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کشور
کره جنوبی

 در خالل پنج دهه گذشته به یکی از 
سریع ترین نرخ های رشد اقتصادی دست یافته 

وبا گام های بلند از کشوری در حال توسعه به یک 
کشور پیشرفته صنعتی تبدیل شده است. در حال حاضر 
کره عضو گروه بیست است و در عین حال این کشور 

پنجمین صادرکننده جهان می باشد.
 امروزه برند هایی چون سامسونگ، ال جی ، هیوندایی 
کیا، دوو، کومهو  و...گوی سبقت را از رقبای غربی و 
ژاپنی خود ربوده و این نیست مگر در سایه یک برنامه 

ریزی دقیق و پایدار برای دستیابی به کیفیت و 
رعایت استانداردهای 

ملی و بین املللی.



3

 بزرگترین موسسه 
صدور گواهینامه در کشور کره جنوبی 

به شمار می رود.
 این موسسه غیر انتفاعی است 

و صدور گواهینامه های:
 کیفیت،ایمنی، بهداشت شغلی و 

محیط زیست در کشور کره جنوبی را پایه گذاری منوده 
و بیش ترین گواهینامه ها را 

حتت اعتبار موسسات اعتباردهنده بین املللی
 از جمله ANAB امریکا و KAB کره 

صادر منوده است.

» بنیاد کیفیت 
کره«
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ITSMF IATF ANAB

KAB IQNet

مورد 
تایید و اعتباردهی 

قرار گرفته وازسوی سازمان 
ملل متحد به عنوان همکاربرنامه 

جهانی کنترل 
گازهای گلخانه ای

 می باشد. 

»بنیاد کیفیت کره« با بیش از بیست سال خوشنامی در صنعت ارزیابی، 
تصدیق، آموزش و صدور گواهینامه ازسوی موسساتی چون:



دفتــر" بنیــاد کیفیــت کــره" در ایــران بــا  تیمــی مجــرب و متخصــص بــه طــور پیوســته آمــاده 
کمــک بــه شــرکت هــا و ســازمان هــای ایرانــی اســت تــا مســیر بهبــود و توســعه را پیمــوده وگام 

بــه گام خــود را بــا اســتانداردهای جهانــی سازگارســازند.

دفتر ایران و
 خاورمیانه

"بنیاد کیفیت کره"   
)KfqIran( 
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ماموریت ما انتقال دانش و جتربه انطباق با استانداردهای جهانی به سازمان ها با هدف توسعه کسب و 
کارهاست.

ماموریت 
ما

دستیابی به جایگاهی برتر در صنعت ارزیابی انطباق درسطح ملی و منطقه ای 

است.

چشم انداز 
ما 
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»بنیاد کیفییت کره« در حوزه های زیر آماده ارایه خدمات به مشتریان ایرانی می باشد:

<  آموزش چگونگی پیاده سازی ، ممیزی و سرممیزی استانداردهای بین املللی؛

< اجنام پیش ممیزی، ممیزی های صدورو صدور مجدد گواهینامه

 براساس استاندارد های بین املللی؛ 

< آموزش مدیران سازمان ها در حوزه مهارت های کسب و کار؛

< برگزاری کارگاه های آموزشی انتخاب و پیاده سازی استراتژی های سطوح شرکتی و کسب کار.

خدمات
»بنیاد

 کیفییت
 کره«
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تاریخچه 
شکل گیری
 و تحول

 »بنیاد کیفیت کره«

Oct.1993   به عنوان  »اجنمن استاندارد کره« تاسیس شد.

Dec.1993     از سوی KAB  به عنوان اولین موسسه گواهی دهنده سیستم های مدیریت کیفیت اعتباردهی شد؛

Oct.1996     ازسوی KAB  به عنوان اولین موسسه گواهی دهنده سیستم های مدیریت زیست محیطی اعتباردهی شد.

Jan.1997      به عنوان یک عضو اصلی به عضویت IQNet   درآمد؛

Jun.1997      از سوی KAB  به عنوان اولین موسسه صادر کننده گواهی نامه  9000 ـ QS اعتباردهی شد.

