
 

 

 

 ،یرقابت یشوند که در مواجهه با فضا ییها کیمجهز و مسلح به ابزارها و تکن دیبا یاقتصاد یرقابت در فضا یسازمان ها برا

 .دهند شیخود را افزا قدرت

به  ازمندیو خدمات دارند، ن دیتمرکز بر تول گریبه عبارت د ای یسازمان یها تیاغلب سازمان ها تمرکز بر مامور کهیآنجائ از

 .باشند یو بهبود م یمتنوع توانمندساز هایکسب مشاوره و آموزش در حوزه

آنها احراز شده،  تیاز کارگزاران و مشاوران متخصص که صالح یریبا بهره گ یرضو تیفیمؤسسه ک تیفیمعاونت استقرار ک

 یتحول و ارتقا ریو آموزش پرداخته و سازمان ها را در مس تیریخود به ارائه خدمات مشاوره مد تیفعال یسال ها یدر ط

 کرده است. یراهها هم تیها و قابل یتوانمند

 

مشاوره ای در قبال خدمات  هاسازمان که هاییمزیتاز  یبرخ

 است از:کرد عبارتدریافت خواهندمدیریت کیفیت 

 9001:2015  مدیریت کیفیت یسیستمها ISO  

 14001:2018  یزیست محیط مدیریتISO  

 یکیفیت در صنایع خودروساز مدیریت  

16949:2009ISO / TS   

 یو بهداشت شغل یمدیریت ایمن یسیستمها 

18001:2007OHSAS و یاISO 45001:2018 

 50001:2018 مدیریت انرژی  سیستمISO  

 مدیریت کیفیت جامع سیستمهای TQM  

 تیفیمدیریت یکپارچه ک یسیستمها IMS  

 مدیریت آزمایشگاهی مبتنی براستاندارد سیستم     

17025ISO / IEC  

 و گاز  یمینفت، پتروش عیبخش صنا ژهیو تیفیک تیریمد

 29001:2003TS  / ISO  یعیطب

ی و ض ر ت  ی ف ی ک سه  ؤس  م

 یارتقا یرضو تیفیمؤسسه ک تیمأمور

 اتیح یاست؛ مضمون قرآن یزندگ تیفیک

 تیفیو جامع ک یندیشاخص فرا به،یط

 یایو پو یتعامل یابزارها و سامانه ها ب،یط

 ستیو ز بیط یسنج تیفیو ک تیفیک

 یسرفصل برنامه ها و پروژه ها بیبوم ط

 باشند یمؤسسه م

 

ک ر  ا ر ق ست ا ت  ن و ا ع ب تیفیم  طی

گام شدن با و هم یهمراه قیما از طر

 یآموزش یاهکارگاه و با برگزاریشرکت ها 

رفتار می پردازیم،  و مشاوره ییهم افزابه 

هنجارها را مسیر و  ،هیمدیرا بهبود م

 یو در قالب مدل ها میکنیاصالح م

به بازخورد  دنیتا رس نگیمختلف کوچ

 ریرا در مس اآن ه سازمان، مثبت از عملکرد

 . میکنیم عتیمشا یوربهره

 

 .دیریبا ما تماس بگ

 

 

 

 آدرس وبسایت

http://em.rqi.ir/ 
 

تماس فن  ل  ت

37636690-051 
 1297 – 1278داخلی 

 
مشهد فتر   د

بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان 

 202واحد  روزنامه قدس طبقه دوم

های مدیریت کیفیتسیستمارائه خدمات   

 یبر همه جنبه ها تیفیک تیریمد ستمیس یساز ادهیپ

 ستمیس یایمزا از .گذارد یم ریعملکرد سازمان تأث

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یم تیفیک تیریمد

 اعتماد به نفس  جادیکه به ا یمشتر یازهاین نیتأم

 یمنجر به مشتر جهیکند و در نت یدر سازمان کمک م

 .شودیتجارت متقویت و  شتریفروش ب شتر،یب

 سازمان که مطابق با مقررات است و  یازهاین نیتأم

 صرفه اقتصادیارائه محصوالت و خدمات با 

 مراحل یگسترش رشد و سود در تمام یفضا جادیا 

 موجود یندهایفرآ یو کنترل تمام بهبود 

 عاتیضا کاهش 

 ها نهیهز کاهش 

 کارکنان جذب 

   

    

باشد.میو مؤسسات  هامـأموریت ما رشد ملموس و ارتقاء همه جانبه سازمان    


