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 کاران ستمیس مرکز مشاوره و اطالع رسانی   

 خط هطی سیستن هذیریت یکپارچِ

 اجرا، استقرار، ،یهستٌذساز ،یطراح فعال در زهیٌِ   ، کاراى ستنیس هرکس هطاٍرُ ٍ اطالع رساًی

گاهی بلٌذ در جْت بْبَد کیفیت  ،  با ایجاد تفکر فرایٌذ گرا  ، یتیریهذ یّا ستنیس بْبَد ٍ یًگْذار

 ٍحرفِ ایی   بْذاضت ، ایوٌی ، هحیطی زیست دعولکر بْبَد ، کارفرهایاىهٌذی  رضایت خَد ، خذهات

سطح در (IMS) یکپارچِ اقذام بِ استقرار سیستن هذیریت هٌظَر است  ، بذیي  برداضتِ کارکٌاى سالهت

 زیر هی داًذ: اصَلذ بِ ْخَد را هلسم ٍ هتع ًٍوَدُ  هرکس
  رعایت استاًذارد ّای هلی ٍ بیي الوللی. 

  کارفرهایاىّای با تَجِ بِ ًیاز ّا ٍ خَاستِ  اجراییعولیات ّای حفظ ٍ ارتقاء کیفیت. 

 تَسعِ فرٌّگ کیفیت ٍ بسط ارزضْای سازهاًی. 
   آهَزش ّذفوٌذ ٍ کاربردی  کارکٌاى  در جْت بْبَد هستور تواهی فرایٌذ ّا ٍ فعالیت

 .گرٍّی ٍ ارتقاء کار هرکسّای 
 ْبَد کیفیت کاری ارتقاء رٍحیِ ٍ اًگیسُ کارکٌاى از طریق جلب هطارکت آًاى ٍ ب. 
 هحیط دٍستذار اجرای عولیات ّای ٍ هحیطی زیست ّای ازآلَدگی پیطگیری ٍ کاّص 

 .زیست
  کاّص هذاٍم حَادث ، حفظ ٍ ارتقاء ایوٌی ٍ  سالهت کارکٌاى  ٍ بْبَد هستور سیستن. 
  اجرا ٍ حفظ الساهات قاًًَی  هرتبط با جٌبِ ّای زیست هحیطی ، ایوٌی  ٍ بْذاضت در

 .زهاى سطح سا

 ّایاستاًذاردرا هٌطبق با  (IMS)یکپارچِسیستن هذیریت  هرکسایي  ، بِ هٌظَر دستیابی اصَل باال

سیستن  ٍ ISO14001:2004سیستن هذیریت زیست هحیطی  ،   ISO9001:2008سیستن هذیریت کیفیت 

در کلیِ سطَح  بِ اجرا در آٍردُ  ٍ بِ طَر  OHSAS18001:2007 هذیریت ایوٌی ٍ بْذاضت حرفِ ایی

در ابتذای   هرکسّوچٌیي  . هذاٍم خَد  را ًسبت بِ  بْبَدهستور ٍ اثر بخطی  ایي سیستن هتعْذ هی داًذ

در  راستای ایي خط هطی اقذام  ٍ هحیط زیست ایوٌی ٍ بْذاضت ، ّر سال ًسبت بِ تعییي اّذاف کیفی

 ،، ایوٌی ٍ تحلیل هیساى تحقق  اّذاف کیفی  اًذازُ گیری ، فرایٌذّا صًوَدُ ٍ با  بازًگری از طریق پای

 تعریف ضذُ را بررسی هی کٌذ . ٍ هحیط زیستی  بْذاضتی

 اًتظار هرکسایٌجاًب با اعتقاد کاهل ٍ عسهی راسخ از ایي سیستن پطتیباًی ًوَدُ  ٍ از یکایک ّوکاراى 

سیستن هذیریت حفظ خَاستِ ّای استاًذارد  ٍ در جْت برآٍردُ ساختي ، درک صحیح آى دارم ضوي

 .تالش ًوَدُ ٍ در جایگاُ سازهاًی خَیص جْت بْبَد  هستور آى کَضص ًوایٌذ (IMS) یکپارچِ

 هذیر عاهل                                                                                                              

 یویکر ذیهج                                                                                                                              