Feb.2000     از سوی IATF  به عنوان اولین موسسه صادرکننده گواهی نامه ISO/TS 16949 اعتباردهی شد؛

Mar.2000    به »بنیاد کیفیت کره« تغییر نام داد؛

Dec.2000    از سوی ANSI ـ   ASQ   برای صدورگواهی نامه برای استانداردهای ISO 9001 و TL 9000 اعتباردهی شد؛

Jan.2001     از سوی وزارت کار کره به عنوان موسسه آموزش توسعه توامنندی های حرفه ای تعیین شد؛

Jan.2002      »مجمع کیفیت نوین« ) NQF(  را پایه گذاری کرد؛

ــت  ــی و بهداش ــت ایمن ــتم مدیری ــای سیس ــه ه ــده گواهینام ــادر کنن ــن ص ــوان اولی ــه عن ــوی KAB  ب May.2002  از س

شــغلی)OHSAS( اعتباردهــی شــد؛
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Oct.2002     با موسسه استاندارد، اندازه گیری و بازرسی تایوان موافقت نامه امضاء منود؛

Aug.2004    ارایه خدمات تصدیق »گزارشات پایداری«) Sustainability Report( را آغاز کرد؛

Sept.2004   ارایه خدمات صدور گواهی نام های 9004 ـ KFQ را آغاز کرد؛

May.2005   از سوی KAR  به عنوان برگزارکننده آموزش های ممیزی ISO 9001  و ISO 14001  اعتباردهی شد؛

Feb      از ســوی ســازمان ملــل متحــد بــه عنــوان اولیــن موسســه خصوصــی همــکار در کنوانســیون تغییــرات آب و  .2006
هوایــی )UNFCC( ثبــت شــد؛

Mar.2006      دفتر منطقه ای خود در ینوگنام را افتتاح منود؛

Mar.2006   از سوی  KAB و KAR به عنوان اولین موسسه صادر کننده گواهینامه  ISO 22000 اعتباردهی شد؛ 

Feb.2007   از ســوی وزارت اقتصــاد دانــش بــه عنــوان مرکــز آمــوزش مهــارت هــای عملــی فــارغ التحصیالن مهندســی تعیین 
. شد

Mar.2007    بخش بین منطقه ای خود را افتتاح کرد؛

Apr.2007   از ســوی موسســه خدمــات توســعه نیــروی انســانی کــره بــه عنــوان مرکــز آمــوزش بهبــود توانایــی هــای شــغلی 
کســب و کارهــای کوچــک تعییــن شــد؛

Aug.2007   از ســوی وزارت اقتصــاد دانــش کــره بــه عنــوان اولیــن موسســه تصدیــق کننــده کاهــش گازهــای گلخانــه ای 
اعتباردهــی شــد.

Nov.2007     به عنوان موسسه تصدیق کننده تغییرات آب و هوایی شیکاگو تعیین شد.

Mar.2009   مرکز حتقیق و توسعه مدیریت سبز را راه اندازی کرد؛

Apr.2009   بخش منطقه ای جیون جین را راه اندازی منود؛

Jan.2010   از سوی کمیته ریاست جمهوری رشد سبزکره به عنوان مرکز حتصیالت و آموزش سبز تعیین شد؛

Mar.2010 از سوی itSMF  برای صدور گواهینامه های سیستم مدیریت خدمات ـ فن آوری اطالعات
) ISO 20000( اعتباردهی شد؛

Mar.2011  از ســوی KAR   بــه عنــوان برگــزار کننــده شــماره یــک آمــوزش هــای ممیــزی سیســتم هــای مدیریــت ســبز 
)GMS( تعییــن شــد. 

