

 کنترل بارداری -

 ضدعفونی تجهیزات پزشکی -

 آماده کردن اطالعات برای مقاصد پزشکی به وسیله ی آزمایش تشخیصی نمونه های به دست آمده از بدن انسان -

 ی یاشناس یمنی, ایداروشناس یو ابزارها لیوسا قیطراز در داخل و خارج از بدن انسان خود را  مورد نظر یاصل اتیعملو 

 این گونه وسایل، یاری داده شود.  ممکن است در کارکرد موردنظرش بابه انجام نمی رساند بلکه  کیمتابول

: محصوالتی که ممکن است در برخی حوزه هایی قضایی، تجهیز پزشکی تلقی شوند اما در برخی دیگر خیر، شامل 1یادآوری

 موارد زیر است:

 عفونیمواد ضد  -

 وسایل کمکی برای معلوالن -

 تجهیزات جا داده شده در بافت جانوران و/یا انسان -

 تجهیزات برای لقاح آزمایشگاهی و فناوری های کمک به تولید مثل.  -

 (GHTF/SG1/N071:2012, 5.1)منبع: 

 خانواده ی تجهیز پزشکی-3-12
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دارای طراحی پایه و ویژگی های عملکردی ک سازمان خته شده توسط یک سازمان یا برای یگروهی از تجهیزات پزشکی سا

 یکسان در ایمنی، مصرف موردنظر و کارکرد. 

 ارزشیابی عملکرد-3-13

 ارزیابی و تحلیل داده ها برای استقرار یا تصدیق توانایی یک تجهیز پزشکی آزمایشگاهی در حصول مصرف موردنظرش.

 بازار-مراقبت پس-3-14

 گردآوری و تحلیل تجربه ی به دست آمده از تجهیزات پزشکی ای که در بازار قرار گرفته اند.  فرایندی سیستماتیک در برای

 محصول -3-15

 نتیجه ی یک فرایند

 : چهار طبقه ی عام از محصوالت شامل موارد زیر وجود دارد:1یادآوری 

 خدمات )مانند حمل و نقل( -

 نرم افزار )مانند برنامه ی کامپیوتری، لغت نامه( -

 افزار )مانند قطعه ی مکانیکی موتور(سخت  -

 مواد فرآوری شده )مانند روان کننده( -

صوالت عام مختلف هستند. این که محصول, خدمت، نرم افزار، شامل اجزای متعلق به طبقات محبسیاری از محصوالت 

از « خودرو»ل ارائه شده ی سخت افزار یا ماده ی فرآوری شده نامیده شود، بستگی به جزء غالب دارد. به عنوان مثال، محصو

سخت افزار )مانند چرخ ها(، مواد فرآوری شده )مانند سوخت، مایع خنک کننده(، نرم افزار )مانند نرم افزار کنترل موتور، 

 کتابچه ی راهنای راننده( و خدمت )مانند توضیحات عملکردی به دست داده شده از جانب فروشنده(. 

میان تامین کننده و مشتری انجام  55فصل مشترکا دستکم یک فعالیت است که در : خدمت، نتیجه ی ضرورت2یادآوری 

 شده و عموما ناملموس است. ارائه ی یک خدمت به عنوان مثال شامل موارد زیر است:

 )مانند اتومبیل که بایستی تعمیر شود( 56یک فعالیت انجام شده روی محصول ملموس تامین شده از جانب مشتری -

برای  58ی موردنیاز درآمد 57یک فعالیت انجام شده روی محصول ناملموس تامین شده از جانب مشتری )اظهاریه  -

 (59تهیه ی اظهارنامه ی مالیاتی

 انتقال دانش( 60تحویل یک محصول ناملموس )مانند تحویل اطالعات در بستر -
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 فراهم سازی محیطی برای مشتری )مانند هتل ها و رستوران ها( -

 ها باشد.  63ها یا رویه 62ها، تراکنش 61از اطالعات تشکیل شده و عموما ناملموس است می تواند به اشکال رویکرد نرم افزار

می باشد. مواد فرآوری شده عموما ملموس بوده  64سخت افزار عموما ملموس بوده و میزان آن، ویژگی ای قابل شمارش

 ، ارجاع داده می شوند. 66واد فرآوری شده اغلب با عنوان کاالبه سخت افزار و ممی باشد.  65میزان آن، ویژگی ای پیوسته

 تفاوت دارد.  ISO9000:2015: تعریف محصول با تعریف به دست داده شده در 3یادآوری 

 محصول خریداری شده-3-16

 محصولی ارائه  شده از جانب طرفی بیرون از سیستم مدیریت کیفیت سازمان. 

 ترتیبات تجاری یا مالی اشاره ندارد.ارائه ی محصول، ضرورتا به 

 ریسک -3-17

 آن آسیب.  70و شدت 69یک آسیب 68وقوع 67ترکیبی از احتمال

 تفاوت دارد.  ISO9000:2015: تعریف ریسک با تعریف به دست داده شده در 1یادآوری 

 مدیریت ریسک-3-18

 72یت های تحلیل، ارزشیابی، کنترل و پایشها در فعال 71به کارگیری سیستماتیک خط مشی های مدیریتی، رویه ها و شیوه

 ریسک.

 (ISO 14971:2007, 2.22)منبع: 

 73سترونیسیستم حائل -3-19

                                                                                                                                                                                  
60

 Context 
61

 Approach 
62

 Transaction 
63

 Procedure 
64

 Countable Characteristic  
65

 Continuous Characteristic  
66

 Good 
67

 Probability 
68

 Occurrence  
69

 Harm 
70

 Severity 
71

 Practice  
72

 Monitoring  
73

 Sterile Barrier System 



                                                                                                                                                        

ie 
               IEHOUSE.ORG                                                                                           4, واحد  1آدرس  : انقالب , خیابان فخر رازی , خیابان نظری , بن بست فرزانه , پالک 

021-66483912-66483721تماس : تلفن   

ارائه شده محصول در عرصه ی  76پیشگیری کرده و اجازه ی ضدعفونی 75ای که از ورود ریزجانداران 74کمینه بسته بندی

 را، می دهد.  77مصرف

 (ISO 11607‑1:2006, 3.22)منبع: 

 تجهیز پزشکی سترون -3-20

 را برآورده کند.  78تجهیز پزشکی که موردنظر است تا الزامات سترونی

 سیستم مدیریت کیفیت -4

 الزامات عمومی-4-1

سازمان باید سیستم مدیریت کیفیتی را مدون کرده و اثربخشی آن را در انطباق با الزامات این استاندارد بین  -4-1-1

 نظارتی قابل کابرد, نگهداری نماید.المللی و الزامات 

سازمان باید هرگونه الزام، رویه، فعالیت یا ترتیبات الزامی ای برای مدون سازی در این استاندارد بین المللی یا الزامات 

 نظارتی قابل کاربرد را استقرار داده، پیاده سازی کرده و نگهداری کند. 

 ب سازمان را تحت الزامات نظارتی قابل کاربرد، مدون نماید. سازمان باید نقش به عهده گرفته شده از جان

 یادآوری: نقش به عهده گرفته شده می تواند شامل سازنده، نماینده ی مجاز، واردکننده یا توزیع کننده باشد.

 سازمان باید:-4-1-2

با موردنظر قرار دادن ازمان را در سراسر س این فرایندهاسیستم مدیریت کیفیت و کاربرد برای آ(فرایندهای موردنیاز 

 نقش به عهده گرفته شده از جانب سازمان، شناسایی نماید؛

 بنیان را برای کنترل فرایندهای مقتضی موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت، به کار بندد؛-یک رویکرد ریسک ب(

 توالی و تعامل این فرایندها را تعیین نماید.پ( 

 کیفیت، سازمان باید: برای هر فرایند سیستم مدیریت -4-1-3

کنترل این فرایندها هم و  هم عملیات(شاخص ها و روش های مورد نیاز را مشخص کند تا اطمینان حاصل کند که آ

 اثربخش می باشد.
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 این فرایندها, اطمینان حاصل نماید؛و پایش  عملیات(از در دسترس بودن منابع و اطالعات ضروری برای پشتیبانی از ب

 تحلیل کند؛اندازه گیری و در موارد مقتضی را پایش,  (این فرایندهاپ

ت( سوابق موردنیاز برای اثبات مطابقت با این استاندارد بین المللی و تطابق با الزامات نظارتی قابل کاربرد را استقرار 

 داده و نگهداری نماید؛

امات این استاندارد بین المللی و ی سیستم مدیریت کیفیت را در مطابقت با الزاین فرایندها,سازمان باید -4-1-4

 تغییرات انجام شده روی این فرایندها باید: .کندمدیریت الزامات نظارتی قابل کاربرد، 

 آ( از نظر تاثیرشان بر سیستم مدیریت کیفیت، ارزشیابی شوند؛

 د؛ ب( از نظر تاثیرشان روی تجهیز پزشکی تولید شده، تحت این سیستم مدیریت کیفیت، ارزشیابی شون

 پ( در مطابقت با الزامات این استاندارد بین المللی و الزامات نظارتی قابل کاربرد، کنترل شوند.

 

این , میگیردمحصول با الزامات گونه فرایند تاثیرگذار بر انطباق  تصمیم به برونسپاری هرکه یک سازمان  هرکجا-4-1-5

برونسپاری باید پایش شده و از کنترل روی این گونه فرایندها اطمینان حاصل کند. سازمان باید مسئولیت انطباق با این 

استاندارد بین المللی و با الزامات مشتری و الزامات نظارتی قابل کاربرد را در مورد فرایندهای برونسپاری شده، به عهده 

ریسک های دخیل شده و توانایی طرف بیرونی در برآورده سازی الزامات در مطابقت با بند  بگیرد. کنترل ها باید متناسب با

 باشد. کنترل ها باید شامل توافق های کیفیتی باشد.  7-4

مورد استفاده در سیستم  79سازمان باید رویه هایی را برای صحه گذاری برنامه های نرم افزاری کامپیوتری-4-1-6

باید پیش از نخستین استفاده در صورت اقتضا پس از تغییرات  80. این گونه برنامه های نرم افزاریمدیریت کیفیت مدون کند

 در اینگونه نرم افزارها یا برنامه ی آن، صحه گذاری شود. 

صحه گذاری نرم افزار باید متناسب با ریسک های مرتبط و -رویکردها و فعالیت های خاص مرتبط با صحه گذاری و باز

 استفاده از نرم افزار باشد.  متناسب با

 سوابق چنین فعالیت هایی باید نگهداری شود. 

 

 الزامات مستندسازی-4-2

 کلیات-4-2-1
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 باید شامل موارد زیر باشد:را ببینید(  4-2-4)مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت 

 آ(بیانیه های مستندی از خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت.

 نظامنامه ی کیفیتیک  ب(

 الزامی شده در این استاندارد بین المللی,و سوابق  رویه ها پ( 

و  عملیاتسازمان برای حصول اطمینان از اثربخشی طرحریزی, شامل سوابق ضروری تعیین شده از سوی ت(مدارک 

 کنترل فرایندهایش,

 .الزامات نظارتی قابل کاربرد(هرگونه مدارک مشخص شده در ث

 نظامنامه ی کیفیت-4-2-2

 باید یک نظامنامه ی کیفیت را که شامل موارد زیر است مدون نماید:سازمان 

 آ(دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت شامل جزییات و توجیه هرگونه کنار گذاری یا عدم کاربرد.

