ارائه خدمات سیستمهای مدیریت کیفیت
مؤسسه کیفیت رضوی
مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای
کیفیت زندگی است؛ مضمون قرآنی حیات

سازمان ها برای رقابت در فضای اقتصادی باید مجهز و مسلح به ابزارها و تکنیک هایی شوند که در مواجهه با فضای رقابتی،
قدرت خود را افزایش دهند.

طیبه ،شاخص فرایندی و جامع کیفیت

از آنجائیکه اغلب سازمان ها تمرکز بر ماموریت های سازمانی یا به عبارت دیگر تمرکز بر تولید و خدمات دارند ،نیازمند به
کسب مشاوره و آموزش در حوزههای متنوع توانمندسازی و بهبود می باشند.

کیفیت و کیفیت سنجی طیب و زیست

معاونت استقرار کیفیت مؤسسه کیفیت رضوی با بهره گیری از کارگزاران و مشاوران متخصص که صالحیت آنها احراز شده،
در طی سال های فعالیت خود به ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش پرداخته و سازمان ها را در مسیر تحول و ارتقای
توانمندی ها و قابلیت ها همراهی کرده است.

طیب ،ابزارها و سامانه های تعاملی و پویای
بوم طیب سرفصل برنامه ها و پروژه های
مؤسسه می باشند

م ع ا ون ت ا س ت ق را ر ک ی ف ی ت ط ی ب
ما از طریق همراهی و همگام شدن با
شرکت ها و با برگزاری کارگاههای آموزشی
به هم افزایی و مشاوره می پردازیم ،رفتار
را بهبود میدهیم ،مسیر و هنجارها را
اصالح میکنیم و در قالب مدل های
مختلف کوچینگ تا رسیدن به بازخورد
مثبت از عملکرد سازمان ،آن ها را در مسیر
بهرهوری مشایعت میکنیم.
با ما تماس بگیرید.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر همه جنبه های
عملکرد سازمان تأثیر می گذارد .از مزایای سیستم
مدیریت کیفیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تأمین نیازهای مشتری که به ایجاد اعتماد به نفس
در سازمان کمک می کند و در نتیجه منجر به مشتری
بیشتر ،فروش بیشتر و تقویت تجارت میشود.

 تأمین نیازهای سازمان که مطابق با مقررات است و
ارائه محصوالت و خدمات با صرفه اقتصادی
 ایجاد فضای گسترش رشد و سود در تمامی مراحل
 بهبود و کنترل تمامی فرآیندهای موجود
 کاهش ضایعات
 کاهش هزینه ها
 جذب کارکنان

آدرس وبسایت
http://em.rqi.ir/

تلفن تماس
051-37636690
داخلی 1297 – 1278
دفتر مشهد
بلوار سجاد تقاطع جانباز ساختمان
روزنامه قدس طبقه دوم واحد 202

برخی از مزیتهایی که سازمانها در قبال خدمات مشاوره ای
مدیریت کیفیت دریافت خواهندکرد عبارتاست از:
 سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2018
 مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی
ISO / TS 16949:2009

 سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
OHSAS18001:2007و یا ISO 45001:2018
 سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018
 سیستمهای مدیریت کیفیت جامع TQM

 سیستمهای مدیریت یکپارچه کیفیت IMS

 سیستم مدیریت آزمایشگاهی مبتنی براستاندارد
ISO / IEC 17025

 مدیریت کیفیت ویژه بخش صنایع نفت ،پتروشیمی و گاز
طبیعی ISO / TS 29001:2003

مـأموریت ما رشد ملموس و ارتقاء همه جانبه سازمانها و مؤسسات میباشد.