Apr.2011   از ســوی وزارت محیــط زیســت کــره بــه عنــوان تصدیــق کننــده گزارشــات گازهــای گلخانــه ای وخروجــی مصارف 
انــرژی اعتباردهی شــد؛

Sept.2011  ازسوی KAR   به عنوان برگزارکننده آموزش های ممیزی  ISO/IEC 20000  تعیین شد؛

Oct.2011   از سوی KAR  به عنوان برگزار کننده آموزش های ممیزی  OHSAS  تعیین شد؛

)GMS( به عنوان اولین موسسه گواهی دهنده سیستم مدیریت سبز  KAB دریافت اعتبار از   Nov.2011
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پشتوانه بزرگ گذار از یک کشور درحال توسعه به کشوری توسعه یافته و سابقه طوالنی  استاندارد سازی 

در »بنیاد کیفیت کره« این موسسه را به گزینه ای مناسب برای انتقال دانش سیستمی ، ارزیابی انطباق با 

استانداردهای بین املللی و دریافت گواهینامه های مبتنی بر استانداردهای بین املللی تبدیل منوده است. مهم 

ترین مزایای دریافت گواهینامه از بنیاد کیفیت کره عبارتند از:

  دریافت اعتبار از مجمع جهانی اعتباربخشی )IAF(؛

گفتنی است موسسات صدورگواهینامه تنها درصورتی می توانند گواهینامه های معتبر صادر کنند که توسط 

یکی از اعضای IAF اعتباردهی شده باشند.

   انتقال دانش سیستمی از کشوری بانزدیک ترین فرهنگ گذار صنعتی به فرهنگ گذار سازمان های 

ایرانی؛

ناگفته پیداست که یکی از مزایای ممیزی سیستم ها و صدورگواهینامه، دریافت دانش سیستمی برای توسعه 

کسب و کاراست. 

   امکان تلفیق و یکپارچه سازی سیستم های مبتنی بر استانداردهای بین املللی؛

.IQNet امکان دریافت گواهینامه دوم از موسسه   

مزیت های دریافت گواهینامه های انطباق با 
استانداردهای بین المللی

چرا »بنیاد کیفیت کره«

  نشان دادن تعهد سازمان و مدیریت آن به برآوردن الزامات قانونی و نیازمندی های طرف های ذینفع؛

  ایجاد بستر بهبود مستمر کسب و کار بر اساس  الگوهای بین املللی؛

  ایجاد و توسعه فرهنگ سیستمی در سطح سازمان؛

  افزایش توان رقابتی سازمان در سطح بازار؛

  کاهش هزینه های فقدان کیفیت؛

  کاهش ریسک کسب و کار.
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شبکه جهانی  IQNet که مرکز آن در سوئیس قراردارد، بزرگترین ارایه دهنده گواهینامه سیستم های مدیریت  

درسطح جهان است. این موسسه ازسال 1990 فعالیت خودرا آغاز منود و درحال حاضر با 36 عضوو 17000 

ممیز و متخصص همکاری داشته و 310000 گواهینامه در 150 کشور صادرمنوده است. 

موسسات گواهی دهنده عضو IQNet   عالوه بر گواهینامه خود، می توانند گواهینامه IQNet  را برای 

سازمان هایی که ممیزی شده و گواهینامه دریافت می کنند ، صادر منوده و نام سازمان دریافت کننده نیز 

درسایت این موسسه ثبت می شود. عضویت در این شبکه به معنای تایید همزمان 40 موسسه اعتباردهنده 

جهانی است.

موسسه Kfq   از سال 1997 عضو این موسسه می باشد.

 شبکه جهانی
IQNet 
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ساختارسازمانی »بنیاد کیفیت کره«

»بنیــاد کیفیــت کــره« طیــف گســترده ای از گواهینامه های سیســتمی در حــوزه هــای کیفیت،محیط 

زیســت و ایمنــی و بهداشــت شــغلی، ســالمت غــذا، مدیریــت انرژی،مدیریــت تــداوم کســب و کار و 

امنیــت اطالعــات را صــادر مــی کنــد. ایــن گواهینامــه هــا عبارتنــد از:

ISO 9001
 ویرایــش جدیــد اســتانداردبین املللــی  مدیریــت کیفیــت بــا نگاهــی نــو بــه نیازهــای ســازمان هــا در 

فضــای درحــال تغییــر، رقابتــی و پرریســک ، الزاماتــی را در چارچــوب یــک سیســتم مدیریــت تعریــف 

مــی کنــد. ســازمان هایــی کــه مدیریــت و عملیــات خــود را بــا ایــن الزامــات منطبــق منــوده باشــند 

مــی تواننــد از ایــن موسســه درخواســت ممیــزی و صــدور گواهینامــه مناینــد. مزیــت پیــاده ســازی 

همــراه بــا تعهــد، بیــش از آن کــه هــدف دریافــت گواهینامــه را دنبــال کنــد بــه بهبــود کســب و کار 

مــی اجنامــد.