 مدون برای سیستم مدیریت کیفیت یا ارجاع به آنها, و رویه های ب(

 پ(توصیفی از تعامل فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت

 .81نامه ی کیفیت باید ساختار مستندسازی استفاده شده در سیستم مدیریت کیفیت را به طور اجمالی بیان نمایدنظام

 پرونده ی فنی-4-2-3

را که شامل مدارک تولید شده  پرونده یک یا چند , سازمان بایدیا خانواده ی تجهیز پزشکی پزشکی تجهیزبرای هر نوع 

 استاندارد بین المللی و تطابق با الزامات نظارتی قابل کاربرد بوده یا به آنها ارجاع دهد.  برای اثبات انطباق با الزامات این

 محتوای پرونده )ها( باید شامل موارد زیر باشد ولی محدود به آنها نگردد:

 آ( توصیف کلی تجهیز پزشکی مصرف/مقصود موردنظر، برچسب گذاری شامل هرگونه دستورالعمل برای استفاده؛

 مشخصات محصولب( 

 پ( مشخصه ها یا رویه ها برای ساخت، بسته بندی، انبارش، جابجایی و توزیع؛

 ت( رویه ها برای پایش و اندازه گیری؛

 ث( الزامات برای نصب در صورت اقتضا؛
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 ه ها برای خدمت رسانی در صورت اقتضا. ج( روی

 کنترل مدارک-4-2-4

باید کنترل شوند. سوابق , نوع ویژه ای از مستندات هستند و باید مدارک الزام شده توسط سیستم مدیریت کیفیت 

 کنترل شوند. 4-2-5مطابق با الزامات به دست داده شده در بند 

 :برای موارد زیر را تعریف کندمدونی باید کنترل های مورد نیاز  رویه ی

 پیش از انتشار, 82آ(بازنگری و تصویب مدارک از نظر درخورد بودن

 تصویب دوباره ی مدارک, وو به روزآوری در صورت ضرورت ب( بازنگری 

 شناسایی شده است,و تغییرات مدارک پ( اطمینان از این که وضعیت ویرایش جاری 

 ت(برای اطمینان از این که ویرایش های قابل کاربرد مدارک, در محل های استفاده در دسترس می باشد,

 بل تشخیص باقی می مانند,و قا ث(برای اطمینان از این که مدارک خوانا

ء برون سازمانی، ضروری تشخیص داده شده برای طرحریزی و عملیات ج(برای اطمینان از این که مدارک با منشا

 و  کنترل می شودشناسایی شده و توزیع آنها سیستم مدیریت کیفیت، 

 پیشگیری از معیوب شدن یا گم شدن مدارک؛ چ(

 به کارگیری شناسایی مناسب برای آنها. پیشگیری از استفاده ی ناخواسته ی مدارک منسوخ و ح( 

تعیین شده ی  که تغییرات در مدارک توسط همان واحد تصویب کننده ی اولیه یا بخش یابدسازمان باید اطمینان 

 ه است, بازنگری و تصویب شده است.که بر مبنای آنها تصمیمات گرفته شد دیگری دارای دسترسی به اطالعات پیشینه ای 

سازمان باید حداقل دوره ای را که یک مدرک منسوخ شده باید نگهداری شود, تعریف نماید. این دوره, باید اطمینان 

دهد که مدارکی که بر اساس آن تجهیزات پزشکی ساخته و آزمون شده اند, دست کم برای مدت زمان دوره ی عمر تجهیز  

عریف شده است در دسترس می باشد, که نباید این دوره, کوتاه تر از دوره ی نگهداری هر سابقه ی که توسط سازمان ت

 مربوطه باشد. نظارتیرا ببینید(, یا دوره ی مشخص شده توسط الزامات  4-2-4) حاصله

 کنترل سوابق -4-2-5

را سیستم مدیریت کیفیت  عملیاتشی سوابق باید استقرار یافته و نگهداری شوند شواهدی انطباق با الزامات و اثربخ

 . فراهم آورند
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, بازیابی, مدت امنیت و یکپارچگی مدونی باید به منظور تعریف کنترل های موردنیاز برای شناسایی, بایگانی, رویه های

 نگهداری و تعیین تکلیف سوابق , ایجاد گردد.

سازمان باید روش هایی را برای حفاظت از اطالعات محرمانه ی سالمتی دربرگرفته شده در سوابق را در مطابقت با 

 الزامات نظارتی، تعریف و پیاده سازی نماید. 

تغییرات در مدارک باید قابل شناسایی باقی باشند.  و بازیابی و به سادگی قابل شناسایی باقی مانده سوابق باید خوانا

 اند. بم

تعریف یا  سازمان توسطسازمان باید سوابق را دست کم برای دوره ی زمانی ای برابر با دوره ی عمر تجهیز پزشکی که 

سال از تاریخ ترخیص  2نگهداری نماید که این دوره نباید کمتر از  ،شده استمشخص  توسط الزامات نظارتی قابل کاربرد

 محصول توسط سازمان باشد.
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 مدیریتمسئولیت -5

 تعهد مدیریت-5-1

اثربخشی آن, از  نگهداشتِسیستم مدیریت کیفیت و  پیاده سازیمدیریت ارشد باید شواهدی از تعهد خود به توسعه و 

 طریق موارد زیر ارائه نماید:

 نظارتی؛آ(ارائه ی اطالعات به سازمان در خصوص اهمیت برآورده سازی الزامات مشتری و نیز الزامات 

 ؛خط مشی کیفیتب(استقرار 

 ت؛پ( اطمینان از استقرار اهداف کیفی

 برگزاری جلسات بازنگری مدیریت؛ ت(

 ث( حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع.

 مشتری مداری-5-2

 مشخص شده و برآورده شده اند. و اطالمات نظارتی قابل کاربرد که الزامات مشتری یابدمدیریت ارشد باید اطمینان 

 یتخط مشی کیف-5-3

 که خط مشی کیفیت: یابدمدیریت ارشد باید اطمینان 

 مقاصد سازمان می باشد؛آ(مناسب با 

 بخشی سیستم مدیریت کیفیت می باشد؛اثر نگهداشتِالزامات و  با تطابق ب( شامل تعهدی به

 پ( چارچوبی را برای استقرار و بازنگری اهداف کیفیت ارائه می نماید,

 ی شده و درک شده است, اطالعرسانسازمان  درونت( در 

 تناسب, مورد بازنگری قرار می گیرد.تداوم ث(برای 

 طرحریزی-5-4

 اهداف کیفیت-5-4-1

آنهایی که موردنیازند تا الزامات نظارتی و مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل کند که اهداف کیفیت دربرگیرنده ی 

, استقرار یافته اند. اهداف کیفی باید قابل اندازه گیری و سازمانالزامات محصول را برآورده کنند در سطوح و عملکردهای 

 سازگار با خط مشی کیفیت باشند.
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 طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت-5-4-2

 که : یابدمدیریت ارشد باید اطمینان 

اهداف کیفیت  نیز و 1-4 به دست داده شده در الزامات  منظور برآورده سازیآ(طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت, به 

 انجام شده است؛را 

, طرحریزی و پیاده سازی می شود تغییراتی در سیستم مدیریت کیفیت هنگامیب( یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت 

 حفظ می گردد.

 مسئولیت ها, اختیارات و ارتباطات-5-5

 مسئولیت و اختیار-5-5-1

شده و به سازمان  مدونر سازمان تعریف شده, که مسئولیت هاو اختیارات د یابدمدیریت ارشد باید اطمینان 

 .رسانی شده است اطالع

کارکنانی که کارهای تاثیرگذار بر کیفیت را مدیریت می کنند, انجام می دهند همه ی مدیریت ارشد باید ارتباط متقابل 

 .یابدبرای انجام آن فعالیت ها, اطمینان  ضروریاز استقالل و اختیارات  مدون نماید و بایدو تصدیق می کنند, 

 نماینده ی مدیریت-5-5-2

مسئولیت ها و اختیارات زیر  شاملمسئولیت هایش, برگزیند که  دیگرمدیریت ارشد باید عضوی از مدیریت را فارغ از 

 باشد:

 ,مدون شده اندآ( اطمینان از این که فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت 

 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هرگونه نیاز به بهبود ی به مدیریت ارشد درباره ی ب(گزارش ده

 در سراسر سازمان  نظارتی قابل کاربرد و الزامات سیستم مدیریت کیفیتآگاهی از الزامات  ترویجاز اطمینان پ(

 ارتباطات داخلی:-5-5-3

و این ارتباطات در استقرار یافته سازمان درون در  مقتضیفرایندهای ارتباطی  اطمینان یابد کهمدیریت ارشد باید 

 شی سیستم مدیریت کیفیت می باشند. راستای اثربخ

 بازنگری مدیریت-5-6

 کلیات-5-6-1
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مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را مدیریت ارشد باید رویه ای را برای بازنگری مدیریت مدون نماید. 

. این بازنگری باید اطمینان یابدو اثربخشی,  درخورد بودناز تداوم تناسب, بازنگری کند تا مدون در فواصل طرحریزی شده 

شامل بازنگری فرصت ها برای بهبود و نیاز به تغییرات در سیستم مدیریت کیفیت از قبیل خط مشی کیفیت و اهداف 

 کیفیت باشد.

 .را ببینید( 5-2-4) سوابق بازنگری مدیریت باید نگهداری شوند

 دروندادهای بازنگری -5-6-2

 باشد:و نه محدود به آنها، دروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل اطالعات زیر 

 بازخوردهاآ(

 رسیدگی به شکایاتب(

 83گزارش به نهادهای نظارتیپ(

 ت( ممیزی

 فرایندها  ث( پایش و اندازه گیری

 ج( پایش و اندازه گیری محصول

 اقدامات اصالحی  (چ

 پیشگیرانه ح( اقدامات

 ( اقدامات پیگیرانه ی بازنگری مدیریت قبلیخ

 تواند بر سیستم مدیریت کیفیت تاثیرگذار باشدد( تغییراتی که ب

 الزامات قانونی جدید یا بازنگری شده. (ذ

 بروندادهای بازنگری-5-6-3

و اقدامی در ارتباط با موارد هر گونه تصمیم و بازنگری دروندادها شامل ثبت شده و بروندادهای بازنگری مدیریت باید 

 زیر باشد:

 ن؛اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آ نگهداشت تناسب، درخورد وبودن وآ(بهبودهای موردنیاز برای 

 ول در ارتباط با الزامات مشتری؛ب(بهبود محص
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 تغییرات در واکنش به الزامات نظارتی قابل کاربرد جدید یا تغییر یافته؛ پ(

 به منابع. نیازت( 
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 مدیریت منابع-6

 تامین منابع -6-1

 سازمان باید منابع موردنیاز برای موارد زیر را تعیین و فراهم نماید:

 نگهداشت اثربخشی آن, سیستم مدیریت کیفیت و  پیاده سازیآ(

 .مشتریو الزامات  نظارتیب(برآورده سازی الزامات 

 منابع انسانی-6-2

تحصیالت,  پایه یکارکنانی که کارهای تاثیرگذار بر کیفیت محصول انجام می دهند, باید شایستگی های الزم را بر 

 آموزش, مهارت ها و تجارب مقتضی داشته باشند.

 سازمان باید فرایند)هایی( را برای استقرار شایستگی، ارائه ی آموزش و اطمینان از آگاهی کارکنان، مدون کند. 

 باید:سازمان 

 ، تعیین کند؛دهند یمحصول انجام م تیفیبر ک رگذاریتاث یکه کارها یکارکنانآ( شایستگی ضروری برای 

 ب( آموزش هایی ارائه دهد یا دیگر اقداماتی را انجام دهد تا شایستگی الزم دست یابد یا آن را حفظ کند؛

 پ( اثربخشی اقدانات صورت پذیرفته را مورد ارزشیابی قرار دهد؛

شان در دست یابی به  84اطمینان یابد که کارکنانش از ارتباط و اهمیت فعالیت های شان و چگونگی سهیم بودن ت(

 اهداف کیفیت, آگاهی دارند؛

 .کند نگهداری ی, آموزش ها, مهارت ها و تجارب را به نحو مناسبالتیسوابق مربوط به تحصث( 

 یا اقدام با ریسک های مرتبط با کاری است که برای آن آموزشیادآوری: روش مورد استفاده برای ارزشیابی اثربخشی 

 ارائه شده است. 

 زیرساخت-6-3

سازمان باید الزامات را برای زیرساخت های موردنیاز برای دست یابی به انطباق با الزامات محصول، پیشگیری از درهم 

 محصول، مدون کند. 86محصوالت و اطمینان از جابجایی منظم  85شدن
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 :استزیرساخت در صورت اقتضا شامل موارد زیر 

 کاری و تسهیالت مرتبط, فضایآ(ساختمان ها, 

 هم نرم افزاری(,  سخت افزاری هم)  ب(تجهیزات فرایندی

 (.و سیستم های اطالعاتی ارتباطات،پ( خدمات پشتیبانی ) نظیر حمل و نقل 

این گونه فعالیت های اوب فعالیت نگهداری, در مواقعی که سازمان باید الزامات را برای فعالیت های نگهداری شامل تن

در صورت اقتضا، الزامات باید برای تجهیزات  تعیین نماید. ،آنها بتواند بر کیفیت محصول تاثیرگذار باشد نبودِ نگهداری یا

 مورد استفاده در تولید، کنترل محیط کاری و پایش و اندازه گیری به کار گرفته شود. 

 را ببینید(. 5-2-4گونه فعالیت های نگهداری باید نگهداری شود)سوابق این 

 و کنترل آلودگی محیط کاری-6-4

 محیط کاری-6-4-1

 .مدون کندمحیط کاری موردنیاز برای دست یابی به انطباق با الزامات محصول را الزامات سازمان باید 

چنانچه شرایط محیط کاری بتواند اثر نامطلوب بر کیفیت محصول داشته باشد، سازمان باید الزامات محیط کاری و رویه 

 ها برای پایش و کنترل محیط کاری را مدون نماید. 

 سازمان باید: 

کار بتواند بر آ( الزامات سالمت, پاکیزگی و پوشش کارکنان را در صورتی که ارتباط میان آنها و محصول یا محیط 

 عملکرد یا ایمنی  تجهیز پزشکی  تاثیر بگذارد, مدون کند.

ب( اطمینان یابد که تمامی کارکنانی که ملزم هستند موقتا تحت شرایط محیطی خاصی در درون محیط کاری, کار 

 کنند, شایسته بوده و از سوی فردی شایسته سرپرستی می شوند. 

