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 نقش ایزو در توسعه فرش دستباف

 

 1فرخيغزاله شمس قه

 چكیده:

استاندارد یعني نظم و قانون. هر كاری كه طبق اصول منظم و مرتب انجام شده باشد مي گویند؛ طبق استاندارد 

است و مهر استاندارد دریافت مي كند. استاندارد باعث مي شود كه ما با خيال راحت كاال و خدمات مورد نياز خود را 

ي برای ما ایجاد نمي كند. اگر استاندارد نباشد، زندگي بسيار پر خطر وحادثه انتخاب كنيم و بدانيم كه انتخاب ما مشکل

آفرین خواهد شد. اجرای استاندارد ها به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش 

جب افزایش داخلي و تاميين ایمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جویي در وقت و هزینه ها و در نتيجه مو

درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمت ها مي شود. از این رو هدف ما دراین مقاله این است كه گرفتن انواع 

گواهينامه های ایزو مي تواند عامل مهمي برای توسعه فرش دستباف باشد. كه با استفاده از روش كتابخانه ای و ميداني 

ليد كنندگان و صادر كنندگان فرش دستباف به این نتيجه رسيدیم كه واز طریق  مصاحبه و مشاهده از خبرگان و تو

گرفتن گواهينامه ایزو عامل مهم وبسيار موثری برای توسعه فرش دستباف بوده و اینکه دستور العمل مدون تخصصي 

ليد، توبرای فرش دستباف جهت ایزوهای بين المللي وجود ندارد، ولي رعایت یک سری از اصول؛ تهيه مواد اوليه، 

رعایت مواردی جهت جلوگيری از آلودگي محيط زیست، حفاظت و ایمني محيط كار وكاركنان و همچنين موارد 

مختلف كه در بحث كلي توليد محصوالت رشته های كار گروه شميایي صنعتي و مواد غذایي باید رعایت گردد كه 

ر خارجي با دیدن گواهينامه برای كاال)فرش پروسه ی طوالني دارد.گرفتن ایزو  باعث مي شود كه بالطبع خریدا

دستباف( با آرامش خاطرشدید تری از توليد كننده خریداری كند. ونقش مهمي در توسعه فرش دستباف داشته 

بوده  10004، ایزو 21000، ایزو9001باشد.انواع ایزو كه تا اكنون به توليد كنندگان فرش دستباف تعلق گرفته: ایزو

 است.

 مقدمه:

چند دهه اخير كيفيت فرش ایران توسعه قابل توجهي نسبت به ساليان قبل نداشته است.تالش برای  در طي

راهم توان بستری فرود. با چنين شرایطي سوال اینجاست كه چگونه ميشمار ميبهبود وضعيت آن امری ضروری به

رجي  با اطمينان خاطر حاضر باشند نمود كه توليدات فرش دارای ارزش بيشتری گردد و مشتریان اعم از داخلي و خا

های ایراني بپردازند. گرفتن انواع گواهينامه ایزو برای بنگاه ها و توليدی های فرش پول بيشتری را برای خرید فرش

                                                 
 ghazaleh_shams67@yahoo.comدانشجوی كارشنس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش دانشگاه علم وهنر اردكان1
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یکي از راه های پيشنهادی برای صنایع است كه كيفيت مورد نظر را در مراحل توليد و همچنين در محيط و ارائه 

و باعث رضایت بيشتر مشتریان ميگردد. با توجه به مطالب ذكر شده توليدی ها و  بنگاه های خدمات نشان ميدهد 

ریزیهای مناسب  جهت كيفيت و عدم توجه به عوامل ارزش گذار فاقد رویکردی فرش دستباف به سبب فقدان برنامه

یکي  عنوانتن گواهينامه ایزو بهباشند كه توجه به گرفمناسب برای توسعه و آگاهي از بازارهای داخلي و خارجي مي

صنعت  -از راهکارها برای بر طرف ساختن مشکالت كيفيت و رویکرد صحيح در عوامل توليد باتوجه به شرایط هنر

های اجتماعي و نهادهای پشتيباني مناسب در حفظ و كيفيت اصالت فرش امری ضروری است وباعث افزایش سرمایه

