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گذارانش در حوزه سيستم مديريت،  در فعاليت مميزي و ارزيابي بنيانها هاي نوين، با تجربه سالايدهشركت پيشگامان   

فعاليت خود را در حوزه خدمات مهندسي صنايع، آموزش سيستم مديريت، خدمات مهندسي كيفيت و بازرسي  1131سال 

با اخذ  1131هاي نوين از سال مديريت كيفيت شركت پيشگامان ايدهفني آغاز نمود. خدمات بخش صدور گواهي سيستم 

ها فعاليت و تجربه موفق به اسپانيا در خاورميانه شروع به فعاليت نمود. پس از سال AENORنمايندگي انحصاري شركت

هاي هاي بوجود آمده بر سر راه فعاليت شركتعنوان نماينده انحصاري مرجع صدور گواهي خارجي و با توجه به محدوديت

ثبت نام خود به عنوان مرجع صدور گواهي و با اعتباردهي ملي گرفت و اين تصميم به  1191خارجي در ايران، در سال 

شرايط را يک فرصت و نه تهديد براي توسعه مفاهيم سيستم مديريت كيفيت در داخل كشورمان و البته با نگاه به بازارهاي 

ه تائيد صالحيت برمبناي ريافت گواهينامموفق به د 1191و در نهايت در بهمن ماه سال  خارج از كشور در نظر گرفت

 .شد ISO 17021المللي استاندارد بين

 هاياستانداردو  ISO 9001استاندارد  هاي كيفي نظيرسيستم اين شركتها ، افزايش ارزش فعاليتدر راستاي بهبود مستمر 

 ارشد مديريتاست. خدمات خود برقرار نمودهو مديريت را جهت تضمين كيفيت  ISO 17021 وISO 17020  بين المللي

  نمايد.مي متعهدآموزشي مستمر خود را به تحقق اهداف زير نمودن تمامي منابع مورد نياز به همراه نظام با فراهم

 هاي فعاليتافزايش رضايت مشتري در كليه زمينه .1

 رازداري در مورد مايملک معنوي و مادي مشتريان .1

 هاي شركتو پروژه هاطرفي و استقالل در انجام فعاليتحفظ بي .1

 و رعايت صداقت در انجام وظايف محوله داخلي و حقوقي ها، مطابق با قوانين و مقرراتانجام كليه فعاليت .1

  حتي در خارج از مرزهاي ايران بازاريابي و توسعه بازار در حوزه بازرسي فني .5

 مرزهاي ايراندر خارج از حتي هاي مديريتي بازاريابي و توسعه بازار در حوزه صدور گواهي سيستم .6

 روز بودن اطالعات شغلي و انجام وظايف در باالترين سطح كيفي ممكنبه .0

 يادگيري، رقابت سودمند، نوآوري و بهبود مستمر .3

 هاوري و كاهش هزينهبهرهافزايش  .9

ري گصورت ادواري مورد بازنداشته و بهخوانيمشي با اهداف تعريفي ساالنه همبررسي ميزان تحقق، اين خطبه منظور 

باشد، به همين جهت مديريت پذير نميشک رسيدن به اين اهداف بدون همكاري كليه پرسنل امكانگيرد. بيقرار مي

 ارشد سازمان انتظار دارد تا كليه كاركنان به اين اهداف پايبند باشند. 
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