 یافت می شود.  ISO14968و  ISO14644یادآوری: اطالعات بیشتر در 

 کنترل آلودگی-6-4-2

در صورت اقتضا، سازمان باید ترتیباتی را برای کنترل محصول آلوده شده یا دارای پتاسیل برای آلوده شدن به منظور 

 پیشگیری از آلوده شدن محیط کاری، کارکنان یا محصول، طرحریزی و مدون کند. 
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را مدون کرده و پاکیزگی  87باید الزامات کنترل آلودگی با ریزجانداران یا ذرات برای تجهیزاتد پزشکی سترون، سازمان

 الزامی را در طی فرایند مونتاژ یا بسته بندی، حفظ کند. 

 

 

 تحقق محصول -7

 طرحریزی تحقق محصول-7-1

سازمان باید فرایندهای موردنیاز برای تحقق محصول را طرحریزی نموده و توسعه دهد. طرحریزی تحقق محصول باید 

 ایندهای سیستم مدیریت کیفیت باشد.فر دیگرسازگار با الزامات 

مدیریت سازمان باید یک یا چند فرایند را برای مدیریت ریسک در تحقق محصول, مدون نماید. سوابق به دست آمده از 

 را ببینید(.  5-2-4ریسک  باید نگهداری شوند. )

 تعیین نماید: در صورت اقتضا،در طرحریزی تحقق محصول, سازمان باید موارد زیر را 

 اهداف کیفیت و الزامات مربوط به محصول, آ(

زیرساخت ها و  خاص محصول شاملو فراهم آوری منابع را ببینید(  4-2-4)مدارک  نیاز به استقرار فرایندها و ب(

 محیط کاری. 

محصول  , جابجایی، انبارش، توزیع و ردیابی خاصِتصدیق , صحه گذاری, پایش, بازرسی و آزمونفعالیت های الزامیِ پ(

 معیارهای پذیرش محصول,به همراه 

الزامات را برآورده می کنند  یندهای تحقق و محصول به دست آمده،ت(سوابق موردنیاز برای ارائه ی شواهدی که فرا

 را ببینید(, 4-2-5)

 سازمان باشد. اسبی در تناسب با روش های عملیاتبروندادهای طرحریزی باید به شکلی من

 یافت می شود. ISO14971یادآوری: اطالعات بیشتر در 

 فرایندهای مرتبط با مشتری -7-2

 تعیین الزامات مرتبط با محصول-7-2-1

 زیر را مشخص کند: سازمان باید موارد
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 آ(الزامات مشخص شده توسط مشتری شامل الزامات مربوط به فعالیت های تحویل و پس از تحویل

ب(الزاماتی که توسط مشتری بیان نشده اند اما برای کاربرد مشخص شده یا درنظر گرفته شده, برای موارد شناخته 

 شده, ضروری هستند,

 با محصول؛نظارتی قابل کاربرد مرتبط پ(الزامات 

 ت( هرگونه آموزش موردنیاز کاربر برای اطمینان از عملکرد مشخص شده استفاده ی ایمن از تجهیز پزشکی؛

 مشخص شده توسط سازمان. بیشترت(هرگونه الزام 

 

 بازنگری الزامات مربوط با محصول-7-2-2

پیش از تعهد سازمان برای تامین یک محصول سازمان باید الزامات مرتبط با محصول را بازنگری نماید. این بازنگری باید 

, پذیرش قراردادها و سفارش ها, پذیرش تغییرات در قراردادها و سفارش ها( و باید شتری باشد ) نظیر ارسال مناقصاتبرای م

 اطمینان دهد که:

 ؛آ(الزامات محصول تعریف شده و مکتوب شده اند

 ش، توضیح داده شده و حل و فصل شده اند؛پیقرارداد یا سفارش نسبت به  تغییر در الزاماتب(

 پ( الزامات نظارتی قابل کاربرد، برآورده می شوند؛ 

در فراهم شده یا برنامه ریزی شده است که  1-2-7ت( هرگونه آموزش شناسایی شده ی موردنیاز کاربر در مطابقت با 

 فراهم شود؛

 می باشد. پ(سازمان توانایی برآورده سازی الزامات تعریف شده را دارا

 را ببینید(. 5-2-4سوابق نتایج بازنگری و اقدامات حاصله از بازنگری باید نگهداری شود )

د, الزامات مشتری باید پیش از پذیرش توسط ارائه نمی کنالزامات خود را بیان مدونی از در مواردی که مشتری 

 سازمان, تایید گردد.

اصالح شده و کارکنان مرتبط از الزامات  مرتبطکه مدارک  یابدید اطمینان الزامات تغییر کرده اند, سازمان با هنگامی که

 تغییر یافته آگاهی یافته اند.

 ارتباطات-7-2-3

 نماید: مدونو  طرحریزیموارد زیر  ارتباط بابرای برقراری ارتباط با مشتریان در  ی راسازمان باید ترتیبات
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 آ(اطالعات محصول,

 اصالحیه ها,  شاملبه استعالم ها, قراردادها یا سفارش ها  رسیدگیب(

 خورد از مشتری شامل شکایات مشتری؛پ(باز

 ی. اطالعات مشورت ت(

 

 طراحی و توسعه-7-3

 کلیات-7-3-1

 را برای طراحی و توسعه, استقرار دهد. مدونی رویه های سازمان باید 

 طرحریزی طراحی و توسعه-7-3-2

در صورت اقتضا، مدارک طرحریزی طراحی و  توسعه ی محصول را طرحریزی و کنترل نماید. سازمان باید طراحی و

 ه نحو مناسبی با پیشرفت طراحی و توسعه, نگهداری شده و به روزآوری گردد.00توسعه, باید ب

 :مدون کنددر طی طرحریزی طراحی و توسعه, سازمان باید موارد زیر را 

 آ(مراحل طرحریزی و توسعه؛

 الیت های بازنگری موردنیاز در هر یک از مراحل طراحی و توسعه؛ فعب( 

 از مراحل طراحی و توسعه؛ با هر یک مقتضیطراحی که  انتقالفعالیت های تصدیق, صحه گذاری و پ(

 ا و اختیارات برای طراحی و توسعه؛پ( مسئولیت ه

 ورودی های طراحی و توسعه؛ت( روش های برای اطمینان از ردیابی بروندادهای طراحی و توسعه به 

 ث( منابع موردنیاز شامل شایستگی های ضروریِ کارکنان. 

 

 دروندادهای طراحی و توسعه-7-3-2

را ببینید(. این دروندادها باید  4-2-4دروندادهای مرتبط با الزامات محصول, باید تعیین و سوابق آنها نگهداری شود) 

 دربرگیرنده ی موارد زیر باشد:

 و ایمنی, مطابق با استفاده ی درنظر گرفته شده, , قابلیت استفادهکارکردی, عملکردی آ(الزامات
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 قابل کاربرد, و استانداردهای نظارتیب(الزامات 

 برونداد )های( قابل کاربرد مدیریت ریسک؛ پ(

 در صورت اقتضا، اطالعات به دست آمده از طراحی های مشابه پیشین؛ ت(

 ی طراحی و توسعه ی محصول و فرایندها,برا 88دیگر الزامات اساسی ث(

 .شوندو تایید  شدهبازنگری درخورد بودن این دروندادها باید برای 

 و در تعارض با یکدیگر نباشند. الزامات باید کامل و شفاف و قادر به تصدیق و صحه گذاری شدن بوده

 بروندادهای طراحی و توسعه-7-3-4

 بروندادهای طراحی و توسعه باید:

 آ(الزامات دروندادهای طراحی و توسعه را برآورده نماید,

 ,کندبرای خرید, تولید و ارائه ی خدمات فراهم  مقتضی راب(اطالعات 

 نها ارجاع دهد,پ(شامل معیارهای پذیرش محصول باشد یا به آ

 مناسب آن ضروری است, مشخص کند.ایمن و ت(ویژگی هایی از محصول را که برای کاربرد 

ای طراحی و توسعه باید به شکلی باشند که مناسب برای تصدیق در برابر دروندادهای طراحی و توسعه را برونداده

 داشته باشند و پیش از انتشار, باید تایید گردند. 

 را ببینید(. 5-2-4سوابق بروندادهای طراحی و توسعه باید نگهداری شود)

 بازنگری طراحی و توسعه-7-3-5

باید و مدون، با ترتیبات طرحریزی شده  مطابقتری های سیستماتیک طراحی و توسعه باید در مراحل مناسب, بازنگ

 انجام پذیرد تا:

 کند؛یابی شارز ،نتایج طراحی و توسعه را در برآورده سازی الزامات تواناییآ( 

 کند؛مشکلی شناسایی و پیشنهاد اقدامات الزم را ب(هرگونه 

مرحله )های(  نسبت به 89دارای عالقمندیبازنگری ها باید شامل نمایندگان فعالیت های  گونه شرکت کنندگان در این

 نیز دیگر کارکنان متخصص باشد.طراحی و توسعه ای که در حال بازنگری است و 
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شده و شامل شناسایی طراحی تحت بازنگری، شرکت باید نگهداری  ضروری،سوابق نتایج بازنگری ها و هرگونه اقدامات 

 گان دخیل و تاریخ بازنگری باشد. کنند

 

 تصدیق طراحی و توسعه-7-3-6

تا اطمینان دهد که بروندادهای طراحی و توسعه  شودانجام و مدون با ترتیبات طرحریزی شده  مطابقتتصدیق باید در 

 الزامات دروندادهای طراحی و توسعه را برآورده می کند. 

که شامل روش ها، معیارهای پذیرش و در صورت اقتضا، فنون آماری سازمان باید طرح های تصدیقی را مدون کرده 

 منطقی برای اندازه ی نمونه باشد.

چنانچه استفاده ی موردنظر محصول الزام کند که تجهیز پزشکی به دیگر تجهیز/تجهیزات پزشکی متصل شود یا با آن 

طراحی، دروندادهای طراحی را هنگامی که اتصال  فصل مشترک داشته باشد، تصدیق باید شامل تایید این باشد بروندادهای

 یا فصل مشترک شکل می گیرد، برآورده می کنند. 

 را ببینید(. 5-2-4و  4-2-4باید نگهداری شود ) ضروریتصدیق و هرگونه اقدامات و نتیجه گیری ها از سوابق نتایج 

 

 صحه گذاری طراحی و توسعه-7-3-7

تا اطمینان دهد که  شودانجام و مدون ترتیبات طرحریزی شده  ت باطابقم در صحه گذاری طراحی و توسعه باید

 مورد نظر را داراست.  استفاده یشده یا  مشخصبرآورده سازی الزامات برای کاربرد  قابلیتمحصول حاصل شده دارای 

سازمان باید طرح های صحه گذاری ای را مدون کرده که شامل روش ها، معیارهای پذیرش و در صورت اقتضا، فنون 

 آماری منطقی برای اندازه ی نمونه باشد. 

صحه گذاری طراحی باید روی محصول نماینده، انجام شود. محصول نماینده، شاملِ واحدهای اولیه ی تولید، بهرها یا 

 را ببینید(.  5-2-4شد. منطق برای برگزیدن محصول مورد استفاده برای صحه گذاری باید ثبت شود )معادل آنها، با

به عنوان بخشی از صحه گذاری طراحی و توسعه, سازمان باید ارزیابی های بالینی یا ارزیابی عملکرد تجهیز پزشکی را 

ی مورد استفاده برای ارزیابی بالینی یا ارزیابی عملکرد، در مطابقت با الزامات نظارتی قابل کاربرد انجام دهد. تجهیز پزشک

 ترخیص شده به منظور استفاده ی مشتری،  تلقی نمی شود. 

چنانچه استفاده ی موردنظر محصول الزام کند که تجهیز پزشکی به دیگر تجهیز/تجهیزات پزشکی متصل شود یا با آن 

این باشد الزامات برای کاربرد مشخص شده یا استفاده ی موردنظر فصل مشترک داشته باشد، صحه گذاری باید شامل تایید 

 را هنگامی که اتصال یا فصل مشترک شکل می گیرد، برآورده می کنند. 



                                                                                                                                                        

ie 
               IEHOUSE.ORG                                                                                           4, واحد  1آدرس  : انقالب , خیابان فخر رازی , خیابان نظری , بن بست فرزانه , پالک 

021-66483912-66483721تماس : تلفن   

 صحه گذاری باید پیش از تحویل یا به کارگیری محصول به پایان برسد. 

 . گهداری شودباید ن ضروریصحه گذاری و هرگونه اقدامات و نتیجه گیری ها از سوابق نتایج 

 

 انتقال طراحی و توسعه-7-3-8

ی برای انتقال بروندادهای طراحی و توسعه به ساخت، مدون کند. این روش خهای اجرایی باید رویه هایسازمان باید 

اطمینان دهد بروندادهای طراحی و توسعه، تصدیق شده باشند که برای ساخت پیش از تبدیل شدن به مشخصات نهایی 

 کند. تولید مناسبند و قابلیت فرایند می تواند الزامات مربوط به محصول را برآورده 

 سوابق نتایج و نتیجه گیری ها از انتقال و هرگونه اقدامات ضروری باید نگهداری شود.  

