
 

 
  يکپارچه سيستم مديريت خط مشی 

  كيفيت، ایمنی، بهداشت و زیست محيطی)مشتمل بر مدیریت های 

 و كيفيت خاص صنایع نفت، گاز و پتروشيمی(

M/MA/02 

 

 20/20/79تاريخ : 

 29شماره بازنگري : 

 

با هدف ارتقاء كيفی  با افتخار به تــوليد محصوالت ايرانی و كمك به ايجاد خودكفائی در كشور و كـابـل مـتـالشركت  

مشتريان همواره تالش نموده تا محصوالت توليدي خود را در  رضايت بازار و افزايشي از بيشتر سهم توليدات خود، كسب

، مواد اوليه مرغوب، پرسنل مجرب ،مناسب دانش فنیو تکنولوژي  با نشترياباالترين سطح كيفی و مطابق با خواسته هاي م

 توليد و به مشتريان عرضه نمايد. ،متعهد و آموزش ديده

 : هاي استاندارد، مديريت يکپارچه شركـت در راستاي استقرار سيستم اين

IMS:(ISO9001:2015, ISO14001:2015,OHSAS18001:2007)  

TS:(ISO/TS 29001:2010) 
 

كيفيت، ايمنی، بهداشت  )در استقرار سيستم مديريت يکپارچه بر مبناي رويکرد استراتژيك سازمان ذيل را  و اهداف را برگزيده   

 : سر لوحه فعاليتهاي خود قرار داده است (و كيفيت خاص صنايع نفت، گاز و پتروشيمی و زيست محيطی

 وليدیكيفيت محصوالت تحفظ و افزایش  تالش مستمر در جهت .1

 و ذینفعان مشتریان افزایش رضایتمندی پرسنل، .2

 افزایش توليد و كاهش ضایعات .3

 مستمر سيستمها و بازنگری فرآیندهابهبود  .4

 آموزش نيروی انسانی .5

 تعهد به رعایت قوانين و مقررات زیست محيطی و ایمنی و بهداشت شغلی .6

 مصرف انرژی مدیریتكاهش عوامل زیان آور محيط كار و  .7

 ی های شغلی و تعهد به كاهش حوادثبيمار كنترل .8

و كيفيت  بهداشت شغلی ،استاندارد ايمنی ، مديريت زيست محيطی،ود مستمر سيستم هاي مديريت كيفيتتعهد به بهب  

باور كليه مديران و پرسنل سازمان می باشد و براي اين منظور مطابق شاخصهاي تعريف  خاص صنايع نفت، گاز و پتروشيمی

استقرار يافته اطمينان حاصل تا از اثر بخشی سيستم  ،روند پيشرفت سازمان مورد پايش و تجزيه و تحليل قرار می گيرد شده،

 شود.

خط مشی، نيازمنديهاي مشتري و الزامات قانونی مربوطه، نسبت به رعايت كيفيت در انجام  کركليه پرسنل موظفند ضمن د  

 .مسئوالنه عمل نمايند خود كوشا وامور محوله در حيطه عملکرد 

حفظ و به همين منظور و براي خصوص دستيابی به اهداف فوق نسبت به تامين منابع مورد نياز تعهد نموده و  لذا در 

تعيين و مربوطه و مراقبت و نظارت بر عملکرد آن نماينده اي با اختيارات الزم در امور يکپارچه سيستم مديريت  نگهداري

 .معرفی می نمايم

تناسب  مديريت به منظور حصول اطمينان از تداوم و اهداف سازمانی در جلسات بازنگريو  يهی است خط مشی كيفيتبد  

                                                                                                                                        .مورد بازنگري قرار می گيرد

 رضا زاده توحيد

 مدیر عامل
 