 اخلي و خارجي موثر تر واقع شود.ميشود و ميتواند در بازارهاری د

 

 روش تحقیق:  

در این مطالعه اطالعات از طریق مصاحبه با متخصصين و همچنين مشاهده و استفاده از مطالعات ميداني   

وكتابخانه ای جمع آوری شده است. كه سواالت مورد پرسش در مورد داشتن گواهينامه ایزو،شرایط اخذ مدرک،واكنش 

رفتن گواهي نامه،كيفيت محصوالت آنها، انوع ایزوهای تعلق گرفته به فرش،موثر بودن گواهينامه ایزو مشتریان بعد از گ

 در توسعه فرش دستباف تجميع و تحليل شده است.

 بیان مسئله:

پذیرش نظام كيفيت در سازمان یک تصميم گيری استراتژیک خواهد بود.كيفيت مستمر و مقبول فرآورده هاو 

ابزار شركت در یک استراتژی موفق مي باشد. استاندارد سازی و فعاليت مدیران برای استاندارد خدمات، موثرترین 

سازی به عنوان یکي از راه های موفقيت كشورهای توسعه یافته قلمداد شده است.در این ميان ایزو به عنوان استاندارد 

مهمي است كه در سطح سازمان های توليدی تحول سازماني و بهبود وضعيت اجتماعي سازمان ها،از الگوهای اجرایي 

و خدماتي به كار گرفته ميشود.ازاین رو التزام عملي به رعایت مفاد این گونه استاندارد ها و ایجاد اعتماد مستمر مدیران 

( بااین شرایط سوال اینجاست كه 53،1380در سطح جامعه از نخستين شروط موفقيت جامعه است.)علوی  و مشتریان

 ع ایزو نقشي در توسعه بيشتر و بهتر فرش دستباف دارد؟آیا انوا

 مباني نظری:

 استانداردچیست:

استاندارد یعني نظم وقانون. هر كاری كه طبق اصولي منظم و مرتب انجام شده باشد مي گویند طبق استاندارد 

د ونه عنوان كرد كه استانداراست. شاید نتوان تعریف دقيقي از استاندارد ارائه كرد، اما به طور كلي مي توان این گ

 .)صادق فر(آزمایش ها و مطالعات گذشته برای نتيجه گيری استفاده در آینده است
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 ایزو چیست: 

 سازمان بین المللي استاندارد سازی

به  International Organization for Standardizationدر واقع حروف اختصاری « ایزو»

سازی است كه یک مجمع بين المللي از سازمانهای استاندارد كشورهای عضو، آن  مفهوم سازمان بين المللي استاندارد

كشور دنيا است؛ بر پایه یک مركز در هر كشور  147را تشکيل مي دهد. ایزو یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملي در 

ه د. ایزو یک موسسو یک مركز اصلي در شهر ژنو سوئيس فعاليت مي كند، كه وظيفه هماهنگي مراكز مختلف را دار

غير دولتي است، یعني هر كدام از اعضای آن الزاماً نماینده ملي كشور خود نيستند. با این همه ایزو یک نقش مهم بين 

بخشهای خصوصي و عمومي بازی مي كند؛ چرا كه اعضای آن یا در دولت و مؤسسات دولتي دارای سمت هستند، و 

قيه اعضا كه نقش خصوصي دارند نقش مهمي در ارتباطات صنعتي دارند و یا نماینده دولت هستند. از طرف دیگر ب

در نتيجه با دولت های متبوعشان در تعامل مستقيم قرار دارند. بنابراین ایزو مانند یک پل ارتباطي عمل مي كند كه هم 

 www.iso.org))رضایت كسب و كار و هم درخواست عموم را تأمين مي كند.