 

 کنترل تغییرات طراحی و توسعه-7-3-9

را برای کنترل تغییرات طراحی و توسعه، مدون کند. سازمان باید اهمیت تغییرات روی  رویه هاییسازمان باید 

کارکردها، عملکرد، قابلیت استفاده، ایمنی و الزامات نظارتی قابل کاربرد برای تجهیز پزشکی و استفاده ی موردنظرش را 

 تعیین کند. 

 زی، تغییرات باید:پیش از پیاده ساد. نتغییرات طراحی و توسعه باید شناسایی شو

 آ( بازنگری شده؛

 ب( تصدیق شده

 پ( در صورت اقتضا، صحه گذاری شده؛

 ت( تایید شود. 

یابی اثر تغییرات, بر اجزای سازنده ی محصول و محصولی شبازنگری تغییرات طراحی و توسعه باید دربرگیرنده ی ارز

 .دیریت ریسک و فرایندهای تحقق محصول باشد، دروندادها و بروندادهای مباشد که پیش از این تحویل شده است

 را ببینید(. 5-2-4باید نگهداری شود ) ضروریو هرگونه اقدامات  آنهابازنگری تغییرات، سوابق نتایج 

 

 پرونده های تغییرات طراحی و توسعه-7-3-10
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هر نوع از تجهیز پزشکی یا خانواده ی تجهیز پزشکی، را نگهداری کند. سازمان باید یک پرونده طراحی و توسعه را برای 

این پرونده باید شامل سوابق تولید شده برای اثبات انطباق با الزامات طراحی و توسعه و و سوابق تغییرات طراحی و توسعه 

 باشد. 

 خرید-7-4

 فرایند خرید-7-4-1

مطابقت محصول خریداری شده با الزامات مشخص شده ی خرید,  یابدتا اطمینان  مدون کند را رویه هایی سازمان باید 

 . دارد

 سازمان باید معیارهایی برای ارزشیابی و انتخاب تامین کنندگان استقرار دهد. این معیارها باید شامل موارد زیر باشد:

 ه کند؛آ( برپایه ی توانایی تامین کنندگان برای ارائه ی محصولی که الزامات سازمان را برآورد

 ایه ی عملکرد تامین کننده؛پبر ب( 

 ؛پ( بر پایه اثر محصول خریداری شده بر کیفیت تجهیز پزشکی

 ت( متناسب با ریسک های مرتبط با تجهیز پزشکی.

را طرحریزی کند.  عملکرد تامین کننده در در برآورده کردن الزامات  نکنندگا نارزیابی تامی-سازمان باید پایش و باز

 ارزیابی تامین کننده، فراهم کند. -محصول خریداری شده، باید پایش شود. نتایج پایش باید دروندادهایی را برای فرایند باز

ده و تطابق با الزامات عدم پوشش الزامات خرید، باید تناسب تامین کننده با ریسک مرتبط با محصول خریداری ش

 نظارتی قابل کاربرد را موردنظر قرار دهد. 

به دست  ضروریهرگونه اقدامات ارزیابی قابلیت یا عملکرد تامین کننده و -بازو  ، انتخاب، پایشسوابق نتایج ارزیابی

 را ببینید(. 5-2-4, باید نگهداری شود )این فعالیت هاآمده از 

 اطالعات خرید-7-4-2

در صورت اقتضا شامل  یا به آن ارجاع دهد،توصیف کند شود، خریداری را که قرار است اطالعات خرید باید محصول 

 موارد زیر:

 مشخصات محصول آ(

 , فرایندها و تجهیزات,رویه ها الزامات پذیرش محصول, ب( 

 و  لزامات مربوط به شایستگی کارکنان تامین کننده(اپ
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 یفیت.(الزامات سیستم مدیریت کت

 .یابد, پیش از اطالع به تامین کننده, اطمینان خریدالزامات مشخص شده ی   درخورد بودنسازمان باید از 

الزامات خرید در صورت کاربرد باید شامل توافق مدون ی باشد که تامین کننده هرگونه تغییری در محصول خریداری 

محصول خریداری شده در برآورده سازی الزامات مشخص شده ی  شده را پیش از پیاده سازی هرگونه تغییری که بر توانایی

 خرید تاثیر بگذارد، به سازمان اطالع دهد. 

را  4-2-4، سازمان باید اطالعات خرید را به شکل مستندات )9-5-7برای گستره ای از ردیابیِ به دست داده شده در 

 را ببینید(، نگهداری کند.  5-2-4ببینید( و سوابق )

 دیق محصول خریداری شدهتص-7-4-3

فعالیت های ضروری برای اطمینان از این که محصول خریداری شده الزامات مشخص شده  دیگرسازمان باید بازرسی یا 

گستره ی فعالیت های تصدیق باید بر پایه ی نتایج ارزشیابی تامین  نماید. پیاده سازیی خرید را برآورده می کند, مستقر و 

 کننده در تناسب با ریسک های مرتبط با محصول خریداری شده باشد. 

هنگامی که سازمان از هرگونه تغییری در محصول خریداری شده، آگاه می شود سازمان باید تعیین کند که آیا این 

 یا تجهیز پزشکی تاثیر می گذارد یا خیر. تغییرات بر فرایندهای تحقق محصول 

فعالیت د که تصدیق را در محل تامین کننده انجام دهد, سازمان باید ندر نظر دار هنگامی که سازمان یا مشتری اش

  خرید، بیان کند. تصدیق مورد نظر و روش ترخیص محصول را در اطالعات  های

 د(.را ببینی  5-2-4سوابق تصدیق باید نگهداری شود )

 تولید و ارائه ی خدمات-7-5

 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-7-5-1

تولید و ارائه ی خدمات باید طرحریزی ، انجام، پایش و کنترل شود تا اطمینان دهد که محصول با الزامات انطباق دارد. 

 در صورت اقتضا، کنترل های تولید باید شامل موارد زیر و نه محدود به آنها باشد: 

 ن سازی رویه ها و روش ها برای کنترل تولیدمدو آ(

 ب( شایسته بوده زیرساخت ها؛

 پ( پیاده سازی پایش و اندازه گیری پارامترهای فرایندی و مشخصه های محصول؛

 ت( دسترس پذیری و استفاده از تجهیزات اندازه گیری و پایش؛

 ث( پیاده سازی عملیات تعریف شده برای برچسب گذاری و بسته بندی؛
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 ج( پیاده سازی فعالیت های ترخیص, تحویل و فعالیت های پس از تحویل, و

را پیاده سازی و نگهداری نماید که  (5-2-4) سازمان باید برای هر تجهیز پزشکی یا هر بهر تجهیزات پزشکی، سوابقی

مشخص شده بوده میزان ساخته شده و میزان تایید شده برای توزیع را  9-5-7ارائه دهنده ی ردیابی به گستره ای که در 

 شناسایی می کند. سوابق باید تصدیق و تایید شوند. 

 پاکیزگی محصول-7-5-2

 : مدون کند اگر, ترل آلودگی محصول رایا کن سازمان باید الزامات را برای پاکیزگی محصول

 استفاده, توسط سازمان تمیز می شود؛یا سترون سازی آ(محصول, پیش از 

, در معرض فرایند سترون سازی یا استفاده ی آنباید پیش از  تامین می گردد و ناسترونب( محصول توسط سازمان, 

 پاکسازی قرار گیرد.

 , اهمیت دارد.استفاده ی آندر  تمیزیو یا استفاده اش تمیز شود سازی  نمی تواند پیش از سترون پ(محصول

 محصول, تامین شده است که به صورت ناسترون مورد استفاده قرار گیرد و تمیزی در استفاده ی آن, اهمیت دارد. ت(

 ساخت از محصول, برطرف شده باشند. طی قرار استعوامل فرآوری ث( 

, پیش از فرایند پاکسازی قابل 1-4-6 پاکسازی شده باشد, الزامات شامله در بندچنانچه محصول مطابق بندآ یا بند ب 

  کاربرد نمی باشند.

 

 فعالیت های نصب-7-5-3

 را مدون کند. تصدیق نصب  معیار پذیرش برای وتجهیز پزشکی باید الزامات برای نصب صورت اقتضا، سازمان در 

, شودانجام  تامین کننده اشجز سازمان یا  بیرونینصب توسط شخص مشتری اجازه دهد که  توافق شده یاگر الزامات 

 فراهم نماید.نصب و تصدیق  تجهیز پزشکی را برای نصب مدونیسازمان باید الزامات 

را  5-2-4, باید نگهداری شود )تامین کننده اشانجام شده توسط سازمان یا تجهیز پزشکی و تصدیق نصب سوابق نصب 

 ببینید(.

 

 خدمت دهیفعالیت های -7-5-4
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 های , مدارک مرجع و اندازه گیریرویه ی سرویس دهیشده باشد, سازمان باید  مشخص الزام دهی تچنانچه خدم

تصدیق این که الزامات محصول برآورده می شوند، مدون و  ضرورت برای انجام فعالیت های خدمت دهیمرجع را در صورت 

 کند. 

 دمت دهی انجام شده توسط سازمان یا تامین کننده اش را تحلیل کند:سازمان باید سوابق فعالیت های خ

 آ( تا تعیین کند که ایا اطالعات به عنوان یک شکایت، مورد رسیدگی قرار می گیرند؛

 ب( در صورت اقتضا به عنوان درونداد برای فرایند بهبود. 

 را ببینید(. 5-2-4باید نگهداری شود)  یا تامین کننده اش ی انجام شده توسط سازمانسوابق فعالیت های خدمت ده

 

 الزامات ویژه برای تجهیزات پزشکی استریل شده-7-5-5

-4, نگهداری کند)ن سازی مورد استفاده برای هر یک از بهرهاستورن سازیورست سازمان باید سوابق پارامترهای فرایند 

 باید به هر بهر تولیدی تجهیز پزشکی، قابل ردیابی باشد.  ن سازیورسترا ببینید(. سوابق  2-5

 

 صحه گذاری فرایندهای تولید و ارائه ی خدمات-7-5-6

یا  آنها با پایش و اندازه گیری بعدی تصدیق نمی باشد بروندادسازمان باید هرگونه فرایند تولید و ارائه ی خدماتی که 

 تحویل شدن محصول یاتنها پس از استفاده از  به عنوان یک پیامد، یص آنکه نقانمی تواند تصدیق شود, صحه گذاری نماید 

 می گردد.   آشکارخدمات 

 به نتایج طرحریزی شده, اثبات نماید. سازگار صحه گذاری باید توانایی این گونه فرایندها را در دست یابی

 کند:سازمان باید رویه هایی را برای صحه گذاری فرایندها شامل موارد زیر مدون 

 سازمان باید ترتیباتی را برای این گونه فرایندها استقرار دهد که در موارد مقتضی شامل موارد زیر گردد:

 فرایند؛آ(تعریف معیار برای بازنگری و تایید 

 کارکنان, شایستگیتجهیز و  شایستگیب(

  رویه ها و معیارهای پذیرش به خصوص؛پ(استفاده از روش ها و 

 فنون آماری منطقی برای اندازه ی نمونه؛ت( در صورت اقتضا، 

 را ببینید(؛ 5-2-4ت(الزامات مربوط به سوابق )
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 صحه گذاری؛-صحه گذاری شامل معیارها برای بازث(

 ج( تایید تغییرات در فرایند. 

ارائه ی مورد استفاده برای تولید و  را برای صحه گذاری به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتریرویه هایی سازمان باید 

خدمات، مدون کند. این گونه نرم افزارها باید پیش از اولین استفاده, صحه گذاری شوند و در صورت اقتضا پس از تغییرات در 

صحه گذاری نرم -رویکرد به خصوص و فعالیت های مرتبطش با صحه گذاری و باز .یشها 90این گونه نرم افزارها یا برنامه

ی مرتبط با استفاده از این نرم افزار شامل شامل تاثیر بر توانایی محصول در انطباق با افزار، باید متناسب با ریسک ها

 مشخصات باشد 

را  5-2-4باید نگهداری شوند)و هرگونه اقدام ضروری از صحه گذاری صحه گذاری  نتایج و نتیجه گیری از سوابق

 ببینید(.

 و سیستم حائل سترونی الزامات ویژه برای تجهیزات پزشکی استریل شده-7-5-7

, سترون سازی و سیستم حائل سترونی فرایندهای صحه گذاریبرای را ببینید( را  4-2-4رویه هایی )سازمان باید 

 . مدون کند

صحه , پیاده سازی و تغییرات متعاقب محصول یا فرایند باید پیش ازو سیستم حائل سترونی  سترون سازی فرایندهای

 شوند. گذاری شوند

را  5-2-4نتایج و نتیجه گیری از صحه گذاری و هرگونه اقدام ضروری از صحه گذاری باید نگهداری شوند) سوابق

 ببینید(.

 یافت می شود.  ISO 11607-2و  ISO 11607-1یادآوری : اطالعات بیشتر در 

 شناسایی-7-5-8

سازمان باید رویه هایی را برای شناسایی محصول مدون کرده و محصول را با وسیله های مناسب در سراسر تحقق 

 محصول شناسایی نماید. 

