خط مشی سیستم مدیریت کیفیت
شرکت پارس آب کاسپین
شرکت پارس آب کاسپین جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه تاسیسات و تجهیزات
آب و فاضالب ،استخر شنا و ابنیه پاسخ گوی نیازمندی های طیف قابل توجهی از کارفرمایان
ومشتریان می باشد.

این شرکت با هدف ارائه خدمات با کیفیت به منظور تامین انتظارات کارفرمایان از طریق ایجاد رویکرد
مناسب مدیریتی در پروژه ها و با رعایت الزامات قانونی و قراردادی و اصول محیط زیستی در حین
انجام کار ،استاندارد  ISO 9001:2008را بعنوان الگو انتخاب نموده و اجرا می نماید.
در راستای رسیدن به این مهم موارد ذیل را بعنوان اهداف مورد توجه قرار می دهد.
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تالش در جهت جلب رضایت مشتریان با ارتقای کیفیت خدمات رسانی به ایشان با استفاده از فن آوریهای نویین و
در زمان مناسب (تحییل به میقع)
اهتمام بر به کارگیری تجهیزات ،ابزارآالت و مایین آالت مدرن و نظارت دقیق بر آنها.
حفظ و تداوم مدیریت منسجم ،بهینه و کارآمد در کلیه فعالیت های سازمان.
تاکید بر نقش و اهمیت کارکنان به عنیان سرمایه اصلی یرکت و برنامه ریزی و ارائه آمیزیهای مستمر و اطمینان
از آگاهی ایشان نسبت به اهمیت فعالیت هایشان در جهت دست یابی به اهداف سازمان.
افزایش میزان سیدآوری یرکت از طریق مدیریت هزینه ها و درآمدها

اینجانب و تمامی همکاران شرکت در جهت دستیابی به اهداف فوق و پیشگیری از آلودگی محیط زیست در فعالیت ها و
حوزه کاری شرکت و برقراری ارتباط مناسب درون و برون سازمانی و با رعایت اصول مشتری مدداری از طریدق الزامدات
بین المللی ،قانونی ،ملی و سازمانی و در نهایت بهبود مستمر در کلیه فعالیت های سیستم مددیریت کیفیدت بدا درنظدر
گرفتن تامین تمامی منابع متعهد می گردیم.
خط مشی فوق بصورت سالیانه و به درخواست اینجانب در راستای بهبود مستمر تمامی فعالیتهای سدازمان در جلسدات
بازنگری مدیریت مورد بررسی و در صورت نیاز ،بازنگری قرار خواهد گرفت.
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