 یتسیستم های مدیریت كیف

را به جهانيان  ISO 9000سری استانداردهای (  ISO/TC 176سازمان ایزو ) 176كميته فني  1987درسال 

ارائه نمود . هدف از تدوین این سری استاندارد ، بوجود آوردن الگویي بين المللي برای پياده سازی و استقرار سيستم 

به  ر سطح دنيا قرار گرفت. سيستم های مدیریت كيفيتهای مدیریت و تضمين كيفيت بوده كه مورد استقبال فراوان د

منظور حفظ سطح كيفيت تعریف شده و بهبود كيفيت از طریق اصالح فرایندها، در سازمان پياده سازی مي شود. در 

واقع استاندارد ایزو به یک محصول خاص داده نمي شود، بلکه فرایند توليد كاال یا خدمات را در یک واحد تجاری 

رزیابي قرار مي دهد. امروزه واحدهای خدماتي نيز مانند واحدهای صنعتي ، عالقه زیادی به استقرار سيستم مورد ا

 )اسکندری(كيفيت نشان مي دهند.

 تعریف كلي برخي از واژگان استاندارد ایزو: 

 مجموعه خواص و ویژگي های یک محصول یا خدمت كه بتواند نيازها و انتظارات مشتری :  كیفیت چیست

 را برآورده نماید و با الزامات قانوني نيز انطباق داشته باشد ، كيفيت ناميده مي شود.

  سازمان یا فردی كه محصول یا خدمتي را ارائه نماید ) مانند توليد كننده ، فروشنده ، : عرضه كننده كیست

 .عرضهکنندهناميدهميشود( …پيمانکار،

 ( مشتریCustomerكیست )  : محصولي را دریافت كرده بر روی آن فرایندی را سازمان یا فردی كه

 ( ناميده ميشود.Customerانجام دهد، مشتری )
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 ( مصرف كنندهConsumer كیست ) : سازمان یا فردی كه محصول دریافت شده را به مصرف مي رساند

 ( ناميده مي شود.Consumer، مصرف كننده )

 خدمت چیست  :( فرایندی است كه قابل لمس نباشدintangible اما توسط ادراک قابل فهم گردد . در ، )

 واقع جوهره ای كه ملموس نباشد ، بلکه درک آن عقالئي باشد.

  محصول یکسری فرایندهایي است كه ملموس بوده و توسط كليه حواس ، قابل درک و فهم  : تولید چیست

 باشد.

  است. نيازمندی شامل قوانين و  برآورده نشدن یک نيازمندی )اقدامات( در سازمان :عدم انطباق چیست

 مقررات دستورالعمل های ابالغي و استانداردهای فني مي باشد.

 از بين بردن معلول.:  روش اصالحي چیست 

 فعاليت هایي است كه عوامل یا علت های ایجاد مشکل را شناسایي و رفع نماید.:  اقدام اصالحي چیست 

  ت های بالقوه كه از بروز مشکل در آینده جلوگيری مي شناسایي عوامل یا عل :اقدام پیشگیرانه چیست

 (www.iso.org)كند.

 9000خانواده ایزو

 باشد:شامل ایزوهای زیر مي 9000ایزو 

های اساسي اعطا. این بخش به تعریف دقيق ها و بنيانواژه نامه -سيستم مدیریت كيفيت  - 9000:2000ایزو 

 گردد.محسوب مي 9000پردازد و هسته اصلي استانداردهای خانواده ایزو يخود استاندارد و شرایط اعطای استاندارد م

شرایط معني دار شدن استفاده از این استاندارد برای هر نوع طراحي  -سيستم مدیریت كيفيت  - 9001:2000ایزو 

بارتي متي. به عها و ارائه خدمات و یا تامين كنندگان هر نوع خد، توليدی، نصب سيستمبهروری سازمان، بخش رشد و

 شود كه سازمانها باید داشته باشند تا رضایتمندی مشتریانشان را جلب كنند.این نوع ایزو شرایطي را خواستار مي

پردازد این بخش به بهبود مستمر در سيستم مي  -بهبود مستمر راهنمای –سيستم مدیریت كيفيت  - 9004:2000ایزو 

 باالبردن شفافيت كار سيستم و همچنين به بلوغ رساندن سيستم دارد.هایي برای بهبود مستمر و و راهنمایي

مجتمع  9000( امروزه در غالب ایزو 9003و  9002.  9001)شامل ایزو  9000اعضای قبلي استانداردهای خانواده ایزو 