سازمان باید وضعیت محصول را با توجه به الزامات پایش و اندازه گیری مناسب در سراسر تحقق محصول  شناسایی 

سراسر تولید, انبارش, نصب, یا سرویس دهی محصول حفظ شود تا اطمینان دهد کند. شناسایی وضعیت محصول باید در در 

که تنها محصولی که بازرسی ها و آزمون های الزامی  را گذرانده است یا تحت یک اجازه ی ارفاقی مجاز، ترخیص شده است، 

 ارسال، استفاده یا نصب می شود. 

                                                           
90

 Application 
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مان باید سیستمی را برای تخصیص شناسه ی منحصر به فرد تجهیز چنانچه الزامات نظارتی قابل کاربرد الزام کند، ساز

 بر تجهیز پزشکی، مدون نماید. 

دیگر و از  شده که تجهیزات پزشکی برگشتی به سازمان شناسایی برای اطمینان از اینرا  رویه هایی سازمان باید 

 محصوالت منطبق، متمایز می شود, مدون کند. 

 ردیابی-7-5-9

 کلیات-7-5-9-1

در مطابقت با الزامات  باید گستره ی ردیابی محصول را رویه ها. این گونه مدون کندرا برای ردیابی  رویه ایسازمان باید 

 . را ببینید( 5-2-4کرده و سوابق نگهداری شود )نظارتی قابل کاربرد, تعریف 

 

 الزامات ویژه برای تجهیزات پزشکی کاشتنی-7-5-9-2

یابی شامل اجزا, مواد و شرایط محیط کاری مورد استفاده می شود، چنان چه منجر به این ، سوابق الزام شده برای رد

 شوند که تجهیز پزشکی الزامات ایمنی و عملکردی خود را برآورده نکند. 

سازمان باید الزام کند که تامین کنندگان خدمات توزیع یا توزیع کنندگان سوابق توزیع تجهیز پزشکی را حفظ کنند تا 

 ابق برای بازرسی در دسترس هستند، اجازه دهند. این که این سوابی و ردی

 را ببینید(. 5-2-4سوابق نام و نشانی دریافت کننده ی سیاهه ی حمل, باید نگهداری شود)

 

 دارایی مشتری-7-5-10

 که تحت کنترل تا هنگامی را که برای استفاده یا مشارکت در محصول ارائه شده است سازمان باید دارایی مشتری

و مراقبت  تظاحف یا تشکیل محصول، شناسایی، تصدیق، برای استفاده سازمان است است یا سازمان از آن استفاده می کند،

اگر دارایی مشتری گم شده، آسیب دیده، یا به نحو دیگری دریافت شد که مناسب برای استفاده نیست، سازمان باید  نماید.

 را ببینید(.  5-2-4ش داده و سوابق را نگهداری نماید )این موارد را به مشتری گزار

 

 نگهداری محصول-7-5-11

رویه هایی را برای نگهداری انطباق محصول با الزامات طی فرآوری، انبارش، جابجایی و توزیع، مدون کند. سازمان باید 

 نگهداری باید بر اجزای تشکیل دهنده ی یک محصول نیز اعمال شود.
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در معرض شرایط و خطرات موردانتظار در طی فرآوری، ، آلودگی یا آسیب هنگامی 91محصول را از دگرگونیسازمان باید 

 انبارش، جابجایی و توزیع است از طریق موارد زیر حفاظت کند:

 مناسب؛ 92آ( طراحی و ساخت بسته بندی و ظروف حمل و نقل

 بسته بندی به تنهایی نتواند نگهداری را فراهم کند؛ب( مدون سازی الزامات برای شرایط ویژه ی موردنیاز چنانچه 

 را ببینید(.  5-2-4چنانچه شرایط ویژه ای موردنیاز باشد باید کنترل شده و ثبت شوند )

 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری-7-6

پایش و اندازه گیری  تجهیزاتو همچنین  به عهده گرفته شونداست  قرارسازمان باید عملیات پایش و اندازه گیری که 

 نماید. شده را تعیین  مشخصمورد نیاز برای فراهم آوری شواهد انطباق محصول با نیازمندیهای 

می تواند انجام شود و به گونه ای  ها پایش و اندازه گیری آن که یابدتا اطمینان رویه هایی را مدون کند  سازمان باید

 .گیری سازگار است الزامات پایش و اندازهانجام می شود که با 

 

 صحیح، تجهیزات اندازه گیری باید: برای اطمینان از نتایج صورت ضرورت،در 

یا پیش از استفاده در مقایسه با استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی به   مشخص شدهآ( در فواصل زمانی 

هرگاه چنین استانداردهای موجود  هردو: یا، کالیبره یا تصدیق گردند ی اندازه گیری بین المللی یا ملیاستانداردها

 . را ببینید( 5-2-4) نباشد ، ماخذ مورد استفاده برای کالیبراسیون یا تصدیق باید ثبت گردد

 را ببینید(.  5-2-4تنظیم ها ثبت گردد )-تنطیم شوند: این گونه تنظیم یا باز-ضرورت تنظیم و یا بازب( درمواقع 

 .وضعیت کالیبراسیون باشندیین به منظور تع دارای شناسه ای پ(

 . شوندت( از تنظیماتی که باعث بی اعتبار شدن نتیجه اندازه گیری می شوند ، محافظت 

 .مراقبت گردند، نگهداری یا انبارش در حین جابجایی 93آسیبث( از آسیب دیدگی یا 

 سازمان باید کالیبراسیون یا تصدیق را در مطابقت با رویه ی مدون انجام دهد. 

افزون بر این، سازمان باید اعتبار نتایج اندازه گیری های پیشین را هرگاه که دریابد مطابق با الزامات نیستند، ارزیابی و 

را ببینید(. سازمان باید اقدام مقتضی را در ارتباط با تجیز و محصوالتی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، به  5-2-4ثبت کند )

 عمل آورد. 
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 (.5-2-4ون و تصدیق باید نگهداری شود )بند سوابق کالیبراسی

سازمان باید رویه ای را برای صحه گذاری برنامه های نرم افزارهای کامپیوتری مورد استفاده برای پایش و اندازه گیری 

رات در این ی اولیه و در صورت اقتضا پس از تغییالزامات، مدون کند.  این گونه برنامه های نرم افزاری، باید پیش از استفاده 

-رویکرد به خصوص و فعالیت های مرتبطش با صحه گذاری نرم افزار و بازگونه نرم افزارها یا برنامه ها، صحه گذاری شوند 

صحه گذاری باید متناسب با ریسک های مرتبط با استفاده از نرم افزار شامل اثر بر توانایی های محصول در انطباق با 

 مشخصات باشد. 

 را ببینید(.  5-2-4نتیجه گیری از صحه گذاری و اقدامات ضروری از صحه گذاری باید نگهداری شود )سوابق نتایج و 

  یافت می شود.   ISO 10012اطالعات بیشتر در  یادآوری :
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 اندازه گیری, تحلیل و بهبود-8

 کلیات-8-1

 موارد زیر را طرحریزی و استقرار دهد: برایسازمان باید فرایندهای پایش, اندازه گیری, تحلیل و بهبود موردنیاز 

 آ(اثبات انطباق محصول,

 از انطباق سیستم مدیریت کیفیت؛ ب(حصول اطمینان

 ؛پ(حفظ اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

 شامل تکنیک های آماری و گستره ی کاربرد آنها باشد. مقتضیاین مورد باید شامل تعیین روش های 

 

 پایش و اندازه گیری-8-2

 بازخورد-8-2-1

سیستم مدیریت کیفیت, سازمان باید اطالعات مربوط به این که آیا سازمان  اثربخشیهای به عنوان یکی از اندازه گیری 

 روش دست یابی و استفاده از این اطالعات باید تعیین شود. پایش نماید. شتری را برآورده کرده است یا خیر،الزامات م

گردآوری اطالعات از   94، مدون کند.این فرایند بازخورد باید شامل مقرراتبازخورد فرایندرا برای رویه ای سازمان باید 

 تولید و نیز تجربیات پس از تولید باشد. 

این اطالعات گردآوری شده از فرایند بازخورد باید به عنوان درونداد احتمالی به مدیریت ریسک برای پایش و اندازه 

 محصول و بهبود مستمر، به خدمت گرفته شود.  گیری الزامات محصول و نیز تحقق

این  بازنگری ده باشند،پس از تولید کر فعالیت هایتجربیاتی از  کسبسازمان را ملزم به  الزامات نظارتی،چنانچه 

 .بازخورد باشد فرایندباید بخشی از این  تجارب،

 رسیدگی به شکایت-8-2-2

 به شکایت در مطابقت با الزامات نظارتی، مدون کند. سازمان باید رویه ای را برای رسیدگی به موقع 

 رویه باید دست کم شامل الزامات و مسئولیت هایی برای موارد زیر باشد:

 دریافت و ثبت اطالعاتآ( 
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 ب( ارزشیابی اطالعات در تعیین این که آیا بازخورد شامل یک شکایت است یا خیر

 شکایت 95پ( بررسی

 اطالعات به نهاد نظارتی مقتضی؛ت( تعیین نیاز به گزارش دهی 

 به محصول مرتبط با شکایت؛ 96ث( رسیدگی

 ج( تعیین نیاز به آغاز اقدام برای اصالحات یا اقدامات اصالحی.

هرگونه اصالح یا اقدام اصالحی باید حاصل از فرایند رسیدگی چنانچه هر شکایتی بررسی نشود توجیه باید مدون شود. 

 به شکایت مشتری باید مدون شود. 

چنانچه بررسی فعالیت های بیرون از سازمان در شکایت سهیم بوده اند، اطالعات مرتبط باید بین سازمان و نهاد بیرونی 

 دخیل، باید ردوبدل شود. 

 را ببینید(.  5-2-4د )سوابق رسیدگی به شکایت باید نگهداری شو

 گزارش دهی به نهاد نظارتی-8-2-3

معیارهای گزارش دهی مشخص شده ی  الزام کنند که اطالع رسانی شکایت،چنانچه الزامات نظارتی قابل کاربرد،  

رویداد نامطلوب یا صدور نکات مشورتی را برآورده کند، سازمان باید رویه هایی را برای فراهم سازی اطالع رسانی نهادهای 

 نظارتی مقتضی را مدون کند. 

  را ببینید(.  5-2-4دهی به نهادهای نظارتی باید نگهداری شود ) سوابق گزارش

 

 اخلیممیزی د-8-2-4

 :ن کند که آیا سیستم مدیریت کیفیتتا تعیی انام دهدسازمان باید ممیزی داخلی را در فواصل برنامه ریزی شده 

مستقر شده و الزامات سیستم مدیریت کیفیت  این استاندارد بین المللی الزامات و مدون،آ( با ترتیبات برنامه ریزی شده 

 انطباق دارد یا خیر؛ کاربرد،الزامات نظارتی قابل توسط سازمان و 

 به طور اثربخشی پیاده سازی و نگهداری می شود. ب( 

سازمان باید یک رویه برای توصیف مسئولیت ها و الزامات برای طرحریزی و اجرای ممیزی های داخلی و ثبت و 

  نتایج ممیزی، مدون کند. گزارشدهی 
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ت و اهمیت فرایندها و حوزه های که قرار است ممیزی شوندو یک برنامه ی ممیزی باید با در نظرگیری مالحظات وضعی

و روش ها باید باید تعریف و ثبت  معیار ممیزی، دامنه، فواصل زمانینیز نتایج ممیزی های پیشین، طرحریزی شود. 

اطمینان را ببینید(. برگزیدن ممیزان و انجام ممیزی ها باید عینیت گرایی و بی طرفی فرایند ممیزی را  5-2-4گردد )

 دهد. ممیزان نباید کار خودشان را ممیزی کنند. 

-4سوابق ممیزی و نتایج آن شامل شناسایی فرایندها و حوزه های ممیزی شده و نتیجه گیری ها باید نگهداری شود )

2-5 .) 

م مدیریت مسئول حوزه ی تحت ممیزی، باید اطمینان یابد که اصالحات و اقدامات اصالحی ضروری برای حذف عد

، بدون تاخیر صورت پذیرفته است. فعالیتهای پیگیری باید شامل تصدیق اقدامات انجام آنهاانطباقهای کشف شده و علل 

 (2-5-8پذیرفته  و گزارشدهی در مورد نتایج تصدیق باشد )بند 

 . یافت می شود ISO 19011اطالعات بیشتر در  یادآوری :

 

 پایش و اندازه گیری فرایندها-8-2-5

، اندازه گیری فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت به کار اقتضاسازمان باید روشهای مناسبی را برای پایش و در صورت 

ریزی شده اثبات نماید. هرگاه نتایج طرح ،ریزی شدهطرحباید توانایی فرآیندها را در دستیابی به نتایج ها، گیرد . این روش 

 .قدامات اصالحی الزم باید انجام گیرنداصالحات و ا ، در صورت اقتضا،حاصل نگردد

 پایش و اندازه گیری محصول-8-2-6

سازمان باید ویژگی های محصول را پایش و اندازه گیری کند تا تصدیق کند که الزامات محصول برآورده شده اند. این 

صورت  رویه های مدونو و مدون طرحریزی شده  ترتیباتبا  مطابقتفرایند تحقق محصول در  قابل کاربرد موضوع در مراحل

 پذیرد .

