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 خط مشی کیفیت

 سیستم کاران مرکز مشاوره و اطالع رسانی

 ، طراحی یهؼتبر در زهیٌِ  هراکسبِ ػٌَاى یکی از  کاراى سیستن هرکس هطاٍرُ ٍ اطالع رساًی

گرا با ایجاد تفکر فرایٌذ ، هذیریتی ّای سیستن بْبَد ٍ ًگْذاری ، اجرا استقرار، ، هستٌذسازی

کیفی  ٍ تي الساهات قاًًَی ٍ رػایت اغَل فٌیُ ساخدر کلیِ سطَح سازهاى در جْت برآٍرد

اػتواد  رضایت ٍ سر لَحِ قرار دادى هطتری هذاری از طریق تاهیي خَاستِ ّا ٍ ٍ ّوچٌیي

 هتؼْذ بِ اغَل زیر هی داًذ .د را خَ , هطتریاى

 . بیي الوللی ٍ رػایت استاًذاردّای هلی-1

  تالش در جْت افسایص رضایت کارفرها . -2

ٍ اثربخص ػلی هتخػع آهَزش دیذُ ًیرٍی  تَسؼِ هٌابغ اًساًی از طریق بکارگیری-3

 الخػَظ در حَزُ ّای اجرایی

 گسترش استفادُ از في آٍری اطالػات ٍ ارتباطات -4

 رػایت اغَل ایوٌی , بْذاضت ٍ هحیط زیست -5

 ٍم سطح کیفی اًجام کار جْت دسترسی بِ بازار ّای جذیذ ٍ بسرگتر بْبَد هذا-6

 ضرکتْای غاحب ًام در هٌطقِ ٍ جْاىفراّن ًوَدى ضرایط ّوکاری ٍ هطارکت با  -7

ن هذیریت کیفیت را هٌطبق با الگَی استاًذارد ستسی هرکسباال ایي بِ هٌظَر دستیابی بِ اغَل 

ISO9001:2008  ًسبت بِ بْبَد  آٍردُ ٍ بِ طَر هذاٍم خَد رادر کلیِ سطَح بِ اجرا در

در ابتذای ّر سال ًسبت بِ  هرکسّوچٌیي اثر بخطی ایي سیستن هتؼْذ هی داًذ  هستور ٍ

تؼییي اّذاف کیفی در راستای ایي خط هطی اقذام ًوَدُ ٍ با بازًگری از طریق پایص ٍ اًذازُ 

ػسهی  ایٌجاًب با اػتقاد کاهل ٍ .کٌذ تحلیل هیساى تحقق اّذاف کیفی را بررسی هی گیری ٍ

تظار دارم ضوي درک غحیح آى در اً از ّوِ ّوکاراى راسخ از ایي سیستن پطتیباًی ًوَدُ ٍ

ش ن هذیریت کیفیت تالستضکل گیری سی خَاستِ ّای استاًذارد ٍ جْت برآٍردُ ساختي

بخطی اثر یٌاى از کارایی ٍبِ هٌظَر حػَل اطو یت کیفیت ًٍوایٌذ برای پیطبرد سیستن هذیر
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