ISO 14001
ویرایــش جدیــد اســتاندارد بیــن املللــی مدیریــت زیســت محیطــی بــا نگاهــی نــو بــه محیط زیســت 

و تاثیــر فعالیــت هــای ســازمان هــا بــر آن ، الگــوی بازنگــری شــده ای را ارایــه مــی کنــد کــه بســتر 
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پذیــرش مســولیت هــای اجتماعــی ســازمان و مدیریــت آن را فراهــم مــی ســازد. ســازمانی کــه ایــن 

گواهــی نامــه را دریافــت کنــد مــی توانــد عــالوه بــر حرکــت در مســیر مســئولیت هــای اجتماعــی 

خــود، راه صرفــه جویــی انــرژی و مصــارف منابــع طبیعــی را نیــز در پیــش بگیــرد.

OHSAS 18001
در دنیایــی کــه رعایــت مســئولیت هــای اجتماعــی ســازمان هــا گذشــته از صرفــه جویی اســتراتِژیک 

نقشــی مهــم در بهبــود وجــه ســازمان ایفــا می کنــد ، رعایــت الزامــات سیســتمی ایمنی و بهداشــت 

شــغلی بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا مــی کنــد. از ایــن رو، الگــوی مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 

بــه کارکنــان ، خانــواده هــا و جامعــه نشــان مــی دهــد کــه مدیریــت ســازمان بــه مســولیت هــای 

اجتماعــی خــود آگاه اســت و بــرای کارکنــان خــود ارزش قائــل اســت.

ISO 39001
ایــن اســتاندارد الزاماتــی  را بــرای ســازمان هــا و شــرکت هایــی پیشــنهاد مــی کنــد کــه محصــوالت 

و خدماتشــان بــه گونــه ای بــر ایمنــی جــاده هــا و ترافیــک جــاده ای موثــر اســت. شــرکت هــا و 

ســازمان هایــی کــه عالقــه منــد بــه دریافــت ایــن گواهینامــه باشــند بایــد سیســتمی متناســب بــا 

نیازمنــدی هــای ایــن اســتاندارد در ســازمان خــود پیــاده ســازی منــوده و درخواســت کننــد مــورد 

ممیــزی قــرار گرفتــه و گواهــی نامــه دریافــت مناینــد.

ISO 22000
ســالمت غــذا یکــی از عوامــل تضمیــن کننــده ســالمت جامعــه اســت. اســتاندارد  ISO22000 بــا 

شناســایی مخاطــرات عوامــل موثــر در تولیــد غــذا از جمله مــواد اولیــه، جتهیــزات و فرایندهــا ، نقاط 

بحرانــی را حتــت کنتــرل قــرار مــی دهــد. ایــن اســتاندارد بــرای متامــی تولیــد کننــدگان و عرضــه 

کننــدگان مــواد غذایــی کاربــرد دارد. 

ISO 27001

افزایــش نقــش فــن آوری اطالعــات درعملیــات شــرکت هــا و ســازمان هــا در کنــار مزیــت ها هــای فــراوان، 

مخاطــرات متعــدد ی را نیــز در بردارد.سیســتم مدیریــت امنیــت اطالعــات که در نتیجــه نفوذ با انگیــزه های 

مختلــف و یــا ســهل انگاری در نشــت اطالعــات ایجاد می شــود را حتــت کنتــرل در مــی آورد . این اســتاندارد 

الزاماتــی را بــرای یــک سیســتم مدیریــت امنیــت اطالعــات تعییــن می منایــد که ســازمان هــا مــی توانند با 

طراحــی آن بــرای ممیــزی و صــدور گواهینامه اعــالم آمادگــی منایند.
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ISO 20000

ایــن اســتاندارد بــرای ســازمان هایــی کاربــرد دارد کــه خدمــات مرتبط بــا فــن آوری اطالعــات ارائه مــی کنند.