-2-4هویت فرد دارای اختیار برای ترخیص محصول باید ثبت گردد )شواهد انطباق با معیار پذیرش باید نگهداری شود. 

در صورت اقتضا، سوابق باید تجهیزات آزمون مورد استفاده برای انجام فعالیت های اندازه گیری را شناسایی را ببینید(.  5

  کند.

به طور رضایت بخشی کامل  و مدون طرحریزی شده الزاماتترخیص محصول و تحویل خدمات نباید قبل از زمانی که 

 شوند, انجام شود.

 سازمان باید هویت هر فرد را در هر بازرسی و آزمون را ثبت کند.برای تجهیزات پزشکی کاشتنی، 

 کنترل محصول نامنطبق-8-3



                                                                                                                                                        

ie 
               IEHOUSE.ORG                                                                                           4, واحد  1آدرس  : انقالب , خیابان فخر رازی , خیابان نظری , بن بست فرزانه , پالک 

021-66483912-66483721تماس : تلفن   

 کلیات-8-3-1

پیشگیری از استفاده و که محصولی که با الزامات محصول انطباق ندارد, شناسایی شده و برای  یابدسازمان باید اطمینان 

برای مرتبط و اختیارات  کنترل ها و مسئولیت هاسازمان باید رویه ای را برای تعریف . تحویل ناخواسته اش، کنترل می شود

 مدون کند. محصول نامنطبق ی و تغییر وضعیت شناسایی، مستندسازی، جداسازی، ارزشیاب

ارزشیابی محصول نامنطبق باید شامل تعیین نیاز به یک بررسی و اطالع رسانی به شخص بیرونی مسئول در قبال عدم 

 انطباق می باشد. 

مات، باید سوابق ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدام بعدی انجام شده شامل ارزشیابی، هگونه بررسی و منطق برای تصمی

 را ببینید(. 5-2-4نگهداری شود )

 اقدام در قبال محصول نامنطبق کشف شده پیش از تحویل-8-3-2

 :برخورد کندسازمان باید با محصول نامنطبق با یک یا چند روش زیر 

 عدم انطباق های یافت شده, 97درنظر گرفتن اقداماتی برای برطرف سازی آ(

 از کاربرد یا استفاده ی اصلی محصول  98درنظر گرفتن اقداماتی برای جلوگیری ب(

 ,99کسب اختیار برای استفاده, ترخیص یا پذیرش تحت مجوز ارفاقی پ(

که توجیه، ارائه می  می شودپذیرفته  زمانی با مجوز ارفاقی تنهاسازمان باید اطمینان حاصل کند که محصول نامنطبق 

هویت فرد که دارای اختیار برای  پذیرش با اجازه ی ارفاقی و . سوابقمی شود نظارتیالزامات  فته شده و شده، تاییدیه ها گر

 را ببینید(. 5-2-4اجازه ی ارفاقی, باید نگهداری شود )

 اقدام در قبال محصول نامنطبق کشف شده پس از تحویل-8-3-3

شناسایی می گردد, سازمان باید اقدامات مقتضی را برای آثار زمانی که محصول نامنطبق پس از تحویل یا آغاز به کاربرد 

 را ببینید(. 5-2-4یا آثار بالقوه ی عدم انطباق, انجام دهد. سوابق اقدامات انجام شده باید نگهداری شود )

دارای قابلیت سازمان باید رویه ای را برای صدور نکات مشورتی در مطابقت با الزامات نظارتی، مدون کند. این رویه باید 

 را ببینید(. 5-2-4اعمال اثر، در هز زمانی را داشته باشد. سوابق اقدامات مرتبط با صدور نکات توصیه ای باید نگهداری شود )

 دوباره کاری-8-3-4
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 آثار نامطلوب دوباره کاری روی محصول را موردنظر قرارسازمان باید دوباره کاری بر مطابق با رویه مدون انجام دهد که 

  بوده است. یاصل یا هیباشد که رو یا هیدییو تامی دهد. این رویه باید تحت همان بازنگری 

معیارهای پذیرش الزامات نظارتی تا تا اطمینان دهد که  شودزمانی که محصول باید تصدیق پس از پایان دوباره کاری، 

 .را برآورده می کند

 را ببینید(.  5-2-4سوابق دوباره کاری باید نگهداری شود 

 

 تحلیل داده ها-8-4

و  ، درخورد بودنبرای اثبات تناسب مقتضی،را برای تعیین , گردآوری و تحلیل داده های  رویه هاییسازمان باید 

 یت کیفیتو ارزیابی امکان بهبود اثربخشی سیستم مدیر استقرار دهد. ،اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

 رویه باید شامل تعیین روش های مقتضی، شامل فنون آماری و گستره ی به کارگیری شان باشد. 

بوده و دست منابع مرتبط  دیگرنتایج پایش و اندازه گیری و از  به عنوان گردآوری شدهباید شامل داده های  تحلیل داده

  کم شامل ورودی هایی از موارد زیر باشد:

 آ(بازخورد؛

 طباق با الزامات محصول؛ب(ان

 ت هایی برای اقدامات پیشگیرانه؛پ(ویژگی ها و روند فرایندها و محصوالت شامل فرص

 ت(تامین کنندگان

 ث( ممیزی ها

 .ج( گزارش خدمت دهی ها در صورت اقتضا

 ببینید(. را -5-2-4سوابق نتایج تحلیل داده ها باید نگهداری شوند)

 بهبود-8-5

 کلیات-8-5-1

تناسب، درخورد بودن و اثربخشی مستمر سیستم  پیاده سازی کند تاسازمان باید هرگونه تغییر ضروری را شناسایی و 

مدیریت کیفیت و ایمنی و عملکرد تجهیز پزشکی از طریق استفاده از خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، نتایج ممیزی ها، 

 قدامات پیشگیرانه و بازنگری مدیریت، اطمینان یافته و آن را حفظ کند. بازار، تحلیل داده ها، اقدامات اصالحی، ا-مراقبت پس
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 اقدام اصالحی-8-5-2

 از وقوع مجدد آنها به انجام رساند. پیشگیریبه منظور  ,عدم انطباقها علت یبرطرف ساز برایرا  یسازمان باید اقدامات

اقدام اصالحی باید متناسب با اثرات عدم انطباقهای  هرگونه اقدام اصالح ضروری باید بدون هرگونه تاخیری به انجام رسد.

 بوقوع پیوسته باشد. 

 : را تعریف نماید زیر الزاماتتا  مدون کندباید  رویهیک سازمان 

 انطباقها )از جمله شکایات مشتری(؛( بازنگری عدم آ

 وز عدم انطباقها؛ن علل برب( تعیی

  ینان از عدم تکرار عدم انطباقها؛اطم برایاقدامات نیاز به یابی شپ( ارز

طرحریزی و مدون سازی اقدامات موردنیاز و پیاده سازی آن گونه اقدامات شامل به روز آوری مستندات در صورت  ت(

 اقتضا؛

لکرد تجهیز ازی الزامات نظارتی یا ایمنی و عمبر توانایی در برآورده س 100ث( تصدیق این که اقدام اصالحی اثر نامطلوبی

 پزشکی ندارد؛

 انجام شده. اصالحیاقدامات  اثربخشی ج( بازنگری

  را ببینید(.  5-2-4سوابق هرگونه بررسی و اقدامات انجام شده باید نگهداری شود )

 

 اقدام پیشگیرانه-8-5-3

به منظور پیشگیری از وقوع آنها به انجام رساند.  ,علت عدم انطباقهای بالقوه یطرف سازبرسازمان باید اقداماتی را برای 

 اقدام پیشگیرانه باید متناسب با اثرات مشکالت بالقوه باشد. 

 سازمان یک رویه باید مدون کند تا الزامات زیر را توصیف کند: 

 ( تعیین علل بروز عدم انطباقهای بالقوه و علل آنها؛آ

 ارزشیابی نیاز به اقدامات برای پیشگیری از وقوع عدم انطباقها؛ب( 

پ( طرحریزی و مدون سازی اقدامات موردنیاز و پیاده سازی آن گونه اقدامات شامل به روز آوری مستندات در صورت 

 اقتضا؛

                                                           
100

 Adverse Effect 
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یا ایمنی و عکلکرد تجهیز  ت( تصدیق این که اقدام پیشگیرانه، اثر نامطلوبی بر توانایی در برآورده سازی الزامات نظارتی

 پزشکی ندارد؛

 ث( بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه ی انجام شده.

 را ببینید(.   5-2-4سوابق هرگونه بررسی و اقدامات انجام شده باید نگهداری شود )
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 پیوست آ

 )جهت اطالع(

 ISO13485:2016و  ISO13485:2003مقایسه ی متن 

 

 

( را در مقایسه با ویرایش پیشین ISO13485:2016ویرایش از این استاندارد بین المللی ) تغییرات در ذاین 1-جدول آ

(ISO13485:2003.تبیین می کند ) 

در ویرایش  بند
ISO13485:2016 

 ISO13485:2003تغییر در مقایسه با  درباره ینکته 

 اثر ویرایش سوم را روی این استاندارد بین المللی روشن می کند. - پیشگفتار

 مقدمه

 کلیات-0-1

اساسا شامل جزییات بیشتر مرتبط با سرشت سازمانی که این الزامات استاندارد بین المللی پوشش می دهد  -

 و مراحل چرخه ی عمر می شود.

توضیح می دهد که الزامات می تواند از سوی تامین کنندگان یا دیگر طرف های بیرونی هم به طور  -

 رتیبات قراردادی مورد استفاده قرار بگیرد.داوطلبانه یا به عنوان نتیجه ی ت

 به سازمان درباره ی  التزامات مرتبط با الزامات نظارتی متمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت گوشزد می کند. -

به سازمان درباره ی تفاوت ها در تعاریف مقررات محلی و تالتزام شان در درک این که چگونه این تعاریف  -

 ن تاثیر می گذارد، گوشزد می کند.بر سیستم مدیریت کیفیت شا

 التزام به برآورده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت خودِ سازمان را می افزاید. -

به طور خاص به تمرکز بر ضرورت برآورده سازی الزامات مشتری و مقررات قابل کاربرد برای ایمنی و  -

 عملکرد فرا می خواند.

 حصول مهم هستند که بر ایمنی و عملکرد مرتبط هستندالزاماتی از م تاکید می کند بر این که  -

دو تاثیر بر سرشت سیستم مدیریت کیفیت را می افزاید که فهرست اولیه )محیط سازمانی والزامات  -

 نظارتی( وجود نداشتند

شفاف سازی می کند که سازمان نیازی نیست مستندسازی خود را با ساختار بندی این استاندارد بین  -

 المللی همراستا کند. 

 دو معیار اضافه را در ازتباط با توصیف الزامات مقتضی، می افزاید: - شفاف سازی مفاهیم-0-2

 تطابق با الزامات نظارتی -

 ریسک ها ضروری استالزاماتی که برای سازمان برای مدیریت  -

کاربرد ریسک را به الزامات ایمنی یا عملکردی تجهیز پزشکی یا برآورده سازی الزامات نظارتی قابل کاربرد  -

 محدود می کند.

 شامل نیاز به استقرار، اجرا و نگهداشت می باشد« مدون»شفاف سازی می کند که عبارت  -
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در ویرایش  بند
ISO13485:2016 

 ISO13485:2003تغییر در مقایسه با  درباره ینکته 

که برای یک مشتری مورد انتظار است یا از به خروجی هایی « محصول»شفاف سازی می کند که عبارت  -

 سوی آن مشتری الزم شده است یا هرگونه خروجی موردانتظار از فرایند تحقق محصول، اعمال می شود.

