
 و نظام تعالی  کیفیتسیستم مدیریت  خط مشی
 شرکت توسعه مسکن آذربایجان 

 

، با تالش جهت حصول به  … اداری و مسکونی ،تجاری ، واحدانواع  سازندهبه عنوان  توسعه مسکن آذربایجان شركت

خود را براساس ی نظام تعال و ، ایمنی، بهداشت شغلیکیفیتمدیریت  هایسیستم ، سرآمدی در ایران و خارج از مرزها

 .ی و پیاده سازی نموده استطراحEFQM و مدل تعالی سازمانی   ISO89000:1004و ISO5000:1009 تانداردـاس

معتبرترین و بزرگترین انبوه ساز در حـوزه جغراییـایی یعالیـت شـرکت و اولـین       :چشم انداز سازمان عبارت است از  

 8041انتخاب جامعه هدف تا سال 

ش جهـادی تـوام بـا    تـال -ارزش ایرینی برای مشتریان و ذینفعـان  ) " ارزشهای سازمانی "مدیریت این شرکت با تکیه بر 

–) کیفیـت   HSEQالتـزام بـه    -صدایقت ، درستکاری ، مسئولیت پـییری   -یقیت و نوآوری، یادگیری و بهبود مستمرخال

 یقرار داده است: موارد ذیل را سرلوحه کار خویش (محیط زیست-بهداشت-ایمنی
 

 و سایر طریهای ذینفع   مندی مشتریانارتقاء سطح رضایت 

 یییضـا  در تیـ یعال یبرا شاداب و جیاب یطیمح جادیا و انمستمرکارکن یتوانمند شیوایزا آموزش ، جیب 

 مشارکت کارکنان   و ایزایش مطلوب یور بهره و یمیصم و جاذبه پر

 خدمات یفیو ارتقاء سطح ک یبهره ور شیبهبود مستمر در ایزا 

    کارکنان یو بهداشت حریه ا یمنیحفظ و ارتقاء ا ،یشغل یها یماریو ب تیاز مصدوم یریشگیپ 

    ستیز طیو ارائه خدمات دوستدار مح یطیمح ستیز یها یو کاهش آلودگ یریشگیپ 

 هاآن یفیکنندگان کاال و خدمات و تالش جهت ارتقاء ک نیمستمر با تام ارتباط 

 های نوین مدیریتی و سیستم تعالی سازمانی سیستم جهت گیری سازمان بر اساسEFQM 

 یو خارج یاخلسهم شرکت از بازار د شیتوسعه کسب و کار و ایزا 
 

از تحقـق   نگری دوره هـای سیسـتم هـای مـدیریتی    شرکت ضمن تعهد به رعایت دیقیق الزامات یقابل کاربرد استاندارد و باز

اطمینـان   یمـدیریت  هـای  اهداف شرکت متناسب با ماهیت و مقصد و جهت گیری اسـتراتیی  و بهبـود مسـتمر سیسـتم    

به یاری پروردگار بی همتا وتالش عالمانه همکاران،در جهـت نیـل    است که حاصل نموده و برای نیل به این امر بر این باور

وامیـدواریم بـا بهـره گیـری از      به اهداف عالی در برنامه استراتیی  خود مفتخر به اجرای پروژه های بزرگ وارزشمندشـده 

ـ       برنـد وگـروه    رینسرمایه بزرگ انسانی،توان تخصصی وعزم راسخ،شاهد رشـد روز ایـزون شـرکت وتبـدیل آن بـه معتبرت

 ساختمانی با ابعاد واستانداردهای باالتر،توام با پایبندی به اصول وارزشهای حاکم بر یرهنگ ایرانی واسالمی باشیم.

 

 كاركنانیت و یرمد                                                                                                                                   

 شركت توسعه مسکن آذربایجان                                                                                                                              



 