چنانچــه ســازمانی الزامــات ایــن اســتاندارد بیــن املللــی را رعایــت مناید مــی تواند بــا دریافــت گواهینامه 

بــه مشــتریانش نشــان دهــد کــه در خدمــت رســانی بــه آن هــا مطابــق یــک الگوی 

بین املللی حرکت می کند.

ISO 50001

ایــن اســتاندارد رویکــرد نظــام منــد در مدیریــت انــرژی را ترغیــب مــی منایــد. مدیریــت انــرژی بــه طــور 

همزمــان بــر کاهــش هزینــه هــا و نیز کاهــش پــی امدهای زیســت محیطــی ناشــی از مصرف ســوخت 

هــای فســیلی و منابــع طبیعــی تاثیر مثبــت خواهدداشــت.

 ISO 22301

مدیریــت تهدیــد هایــی کــه متوجــه کســب و کار یــا ســازمان شماســت  و تضمیــن تــداوم آن بــا پیــاده 

ســازی ایــن اســتاندارد امــکان پذیــر مــی شــود. دریافــت گواهینامــه ISO 22301  بــه ذینفعان شــما 

نشــان مــی دهــد کــه تــداوم کســب و کارتــان را مطابــق بــا یک الگــوی بیــن املللــی تضمین مــی کنید.

TL 9000
تامیــن کننــدگان محصــوالت و خدمــات بــرای ارتباطــات راه دور مــی توانند بــا طراحی سیســتمی مطابق 

بــا ایــن الگــو و دریافــت گواهینامــه از  » بنیــاد کیفییــت کــره «  بــه مشــتریان خــود اطمینــان دهند که 

محصــوالت و خدماتــی مطابــق بــا یــک الگــوی پذیرفتــه شــده بیــن املللــی تولیــد و عرضه مــی کنند.

ISO/TS 29001
 اســتاندارد الزامــات سیســتم مدیریــت کیفیــت را بــرای ســازمان هایــی تعریف می کنــد که بــه تولید کاال 

یــا خدمــت در بخــش صنعت نفــت،گاز و پتروشــیمی مــی پردازنــد.  الزامــات ایــن اســتاندارد در چارچوب 

الزامــات اســتاندارد بیــن املللــی ISO 9000  تعریــف می شــود.

ISO 10002

ایــن اســتاندارد بــه عنــوان یــک راهنمای مناســب بــرای مدیریت فرایند رســیدگی به شــکایات مشــتریان 

در حــوزه محصــوالت ســازمان به شــمار مــی رود. عناصر ایــن اســتاندارد عبارتنــد از :طــرح ریزی،طراحی، 

عملیــات، نگــه داری و بهبود فرایند رســیدگی به شــکایات مشــتریان که بخشــی از سیســتم مدیریت کیفیت 

ــازمان است. س
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ISO 22716
ایــن اســتاندارد بیــن املللــی بــرای اطمینــان از ایمنــی و ســالمت محصــوالت بهداشــتی و آرایشــی تدوین 

شــده و دارنــدگان گواهینامــه انطبــاق بــا ایــن اســتاندارد بــه مشــتریان خــود اطمینــان مــی دهند که  

مخاطــرات محصوالتشــان در قالــب ایــن سیســتم حــذف یــا بــه حداقل رســیده اســت.

ISO 29990
ایــن اســتاندارد بیــن املللــی نیازمنــدی هــای سیســتم مدیریــت کیفیــت موسســات آموزشــی را تعریــف 

منــوده و دارنــدگان گواهینامــه انطبــاق بــا ایــن اســتاندارد مــی تواننــد بــه مشــتریان خــود نشــان 

دهنــد کــه سیســتم آموزشــی آن هــا در انطبــاق بــا الزامــات بیــن املللــی اســت و بــا دارا بــودن ایــن 

سیســتم در مســیر بهبــود کیفیــت حرکــت مــی کننــد.

KFQ 9004
ایــن اســتاندارد بیــن املللــی الزاماتــی بــرای »سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت« تعریــف منــوده و معیاری 

بــرای ارزیابــی کمــی کیفیــت ایــن سیســتم هاســت.
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