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تْیِ ٍ ارسال گشارش ّای درخَاستی تَاًیز،استاًذاری، ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی استاى ٍسایزدستگاُ ّای اجزایی حسة هَرد

تْیِ ٍ ارسال گشارش ّا درخَاستی ٍاحذّای داخلی ضزکت ٍ پاسخگَیی تِ هکاتثات آًْا

(جطٌَارُ ضْیذ رجائی) 1397اًجام ارسیاتی ػولکزد سال 

تکویل ٍ تِ پایاى رساًذى پزٍصُ هذیزیت داًص

تکویل پزٍصُ تزًاهِ ریشی استزاتضِیک ٍ پایص تحمك اّذاف ساالًِ تزًاهِ ریشی استزاتضیک

اًجام هویشی دٍرُ ای ًظام آراستگی

9001 -2015: اًجام هویشی هزالثتی ایشٍ

؛1395ٍ جوغ آٍری ٍ اػالم ًتایج هویشی  1395آسیة ضٌاسی هویشی 

تَاًیز در حَسُ ًظام پیطٌْادات 97تزًاهِ ریشی ٍتحمك اّذاف سال 

یزیت ػولکزد ٍ پیگیزی هذ تزگشاری جلسات کویسیَى تَسؼِ، کویتِ سالهت اداری،کویتِ ًظام پیطٌْادات،کویتِ هذیزیت داًص،کویتِ ساختار ٍ فٌاٍری ّای هذیزیت، کویتِ

هػَتات آًْا

97عملکرد شاخص سال 



ای هٌطمِ تزق ٍ تَسیغ ضزکت 57 هیاى در دٍم رتثِ کسة ٍ ساهاًِ در ّوکاراى تجزتِ هَرد58 ثثت ٍ ّوکاراى تجارب ثثت جْت داًص هذیزیت ساهاًِ استمزار

؛97 سال در ضزکت اداری ّای ًاهِ سزتزگ طزاحی ٍ تْیِ 

  سال در جلسِ 45 تطکیل ضزکت، در تار اٍلیي تزای ضذُ ثثت پیطٌْاد 1200 اس تیص آهار تِ رسیذى ٍ پیطٌْادات ًظام ساهاًِ در ّوکاراى هطارکت افشایص هٌظَر تِ ریشی تزًاهِ

ضذُ ثثت پیطٌْاد 800 اس تیص تزرسی ٍ 97

ه هکتَب تمذیز ٍ (رجائی ضْیذ جطٌَارُ) 97 سال ػولکزد ارسیاتی در تَاًیز تَسط ضذُ اػالم تٌذی سطح اساط تز ای هٌطمِ تزق ٍ تَسیغ ّای ضزکت هیاى در خَب سطح کسة

هذکَر سطح تِ رسیذى جْت تِ تَسیغ ضزکت اس تَاًیز ػاهل هحتزم دیز

 تذٍیي دست در ٍ “(2015-9001 ایشٍ هفاّین تا آضٌایی) کیفیت هذیزیت ّای سیستن” ٍ ”کزهاًطاُ استاى تزق ًیزٍی تَسیغ ضزکت در استزاتضیک ریشی تزًاهِ “ّای کتاب تذٍیي

تَسیغ ّای ضزکت هیاى در ضزکت ػلوی جایگاُ ارتماء حَسُ در دفتز رسالت راستای در کزهاًطاُ سلشلِ تجارب کتاب تَدى

97عملکرد شاخص سال 



97عملکرد شاخص سال 

ال تثییي هٌظَر تِ (...ٍ سیست هحیط حفاظت ساسهاى تْشیستی، ساسهاى دارایی، ٍ التػاد ساسهاى هذیزیت، ساسهاى) ػولکزد ارسیاتی در هتَلی ّای ساسهاى تا هتؼذد جلسات تطکیل

97 سال ػولکزد ارسیاتی هستٌذات ارائِ ٍ تْیِ ٍ ضزکت داهات

هجزب اساتیذ حضَر تا ّوکاراى تزای ضْزًٍذی اداری،حمَق سالهت داًص، هذیزیت سهیٌِ در آهَسضی سویٌارّای ٍ ّای دٍرُ تزگشاری ٍ ریشی تزًاهِ

97 سال ػولکزد ارسیاتی هستٌذات تْیِ ًحَُ ٍ ًَع خػَظ در ستاد هختلف ٍاحذّای تا هتؼذد تَجیْی جلسات تزگشاری

داًص هذیزیت ٍ پیطٌْادّا ًظام اجزائی رٍش تذٍیي ٍ تْیِ ٍ پیطٌْادّا، ًظام داًص، هذیزیت ّای دستَرالؼول تذٍیي ٍ تْیِ

