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ش کرت خدمات مهندسی سازه اهی هیدرولیک از سال 1374ب همراه کا کرنان جمرب خود همواره رب این عقیده اند که با تعهد ب رعایت الزامات سیستم مدرییت کیفیت مستقر شده شامل کلیه استاندارداه و قوانین ملی و بین المللی و الزامات مشتری رد صنعت
خوردوسازی  ،رد جهت اتمین نیاز مشتریان و ذینفعان ب طریق مطلوب و مورث وجلب رضایت آنها همت گمارند.
بدین منظور سیستم مدرییت خود را رب اساس الزامات خاص مشتریان خود و الگوی استاندارداهی بین المللی:
IATF 16949:2016
ISO 9001:2015
SSQR
ISSR

جهت فعالیت اهی فوق رد ش کرت رب قرار نموده و رد این رابطه اهداف خود را ب شرح ذیل اعالم می دارد:
• افزایش سودآوری و بقاء سازمان با تکیه رب حفظ و ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات (ح کرت ب سمت ضایعات صفر) ؛

•
•
•
•

• رضایتمندی مشتریان و دیگر ذینفعان ؛
• ارتقاء فرهنگ کیفیت از طریق توسعه و بهبود سیستم مدرییت سازمان رب اساس رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی رب ریسک ؛
• ارتقاء مسئولیت پذریی نیرواهی انسانیب عنوان اصلی رتین سرماهی اهی سازمانی ؛
• ربآوردهسازی الزامات اقنونی و سازمانی مربوطه ؛
• اجرای سیاست اخالقی افشاءگری  :اطالع رسانی و افشای ب موقع زند مدرییت سازمان از آنچه ب حیات سازمان لطمه میزند و خالف منافع ش کرت است و قوانین و یا مقررات را نقض می کند .رعایت حق افشاگر و ایجاد اطمینان
ازامنیت و موقعیت شغلی ربای افشاگر توسطسازمان تعبیه می شود؛
• اعمال سیاست ضد ارتشاء :عدم سوء استفاده از اختیارات و جای گاه شغلی  ,عدم رشوه گرفتن و یا رشوه دادن  -ردیافت هدهی غیر متعارف و وجه نقد یا تسهیالت از افراد و یا طرفهای تجاری ربای انجام دادن کاری یا انجام ندا دن امری ؛
• رد راستای اجرای موارد فوق کداهی رفتاری رد سازمان تعریف گردیده و متعهد ب اجرای آن می باشیم؛
• نظم و انضباط و پاکیزگی و آراستگی رد محیطکار و آراستگی فردی ؛
اینجانب خود را ملزم و متعهد ب اجرای موارد فوق دانسته و پشتیبانی خود را از سیستم مدرییت و بازنگری اهداف آنها متناسب با این خط مشی اعالم می دارد و از کلیه هم کاران انتظار دارد ات ضمن ردک اصول این خط مشی ،ب رعایت قواعد آن پایبند باشند.

محمود امری
مدریعامل

