بیانیه خط مشی کیفیت
شرکت "شایا شیمی شریف" به عنوان مرجعی براي برگزاري آزمونهاي مهارت و با هدف ارزیابی عملکرد آزمایشگاا هگا
آغاز به کار نمود .خدمت اصلی این شرکت ،طراحی و اجراي الاوهاي آزمون مهارت براي آزمایشگاا هگاي خووصگی و
دولتی تائید صالحیت شد و همکار سازمان هاي نظارتی از جمله سازمان ملگی اسگتاندارد ،سگازمان غگ ا و دارو ،سگازمان
حافظت محیط زیست و  ...میباشد.
این شرکت ،نسبت به موارد ذیل متعهد میشود:
 .1اعمال رویه حرفهاي خوب و استاندارد در ارتباط با خدمات ارائه شد
 .2افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشارکت کنندگان در الاوها و طرفهاي ذي نفع ،نهادهاي مسئول تنظیم مقررات و سایر
سازمانهایی که مجري آزمون مهارت را به رسمیت میشناسند با بهبود مستمر خدمات
 .3بهر مندي از نظرات صاحبنظران دانشااهی ،صنعتی و مراکز نظارتی در طراحی ،اجرا و تحلیل نتایج الاوهاي آزمون
مهارت
 .4رسیدگی منوفانه به شکایات و درخواستهاي تجدید نظر
 .5بهبود مستمر فعالیتها با شناسایی و رفع علل ریشهاي فعالیتهاي نامنطبق احتمالی
 .6پایبندي به رازداري و بی طرفی نسبت به تمامی مشارکت کنندگان و مشتریان
 .7پرهیز از فعالیت هایی که درستی قضاوت و حسن اعتماد و صالحیت این شرکت را تحت تاثیر قرار میدهند
.8

پایبندي به حفظ اطالعات و حق مالکیت مشارکت کنندگان و پرهیز از افشاي اطالعات الاوي آزمون مهارت و مقدار
تخویص یافته پ یش از انتشار گزارش نهایی آزمون مهارت

 .9عدم واگ اري طرح ریزي ،ارزیابی تحلیل عملکرد شرکت کنندگان و صدور گزارش آزمون مهارت به پیمانکار فرعی
شرکت شایا شیمی شریف ،جهت حوول موارد فوق ،استاندارد ملی  INSO-ISO-IEC: 17043را به عنوان الاوي
مدیریت برگزید و در راستاي ب هبود مستمر ،رئوس خط مشی خود را به ترتیب زیر مشخص نمود است:
- 1توسعه آزمونهاي مهارت در گرو هاي مختلف آزمایشااهی
- 2افزایش رضایت مشتریان و شرکت کنندگان
- 3توانمند سازي علمی و فنی کارکنان شرکت شایا شیمی شریف
این خط مشی توسط مدیر ارشد شرکت شایا شیمی شریف به کل یه کارکنان و طرفهاي ذي نفع اعالم شد است و کلیه
کارکنان ضمن درک و اجراي خط مشی از اهمیت فعالیت هاي خود و مشارکت در تحقق اهداف آگاهند و با نظارت
مدیران از عملکرد طبق چارچوب مستندات سیستم مدیریت شرکت شایا شیمی شریف اطمینان حاصل میشود .این مستند
چارچوبی برا ي تعیین اهداف شرکت ایجاد نمود و جهت تحقق آن ،مدیر ارشد ضمن تعهد به تامین منابع الزم ،این خط
مشی را مورد بازناري قرار میدهد.
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