ال تثییي هٌظَر تِ (...ٍ سیست هحیط حفاظت ساسهاى تْشیستی، ساسهاى دارایی، ٍ التػاد ساسهاى هذیزیت، ساسهاى) ػولکزد ارسیاتی در هتَلی ّای ساسهاى تا هتؼذد جلسات تطکیل

97 سال ػولکزد ارسیاتی هستٌذات ارائِ ٍ تْیِ ٍ ضزکت داهات

هجزب اساتیذ حضَر تا ّوکاراى تزای ضْزًٍذی اداری،حمَق سالهت داًص، هذیزیت سهیٌِ در آهَسضی سویٌارّای ٍ ّای دٍرُ تزگشاری ٍ ریشی تزًاهِ

97 سال ػولکزد ارسیاتی هستٌذات تْیِ ًحَُ ٍ ًَع خػَظ در ستاد هختلف ٍاحذّای تا هتؼذد تَجیْی جلسات تزگشاری

داًص هذیزیت ٍ پیطٌْادّا ًظام اجزائی رٍش تذٍیي ٍ تْیِ ٍ پیطٌْادّا، ًظام داًص، هذیزیت ّای دستَرالؼول تذٍیي ٍ تْیِ



98اهداف سال 

  98 سال ػولکزد ارسیاتی اًجام-1

تَسیغ ّای ضزکت هیاى در 98 سال در تَاًیز اتالغی اّذاف اساط تز پیطٌْادات ًظام کیفی ٍ کوی ارتماء-2

تَسیغ ّای ضزکت هیاى در تَاًیز اتالغی اّذاف اساط تز داًص هذیزیت ًظام کیفی ٍ کوی ارتماء-3

ضزکت 1405 اًذاس چطن تحمك راستای در 98 سال اتالغی کیفیت اّذاف ٍ 98 سال در ٍاحذّا تزای ضذُ تؼییي استزاتضیک اّذاف پایص-4

هػَت پیگیزی ٍ هذیزیتی ّای آٍری في ٍ ساختار ٍ  ػولکزد داًص،هذیزیت هذیزیت پیطٌْادّا،ًظام ًظام اداری، سالهت :ّای ٍکویتِ تَسؼِ کویسیَى جلسات تطکیل-5

آًْا ات

2015-9001 ایشٍ ٍ آراستگی ًظام ای دٍرُ ٍ هزالثتی هویشی تزگشاری-6



1398اهداف سال 

تْیِ ٍ ارسال گشارضات درخَاستی تَاًیز،استاًذاری،ساسهاى هذیزیت ٍ دیگز دستگاُ ّای اجزائی هلی ٍ استاًی حسة هَرد-7

پاسخگَیی ٍ تْیِ ٍ ارسال گشارضات ٍاحذّای داخلی ضزکت-8

اًص ٍ سایز ت دتزگشاری سویٌار ٍ دٍرُ ّای آهَسضی در خػَظ تْثَد ٍ تَسؼِ هذیزیت ٍ استمزار سیستن ّای  هذیزیت ، ًظام پیطٌْادات، سالهت اداری،هذیزی-9

هَضَػات حسة هَرد تا حضَر اساتیذ تزجستِ

تاسًگزی ٍ اغالح رٍضْای اجزائی ٍاحذّا حسة هَرد-10

(EFQM)تزًاهِ ریشی پزٍصُ خَدارسیاتی تؼالی ساسهاًی-11

(IMS)تزًاهِ ریشی استمزار پزٍصُ سیستن یکپارچِ هذیزیت-12

تکویل ٍ ٍیزایص کتاب هستٌذساسی تجارب سلشلِ کزهاًطاُ-13

ّوکاری در تذٍیي دستَرالؼول هذیزیت تحزاى-14



1398اهداف سال 

ٍ دریافت گَاّیٌاهِ تا ّوکاری دفتز ایوٌی HSEاجزا ٍ پیادُ ساسی سیستن -15

افشایص تْزُ ٍری ضزکت ٍ ضاخع ّای تْزُ ٍری-16

ٍ تْیٌِ کاٍی اس آًْا؛ (Bench Marking)همایسِ ػولکزد تا تْتزیي ّا -17

؛(جطٌَارُ ضْیذ رجائی)97آسیة ضٌاسی ٍ ارتماء رتثِ ٍ جایگاُ ضزکت در ارسیاتی ػولکزد سال -18

ارسیاتی ّوایص هذیزاى غٌؼت تزق -19