شد.)نشریه ایزو بامي 9001باشد، در واقع بيشتر دارای ایزو مي 9000كند دارای ایزو شد اند و هر شركتي كه ادعا مي

9001) 
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 9001محتویات ایزو  

 شش روش اجرایي الزامي استاندارد:

 كنترل مستندات - 4٫2٫3

 كنترل سوابق - 4٫2٫4

 مميزی داخلي - 8٫2٫2

 كنترل محصوالت نامنطبق - 8٫3

 اقدامات اصالحي - 8٫5٫2

 اقدامات پيشگيرانه - 8٫5٫3

باشد، خواه شامل خط مشي كيفيت و نظام نامه كيفيت مي 9001:2000به عالوه مواردی كه اشاره شد، شرایط ایزو 

 موارد باال آنها را در بر بگيرد و یا نگيرد.

استانداردهای مفيد و مشهور دیگری توسط سازمان جهاني استاندارد تدوین شده است  9000به جز استاندارد ایزو 

 حيط زیست: استاندارد كيفيت م 14000استاندارد ایزو :كه عبارتند از

 : استاندارد تضمين كيفيت صنایع خودرو سازی 16949استاندارد ایزو 

 : استاندارد مدیریت امنيت اطالعات 17799استاندارد ایزو 

 استاندارد مدیریت ایمني و بهداشت كار : OHSAS 18000 استاندارد

• IMS سيستم مدیریت یکپارچه 

• OHSAS 1001 : 2007 یمني و بهداشت شغلياستاندارد سيستم مدیریت ا 

• ISO 9001 : 2008 استاندارد سيستم مدیریت كيفيت 

• ISO14001:2004 استاندارد سيستم مدیریت محيط زیست 

• ISO 10002 : 2004 استاندارد سيستم رضایت مندی مشتریان 

• ISO 22000 : 2005 استاندارد سيستم مدیریت ایمني و بهداشت مواد غذایي 

• ISO 13485:2003 تاندارد سيستم مدیریت تجهيزات پزشکياس 

• ISO/ TS 16949:2009 استاندارد سيستم مدیریت صنایع خودرو سازی 

• ISO 17025:2005 استاندارد سيستم مدیریت آزمایشگاه 

• ISO / TS 29001:2010 استاندارد سيستم مدیریت صنایع نفت ، گاز و پتروشيمي 

• ISO 27001:2005 ت امنيت اطالعاتاستاندارد سيستم مدیری 

• ISO 10006 : 2003 هااستاندارد مدیریت كيفيت در پروژه 

• ISO 17020:1998 استاندارد سيستم مدیریت صالحيت سازمانهای بازرسي 

• ISO 50001:2011 استاندارد سيستم مدیریت انرژی 

• ISO 10015:1999 استاندارد سيستم مدیریت كيفيت آموزش 
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• ISO 15189 : 2007 دارد خدمات آزمایشگاه تشخيص طبياستان 