 توضیح رویکرد فرایندی گسترش یافته است. - رویکرد فرایندی-0-3

 را بیان می کند ISO9001 و  ISO13485ارتباط میان  - ISO9001ارتباط با -0-4

 را نشان می دهد که در پیوست ب تبیین خواهد شد ISO9001 و  ISO13485 ارتباط ساختاری میان  -

 حذف شده است ISO9001:2008استفاده از متن مورب در درون استاندارد برای نشان دادن تغییرات از  -

مرحله از چرخه ی عمر کاربردپذیری این استاندارد بین المللی را برای سازمان هایی که در یک یا چند  - دامنه-1

 تجهیز پزشکی دخیل شده اند، نشان می دهد

نشان می دهد که تامین کنندگان و طرف های بیرونی ای که محصول شامل خدمات مرتبط با سیستم  -

مدیریت کیفیت را به سازمان های تجهیز پزشکی ارائه می دهند، می توانند از این استاندارد بین المللی  

 استفاده کنند

 ر خاص مسئولیت های پایش، نگهداشت و کنترل فرایندهای برونسپاری شده را فرا می خواندبه طو -

 بسط می دهد 8تا  6بندهای  کاربرد نداشته باشد بهکه می تواند  را الزاماتی -

 ایاساسنامه ها ، مقررات ، احکام   لیاز قبشامل « الزامات نظارتی»شفاف سازی می کند که عبارت  -

و دامنه ی الزامات نظارتی قابل کاربرد را به الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت و شده و  ها  هیامر

 الزامات برای ایمنی و عملکرد تجهیز پزشکی محدود می کند

 برخی تعاریف موجود، تصحیح شده است.چند تعریف تازه افزوده شده و  - واژگان و تعاریف-3

 سیستم مدیریت کیفیت 4

 کلیات-4-1

 برای مدون کردن نقش های سازمان، افزوده استالزامی را  -

 الزامی شده است« با در نظرگرفتن نقش های به عهده گرفته شده توسط سازمان»مستندسازی فرایندها  -

« بنیان در کنترل فرایندهای مقتضی موردنیاز برای سیستم مدیریت کیفیت-رویکرد ریسک»کاربرد یک  -

 الزام شده است

 تغییرات در فرایندها، الزام شده استالزامات مرتبط با  -

الزامات مرتبط با صحه گذاری کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری مورد استفاده در سیستم مدیریت کیفیت،  -

 الزام شده است

 کنترل سوابق، در درون الزامات کنترل مدارک در برگرفته می شود - الزامات مستندسازی-4-2

 ی می شوند، فهرست می کندمدارکی را که شامل عمر تجهیز پزشک -

 افزوده است با تغییرات در فرایندها در ارتباط باالزامی جدید  -

 الزامی جدید در ارتباط با آسیب و از بین رفتن مدارک، افزوده است.  -

بازنگری شامل الزامی برای مستندسازی یک یا چند روش اجرایی برای بازنگری مدیریت و الزامی برای  - بازنگری مدیریتی-5-6

 می شود« فواصل زمانی طرحریزی شده ی مدون»مدیریت در 

 ورودی ها و خروجی های بازنگری مدیریت، بسط داده شده اند. -

الزام جدیدی برای فرایندهای مستندسازی استقرار شایستگی، فراهم سازی آموزش های موردنیاز و  - منابع انسانی-6-2

 اطمینان از آگاهی کارکنان

الزامی را افزوده است که زیرساخت از در هم شدن محصوالت پیشگیری کرده و نسبت به جابجایی منظم  - زیرساخت-6-3

 محصول، اطمینان دهد

 سیستم اطالعاتی برای فهرست کردن خدمات پشتیبانی را الزام کرده است. -

 الزامات مستندسازی برای محیط کار را افزوده است - محیط کاری و کنترل آلودگی-6-4

 جانداران یا ذرات را برای تجهیز پزشکی سترون را افزوده است.-مرتبط با کنترل آلودگی با ریزالزامی  -

 الزامی را برای فهرست کردن افزوده است - طرحریزی تحقق محصول-7-1
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در ویرایش  بند
ISO13485:2016 

 ISO13485:2003تغییر در مقایسه با  درباره ینکته 

 الزامی را برای فهرست کردن افزوده است - فرایندهای مرتبط با مشتری-7-2

 ای نظارتی را افزوده است.الزامی جدید مرتبط با اطالع رسانی به نهاده -

 الزامی را برای فهرست کردن افزوده است - طرحریزی طراحی و توسعه-7-3-2

الزام مرتبط با مدیریت فصل مشترک میان گروه های مختلف دخیل در طراحی و توسعه را حذف کرده  -

 است.

ورودی های طراحی و -7-3-3

 توسعه

 الزامی را برای فهرست کردن افزوده است -

 افزوده شده است که الزامات باید بتوانند تصدیق یا صحه گذاری شوند. الزامی -

 الزامی برای محتویات سوابق افزوده است. - بازنگری طراحی و توسعه-7-3-5

 الزامی برای مستندسازی طراح های تصدیق و مالحظات فصل مشترک، افزوده است. - تصدیق طراحی و توسعه-7-3-6

 وده است.الزامی برای سوابق تصدیق افز -

صحه گذاری طراحی و -7-3-7

 توسعه

الزامی را برای مستندسازی طرا حای صحه گذاری، محصولی که برای صحه گذاری می بایست استفاده شود  -

 و مالحظات فصل مشترک، افزوده است. الزاماتی برای سوابق صحه گذاری افوزده است. 

 افزوده است.زیر بند جدیدی است که  - انتقال طراحی و توسعه-7-3-8

الزامی جدی افزوده است که اثر تغییر بر محصول در فرایند و بر خروجی های مدیریت ریسک و فرایندهای  - تغییرات طراحی و توسعه-7-3-9

 تحقق محصول، می بایست صورت پذیرد. 

 جزییاتی را بای درنظرگیری در تعیین اهمیت تغییرات طراحی و توسعه، افزوده است. -

ه های طراحی و پروند-7-3-10

 توسعه

 زیر بند جدیدی است که افزوده است. -

معیارهای انتخاب تامین کننده را بر تاثیر عملکرد تامین کننده بر کیفیت تجهیز پزشکی، ریسک مرتبط با  - فرایند خرید-7-4-1

 مات نظارتی مکحصول، تمرکز می دهدتجهیز پزشکی، و برآورده سازی الزا

ارزیابی تامین کنندگان و اقدامی که می بایست انجام شود هنگامی -پایش و بازالزامی جدید در ارتباط با  -

 که الزامات خرید برآورده نمی شود، افزوده شده است

 جزییات بیشتری را در ارتباط با محتوای سوابق ارائه می دهد.  -

 محصول تغییر یافته است.الزام جدیدی افزوده شده است که شامل اطالع رسانی تغییرات در  - اطالعات خرید-7-4-2

تصدیق محصول خریداری -7-4-3

 شده

الزامی جدید درباره ی گستره ی فعالیت های تصدیق و اقدامی که می بایست انچام شود هنگامی که  -

 سازمان از هرگونه تغییری در محصول خریداری شده، آگاه شود.

کنترل تولید و ارائه ی -7-5-1

 خدمات

 کنترل انجام تولید و ارائه ی خدمات، افزوده است.جزییاتی در ارتباط با  -

 زیر بند جدیدی است که افزوده است. - پاکیزگی محصول-7-5-2

 الزامی جدید برای تحلیل سوابق فعالیت های سرویس دهی، افزوده است. - فعالیت های خدمت دهی-7-5-4

تصدیق فرایندهای تولید و -7-5-6

 ارائه ی خدمات

 کردن افزوده است الزامی را برای فهرست -

 جزییاتی را افزوده است در ارتباط با وضعیت هایی که الزام به روش اجرایی می کند،  -

 رویکردی خاص را برای تصدیق نرم افزار به ریسک های مرتبط با استفاده ی نرم افزار، ربط می دهد -

 الزامی را در ارتباط با سوابق صحه گذاری، افزوده است. -

برای تصدیق الزامات ویژه -7-5-7

فرایندهای ستورن سازی و سیستم 

 های حائل سترونی

 الزامی های را برای سیستم حائل سترون سازی، افزوده است. -

 الزامی را برای شناسایی منحصر به فرد تجهیز افزوده است - شناسایی-7-5-8

ضعیت محصول الزامی جدید برای روش اجرایی مدون برای شناسایی محصول و در ارتباط با شناسایی و و -
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در ویرایش  بند
ISO13485:2016 

 ISO13485:2003تغییر در مقایسه با  درباره ینکته 

 در طی تولید، افزوده است.

 جزییاتی را افزوده است به عنوان نشان دادن این که چگونه نگهداری می تواند انجام شود. - نگهداری محصول-7-5-11

 اشاره می کند که بازخورد بایستی از فعالیت های تولید و پس از تولید، بازخورد به دست آید - بازخورد-8-2-1

ه کارگیری بازخورد در فرایندهای مدیریت ریسک به منظور پایش و نگهداشت الزامات الزامی را برای ب -

 محصول، افزوده است.

 زیربند جدید - رسیدگی به شکایت-8-2-2

گزارش دهی به نهادهای -8-2-3

 نظارتی

 زیربند جدید -

پایش و اندازه گیری -8-2-6

 محصول

 استفاده برای انجام فعالیت های اندازه گیری، افزوده است.الزامی را برای شناسایی تجهیزات آزمون مورد  -

 جزییاتی در ارتباط با انواع کنترل هایی که باید مدون شود، افزوده است - کنترل محصول نامنطبق-8-3

 الزامات را تعمیم داده است تا شامل هرگونه تحقیق و منطقی برای تصمیم گیری باشد. -

 ارفاقی افزوده است. الزاماتی را در ارتباط با اجازه ی -

الزامات مربوط به عدم انطباق های تشخیص داده شده پیش از تحویل، تشخیص داده شده پس از تحویل و  -

 دوباره کاری را تفکیک کرده است

 اطالعات مشورتی، افزوده است.  الزاماتی را برای سوابق مرتبط با صدور  -

 عیین روش های مقتضی شامل فنون آماری و گستره ی کاربرد آنها باشدالزامی را افزوده است تا شامل ت - تحلیل داده ها-8-4

 جزییاتی برای فهرست کردن ورودی ها، افزوده است. -

 الزامی را برای تصدیق این که اقدام اصالحی اثر نامطلوبی نداشته باشد، افزوده است. - اقدام اصالحی-8-5-2

 الطامی را برای این که اقدام اصالحی بدون تاخیری، انجام شود، افزوده است.  -

 الزامی را برای تصدیق این که اقدام پیشگیرانه اثر نامطلوبی نداشته باشد، افزوده است.  - اقدام پیشگیرانه-8-5-3
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 پیوست ب

 )جهت اطالع(

 ISO9001:2015و  ISO13485:2016 تطبیقی میانمقایسه ی 

 

 را نسان می دهد.  ISO9001:2015و  ISO13485:2016مقایسه ای تطبیقی میان  2-و ب 1-بجدول 

 ISO9001:2015بندهای  ISO13485:2016بندهای 

 دامنه-1

 بدون عنوان-4-1-1

 دامنه-1

 تعیین دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت-4-3

 بافت سازمان-4 سیستم مدیریت کیفیت 4

 درک سازمان و بافت آن-4-1

 درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفعان-4-2

 سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهایش-4-4

 سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهایش-4-4 کلیات-4-1

 کنترل فرایندها، محصوالت و خدمات فراهم شده ی بیرونی-8-4

 اطالعات مدون-5-7 الزامات مستندسازی-4-2

 کلیات-1-5-7 کلیات-4-2-1

 تعیین دامنه ی کاربرد سیستم مدیریت کیفیت-3-4 منامه ی کیفیتنظا-4-2-2

 سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهایش-4-4

 کلیات-7-5-1

 بدون بند معادل پرونده ی تجهیزات پزشکی-4-2-3

 ایجاد و به روزآوری-2-5-7 کنترل مدارک-4-2-4

 کنترل اطالعات مدون-7-5-3

 روزآوریایجاد و به -2-5-7 کنترل سوابق-4-2-5

 کنترل اطالعات مدون-7-5-3

 رهبری-5 مسئولیت مدیریت-5

 رهبری و تعهد-1-5 تعهد مدیریت-5-1

 کلیات-5-1-1

 مشتری مداری-2-1-5 مشتری مداری-5-2

 حط مشی-2-5 خط مشی کیفیت-5-3

 استقرار خط مشی کیفیت-5-2-1

 اطالع رسانی خط مشی کیفیت-5-2-2

 طرحریزی-6 طرحریزی-5-4

 خط مشی کیفیت و برنامه های دست یابی-2-6 اهداف کیفیت-5-4-1
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 ISO9001:2015بندهای  ISO13485:2016بندهای 

 طرحریزی-6 طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت-5-4-2

 اقدامات برای درنظرگیری ریسک ها و فرصت ها-6-1

 طرحریزی تغییرات-6-3

 رهبری-1-5 مسئولیت ها، اختیارات و اطالع رسانی-5-5

 ئولیت هاو اختیارات سازمانینقش ها، مس-3-5 مسئولیت و اختیارات-5-5-1

 نقش ها، مسئولیت هاو اختیارات سازمانی-3-5 نماینده ی مدیریت-5-5-2

 اطالع رسانی-4-7 ارتباطات داخلی-5-5-3

 بازنگری مدیریت-3-9 بازنگری مدیریتی-5-6

 کلیات-1-3-9 کلیات-5-6-1

 ورودی های بازنگری مدیریت-2-3-9 ورودی های بازنگری-5-6-2

 خروجی های بازنگری مدیریت-3-3-9 خروجی های بازنگری-5-6-3

 منابع-1-7 مدیریت منابع -6

 کلیات-1-1-7 فراهم سازی منابع-6-1

 افراد-7-1-2

 شایستگی-2-7 منابع انسانی-6-2

 آگاهی-7-3

 زیرساخت-3-1-7 زیرساخت-6-3

 محیط عملیات فرایندها-4-1-7 محیط کاری و کنترل آلودگی-6-4

 عملیات-8 تحقق محصول-7

 طرحریزی و کنترل عملیاتی-1-8 طرحریزی تحقق محصول-7-1

 الزامات محصوالت و خدمات-2-8 فرایندهای مرتبط با مشتری-7-2

 تعیین الزامات محصوالت و خدمات-2-2-8 تعیین الزامات مربوط به محصول-7-2-1

 الزامات محصوالت و خدماتبازنگری -3-2-8 بازنگری الزامات مربوط به محصول-7-2-2

 تغییرات در الزامات محصوالت و خدمات-8-2-4

 ارتباطات با مشتری-1-2-8 ارتباطات-7-2-3

 طراحی و توسعه-3-8 طراحی و توسعه-7-3

 کلیات-1-3-8 کلیات-7-3-1

 طراحریزی طراحی و توسعه-2-3-8 طرحریزی طراحی و توسعه-7-3-2

 ورودی های طراحی و توسعه-3-3-8 ورودی های طراحی و توسعه-7-3-3

 خروجی های طراحی و توسعه -5-3-8 خروجی های طراحی و توسعه-7-3-4

 کنترل های طراحی و توسعه-4-3-8 بازنگری طراحی و توسعه-7-3-5

 کنترل های طراحی و توسعه-4-3-8 تصدیق طراحی و توسعه-7-3-6

 طراحی و توسعهکنترل های -4-3-8 صحه گذاری طراحی و توسعه-7-3-7

 کنترل های طراحی و توسعه-4-3-8 انتقال طراحی و توسعه-7-3-8

 تغییرات طراحی و توسعه-6-3-8 تغییرات طراحی و توسعه-7-3-9

 کنترل تغییرات-8-5-6

 کنترل اطالعات مدون-3-5-7 پرونده های طراحی و توسعه-7-3-10

 هم شده ی بیرونیکنترل فرایندها، محصوالت و خدمات فرا-4-8 خرید-7-4

 کنترل فرایندها، محصوالت و خدمات فراهم شده ی بیرونی-4-8 فرایند خرید-7-4-1
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 ISO9001:2015بندهای  ISO13485:2016بندهای 