• ISO 1765 : 1986 استاندارد فرش ماشيني 

• ISO 12944-5 : 2007 استاندارد رنگ و روغن جال 

• ISO 12647 : 2004 استاندارد صنعت چاپ 

• ISO 3632:2011 استاندارد زعفران و ادویه 

• ISO 16050:2003 استاندارد آجيل و خشکبار 

• ISO 6820:1985 ندارد ناناستا 

• ISO 9202:1991 استاندارد جواهرات ، طال و نقره 

• ISO8561 - IEC 60335-1 استاندارد توليد انواع یخچال و فریزر خانگي 

• HACCP استاندارد آمریکایي سالمت غذا 

• Halal تطابق مواد غذایي با الزامات قوانين اسالمي 

• CE الزامات اتحادیه اروپا استاندارد محصول در اروپا ، تطابق محصول با 

• EFOM گواهينامه تعالي سازماني 

• E-Mark استاندارد وسایل نقليه در اروپا 

• HSE-MS  محيط زیست -بهداشت  -سيستم مدیریت ایمني 

• QS 9000 استاندارد سيستم مدیریت كيفيت در صنایع خودروسازی 

• GMP عملکرد خوب در توليد 

• GDP خشعملکرد خوب در توزیع و پ 

• GLP عملکرد خوب آزمایشگاهي 

• Global GAP استاندارد محصوالت باغي و كشاورزی 

• SA 8000 مدیریت حفظ حقوق كاركنان و توليد كاال طبق مسائل اجتماعي و اخالقي 

• DIN EN 676:2008 های گازسوزاستاندارد مشعل 

• EN 9100 استاندارد مدیریت هوا فضا 

• 5S ماناستاندارد آراستگي ساز 

• 6 Sigma استاندارد سيستم توسعه و گسترش متدهای مدیریتي و تحول سازماني 

 گواهينامه انطباق با استانداردهای بين المللي COC - Certificate of Conformity •((2008نشریه انتخاب
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یزو اند گواهي نامه ا بر اساس شواهد بدست آمده بيشتر افراد متخصص درزمينه فرش دستباف سعي كرده

 رادریافت كنند.

شرایط اخذ ایزو: دستور العمل مدون تخصصي برای فرش دستباف جهت ایزوهای بين المللي وجود ندارد، ولي 

رعایت یک سری از اصول؛ تهيه مواد اوليه، توليد، رعایت مواردی جهت جلوگيری از آلودگي محيط زیست، حفاظت 

همچنين موارد مختلف كه در بحث كلي توليد محصوالت رشته های كار گروه شميایي و ایمني محيط كار وكاركنان و 

 صنعتي و مواد غذایي باید رعایت گردد كه پروسه ی طوالني دارد.

افرادی كه موفق به كسب انواع گواهينامه ایزو شده اند: اكبر مهدی ی، عباس ارباب تفتي،احد عظيم زاده و..... بوده 

مشتریان پس از گرفتن گواهينامه ایزو گرفتن ایزو  باعث شده  كه بالطبع خریدار خارجي با دیدن اند.بعضي از واكنش 

 گواهينامه برای كاال )فرش دستباف( با آرامش خاطرشدید تری از توليد كننده خریداری كند.       

 بوده است. 10004، ایزو 10002 ، ایزو90001انواع ایزو كه تا اكنون به توليد كنندگان فرش دستباف تعلق گرفته: ایزو

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات: 

گرفتن گواهينامه ایزو ميتواند عامل بسيار مهم و موثری برای توسعه و بهبود كبفيت  فرش دستباف باشد. با 

د.توليد شگرفتن گواهينامه ميتوان سهم بازار را در شرایط رقابت باال برد.همچنين رضایت مندی مشتریان بيشتر خواهد 

كنندگان ميتوانند كيفيت خود رابهبود دهند و تجاری سازی كنند.همچنين افزایش منافع و اهميت شغلي كاركنان را در 

بر دارد كه باعث افزایش رشد صادرات نيز ميگردد ودر آخر زندگي بهتر برای آحاد جامعه،عزت و افتخار و توليد 

 داخلي با كيفيت و عامل بقا مي شود.

: تحقيق و پژوهش بيشتردر این مور و همچنين گرفتن انواع گواهينامه ایزو برای همه توليد كنندگان فرش  پيشنهاد

 دستباف ایران توصيه ميشود.

 منابع وماخذ:

 انتشارت عصر كيفيت 9001(مستند سازی مدیریت كيفيت بر اساس اساندارد ایزو2000اسکندری، عليرضا )-1 

 سازمان بين المللي استاندارد ایزو 176یت كيفيت، نویسنده كميته فني صادق فر،حسين ، اصول مدیر -2 

 (سيستم مدیریت ،نشر آتنا1380علوی، فرشاد) -3

 مجله سيستم های مدیریت ایزو -4

 (از انتشارات ایزو2008سال) 9000نشریه انتخاب و بکارگيری استاندارد های سری ایزو  -5

 (راهنمایي كميته فني .از انتشارات سازمان  ایزو2002)-چه باید كرد برای بنگاه های كوچک 9001نشریه ایزو -6
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7- www.iso.org 

8- www.iso.org/tc176/iso9001 

9-www.iso.org/tc176/sc2 

10-www.isiri.org 

11-www.tc176.org 

12-www.wto.org 
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