 کلیات-8-4-1

 نوع و گستره ی کنترل-8-4-2

 اطالعات برای فراهم کننده ی بیرونی-3-4-8 اطالعات خرید-7-4-2

 نوع و گستره ی کنترل-2-4-8 تصدیق محصول خریداری شده-7-4-3

 اطالعات برای فراهم کننده ی بیرونی-8-4-3

 ترخیص محصوالت و خدمات-8-6

 تولید و ارائه ی خدمات-5-8 تولید و ارائه ی خدمات-7-5

 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-1-5-8 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-7-5-1

 بدون بند معادل پاکیزگی محصول-7-5-2

 معادلبدون بند  فعالیت های نصب-7-5-3

 بدون بند معادل فعالیت های خدمت دهی-7-5-4

 بدون بند معادل الزامات ویژه ی تجهیزات پزشکی سترون-7-5-5

 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-1-5-8 تصدیق فرایندهای تولید و ارائه ی خدمات-7-5-6

الزامات ویژه برای تصدیق فرایندهای ستورن سازی و سیستم -7-5-7

 ونیهای حائل ستر

 بدون بند معادل

 شناسایی و ردیابی-2-5-8 شناسایی-7-5-8

 شناسایی و ردیابی-2-5-8 ردیابی-7-5-9

 دارایی متعلق به مشتری و فراهم کننده ی بیرونی-3-5-8 دارایی مشتری-7-5-10

 نگهداری-4-5-8 نگهداری محصول-7-5-11

 و اندازه گیریمنابع پایش -5-1-7 کنترل تجهیزات پایشو اندازه گیری-7-6

 ارزیابی عملکرد-9 اندازه گیری، تحلیل و بهبود-8

 پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی-9-1

 کلیات-1-1-9 کلیات-8-1

 پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی-1-9 پایش و اندازه گیری-8-2

 فعالیت های پس از تحویل-5-5-8 بازخورد-8-2-1

 رضایت مشتری-9-1-2

 رضایت مشتری-2-1-9 رسیدگی به شکایت-8-2-2

 فعالیت های پس از تحویل-5-5-8 گزارش دهی به نهادهای نظارتی-8-2-3

 ممیزی داخلی-2-9 ممیزی داخلی-8-2-4

 کلیات-1-1-9 پایش و اندازه گیری فرایندها-8-2-5

 ترخیص محصوالت و خدمات-6-8 پایش و اندازه گیری محصول-8-2-6

 کنترل خروجی های نامنطبق-7-8 محصول نامنطبقکنترل -8-3

 عدم انطباق و اقدام اصالحی-2-10 کلیات-8-3-1

اقدامات در واکنش به محصول نامنطبق شناسایی شده پیش از -8-3-2

 تحویل

 کنترل خروجی های نامنطبق-8-7

اقدامات در واکنش به محصول نامنطبق شناسایی شده پس از  -8-3-3

 تحویل

 خروجی های نامنطبقکنترل -8-7

 تحلیل و ارزیابی-3-1-9 تحلیل داده ها-8-4

 بهبود-10 بهبود-8-5
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 ISO9001:2015بندهای  ISO13485:2016بندهای 

 کلیات-1-10 کلیات-8-5-1

 بهبود مداوم-10-3

 عدم انطباق و اقدام اصالحی-2-10 اقدام اصالحی-8-5-2

 بنیان-تفکر ریسک-3-0 اقدام پیشگیرانه-8-5-3

 هااقدامات برای درنظرگیری ریسک ها و فرصت -6-1

 کلیات-10-1

 بهبود مداوم-10-3

 

 را نشان می دهد.  ISO13485:2016و  ISO9001:2015مقایسه ای تطبیقی میان  2-جدول ب

 ISO13485:2016بندهای  ISO9001:2015بندهای 

 دامنه-1 دامنه -1

 سیستم مدیریت کیفیت-4 بافت سازمان-4

 الزامات عمومی-1-4 درک سازمان و بافت آن-4-1

 الزامات عمومی-1-4 درک نیازها و انتظارات ذی نفعان-4-2

 الزامات عمومی-1-4 تعیین دامنه ی سیستم مدیریت کیفیت-4-3

 نظامنامه ی کیفیت-4-2-2

 الزامات عمومی-1-4 سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن-4-4

 مسئولیت مدیریت-5 رهبری-5

 تعهد مدیریت-1-5 رهبری و تعهد-5-1

 تعهد مدیریت-1-5 کلیات-5-1-1

 مشتری مداری -2-5 مشتری مداری-5-1-2

 خط مشی کیفیت-3-5 خط مشی-5-2

 خط مشی کیفیت-3-5 استقرار خط مشی کیفیت-5-2-1

 خط مشی کیفیت-3-5 اطالع رسانی خط مشی کیفیت-5-2-2

 کیفیتطرحریزی سیستم مدیریت -2-4-5 نقش ها، مسئولیت هاو اختیارات سازمانی-5-3

 مسئولیت ها و اختیارات-5-5-1

 نماینده ی مدیریت-5-5-2

 طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت -2-4-5 طرحریزی-6

 طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت -2-4-5 اقدامات برای درنظرگیری ریسک ها و فرصت ها-6-1

 اقدام پیشگیرانه-8-5-3

 کیفیت اهداف-1-4-5 اهداف کیفیت و طرحریزی برای دست یابی-6-2

 طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت-2-4-5 طرحریزی تغییرات-6-3

 مدیریت منابع-6 پشتیبانی-7

 مدیریت منابع-6 منابع-7-1

 فراهم سازی منابع-1-6 کلیات-7-1-1

 منابع انسانی-2-6 افراد-7-1-2

 زیرساخت-3-6 زیرساخت-7-1-3
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 محیط کار-4-6 محیط عملیات فرایندها-7-1-4

 کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری-6-7 منابع پایش و اندازه گیری-7-1-5

 کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری-6-7 کلیات-7-1-5-1

 کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری-6-7 ردیابی اندازه گیری-7-1-5-2

 منابع انسانی-2-6 دانش سازمانی-7-1-6

 منابع انسانی-2-6-2-6 شایستگی-7-2

 منابع انسانی-2-6 آگاهی-7-3

 اطالع رسانی درونسازمانی-3-5-5 اطالع رسانی-7-4

 مستندسازی-2-4 اطالعات مدون-7-5

 کلیات-1-2-4 کلیات-7-5-1

 کنترل مدارک-4-2-4 ایجاد و به روزآوری-7-5-2

 کنترل سوابق-4-2-5

 پرونده ی تجهیز پزشکی-3-2-4 کنترل اطالعات مدون-7-5-3

 کنترل مدارک-4-2-4

 کنترل سوابق-4-2-5

 پرونده ی طراحی و توسعه-7-3-10

 تحقق محصول-7 عملیات-8

 طرحریزی تحقق محصول-1-7 طرحریزی و کنترل عملیاتی-8-1

 فرایندهای مرتبط با مشتری-2-7 الزامات محصوالت و خدمات-8-2

 اطالع رسانی-3-2-7 ارتباط با مشتری-8-2-1

 تعیین الزامات مرتبط با محصول-1-2-7 الزامات محصوالت و خدماتتعیین -8-2-2

 بازنگری الزامات مرتبط با محصول-2-2-7 بازنگری الزامات خدمات و محصوالت-8-2-3

 بازنگری الزامات مرتبط با محصول-2-2-7 تغییرات در الزامات محصوالت و خدمات-8-2-4

 طراحی و توسعه-3-7 طراحی و توسعه ی محصوالت و خدمات-8-3

 کلیات-1-3-7 کلیات-8-3-1

 طرحریزی طراحی و توسعه-2-3-7 طرحریزی طراحی و توسعه-8-3-2

 ورودی های طراحی و توسعه-3-3-7 ورودی های طراحی و توسعه-8-3-3

 بازنگری طراحی و توسعه-4-3-7 کنترل های طراحی و توسعه-8-3-4

 تصدیق طراحی و توسعه-7-3-5

 گذاری طراحی و توسعهصحه -7-3-6

 انتقال طراحی و توسعه-7-3-7

 خروجی های طراحی و توسعه-4-3-7 خروجی های طراحی و توسعه-8-3-5

 کنترل تغییرات طراحی و توسعه-9-3-7 تغییرات طراحی و توسعه-8-3-6

 ببینید(را  5-1-4الزامات عمومی )-1-4 کنترل فرایندها، محصوالت و خدمات فراهم شده ی بیرونی-8-4

 فرایند خرید-7-4-1

 فرایند خرید-1-4-7 کلیات-8-4-1

 الزامات عمومی-1-4 نوع و گستره ی کنترل -8-4-2

 فرایند خرید-7-4-1

 تصدیق محصول خریداری شده-7-4-3
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 اطالعات خرید-2-4-7 اطالعات برای فراهم کنندگان بیرونی-8-4-3

 تصدیق محصول خریداری شده-7-4-3

 تولید و ارائه ی خدمات-5-7 ائه ی خدماتتولید و ار-8-5

 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-1-5-7 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-8-5-1

 صحه گذاری فرایندهای تولید و ارائه ی خدمات-7-5-2

 شناسایی8-5-8 شناسایی و ردیابی-8-5-2

 ردیابی-8-59

 دارایی مشتری-10-5-7 دارایی متعلق به مشتری و فراهم کنندگان بیرونی-8-5-3

 نگهداری محصول-11-5-7 نگهداری-8-5-4

 کنترل تولید و ارائه ی خدمات-1-5-7 فعالیت های پس از تحویل-8-5-5

 فعالیت های نصب-7-5-3

 فعالیت های خدمت دهی-7-5-4

 رسیدگی به شکایت-8-2-2

 گزارش دهی به نهادهای قانونی-8-2-3

امنطبق شناسایی شده پس از اقدامات در واکنش به محصول ن-8-3-3

 تحویل

 کنترل تغییرات طراحی و توسعه-9-3-7 کنترل تغییرات-8-5-6

 تصدیق محصول خریداری شده-3-4-7 ترخیص محصوالت و خدمات-8-6

 پایش و اندازه گیری محصول-8-2-6

 کنترل محصول نامنطبق-3-8 کنترل خروجی های نامنطبق-8-7

 گیری، تحلیل و بهبوداندازه -8 ارزیابی عملکرد-9

 اندازه گیری، تحلیل و بهبود-8 پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی-9-1

 کلیات-1-8 کلیات-9-1-1

 پایش و اندازه گیری فرایندها-8-2-5

 پایش و اندازه گیری محصول-8-2-6

 ارتباط با مشتری-3-2-7 رضایت مشتری-9-1-2

 بازخورد-8-2-1

 رسیدگی به شکایت-8-2-2

 تحلیل داده-4-8 تحلیل و ارزیابی-9-1-3

 ممیزی داخلی-4-2-8 ممیزی داخلی-9-2

 بازنگری مدیریت-6-5 بازنگری مدیریت-9-3

 کلیات-1-6-5 کلیات-9-3-1

 ورودی بازنگری-2-6-5 ورودی های بازنگری مدیریت-9-3-2

 خروجی بازنگری-3-6-5 خروجی های بازنگری مدیریت-9-3-3

 بهبود-5-8 بهبود-10

 کلیات-1-5-8 کلیات-10-1

 کنترل محصول نامطبق-3-8 عدم انطباق و اقدام اصالحی-10-2

 اقدام اصالحی-8-5-2

 کلیات-1-6-5 بهبود مداوم-10-3
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