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ISO 10002:2004 مدیریت کیفیت - رضایت مشتری 
 براي شاكي امكان دسترسي به فرآيندي آزاد و مسئول در رسيدگي به شكايات را 

فراهم مى نمايد. 
  رسيدن توانايي سازمان به حل شكايات در حالت مصرانه سيستمي و مسئوالنه، براي 

رضايتمندي شاكي و سازمان 
 رسيدن توانايي سازمان به شناسايي روندها و حذف علل شكايات، و بهبود فعاليتهاي  رسيدن توانايي سازمان به شناسايي روندها و حذف علل شكايات، و بهبود فعاليتهاي 

سازمان 
 كمك به سازمان در ايجاد يك رويكرد مشتري مدار براي حل شكايات، و تشويق 

كاركنان در جهت بهبود مهارتهاي كاركردن با مشتريان . 
 فراهم كردن پايه و اساسي براي بازرسي وتجزيه و تحليل مستمر فرآيند رسيدگي به 

شكايات، حل شكايات، و بهبودهاي ايجاد شده فرآيندي. 

مدیریت کیفیت مواد غذایی   ISO 22000:2005
 هماهنگي در اجراي استانداردهاي مديريت ايمني مواد غذايي در كليه كشورها. 

 فرآهم كردن يك استاندارد قابل مميزي يا امكان كسب گواهينامه هاي داخلي و 
خارجي. 

 هماهنگي با استاندارد ايزو 9001
 ايجاد درك منطقي از HACCP در ابعاد بين المللي. 

 امكان مميزي ساده تر نظام مديريت ايمني مواد غذايي و رفع سريع تر سوء  امكان مميزي ساده تر نظام مديريت ايمني مواد غذايي و رفع سريع تر سوء 
برداشت ها از اين نظام. 

 ايجاد اطمينان در مصرف كنندگان محصوالت. 
 حركت به سمت توليد بدون نقص. 

 پيشگيرى از مخاطرات شيميايى، ميكروبى و فيزيكى كه ممكن است در فرآورده 
هاى غذايى موجب خسارت رساندن به مشترى و كاهش اعتبار سازمان شود. 

كاهش بيماري ها ي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده. 
 بهره برداري بهتر از منابع.  بهره برداري بهتر از منابع. 

مستند كردن بهتر روش ها و فرآيند ها. 
افزايش سوددهي يا كاهش موارد مرجوعي. 

ITCC                            
INTERNATIONAL  Services

امروزه با پيشرفت جوامع بشرى و پيشتازى شركتهاى مدبر و آينده نگرو نيز درنظر گرفتن بازار رقابتى كنونى ، 
اهميت نقش مديريت و وجود يك نظام سيستماتيك و استاندارد جهت ساماندهى فرايندهاى كارى و بهبود شرايط 

سازمانى در قالب استانداردهاى بين المللى و سيستم هاى مديريتى بيش از پيش احساس مى شود. قطعاً سازمانهاى 
پيشرو در ايجاد اين نظام در برداشتن گامهاى بعدى در مسير موفقيت نيز پيشتاز خواهند بود.                           

پيشنهاد ما به شما   تصميم گيرى جهت  ايجاد تحول  و به روز آورى نظام كارى سازمانتان است. 

   معرفىITCC INTERNATIONAL Ltd     انگلستان 

 اين شركت از سال 1994 تحت اعتبار ASCB(E) اروپا فعاليت خود را در قالب مميزى و صدور گواهينامه هاى ) اروپا فعاليت خود را در قالب مميزى و صدور گواهينامه هاى 

سيستم هاى مديريتى  در انگلستان آغاز نمود.   نمايندگى شركتITCC International  در خاورميانه با 

مركزيت ايران ، اقدام به ارائه راهكار مديريتى، مميزى و صدور بيش از 2000 گواهينامه در انواع سيستم هاى 

مديريتى و استاندارد جهت انواع شركتها، كارخانجات ، موسسات و صنايع مختلف  نموده است. 

www.itccertificate.com

شرح خدمات  :                                                         

 هم اكنون اين نمايندگى امكان مميزى و صدور بيش از 20 استاندارد را با آخرين ويرايش ها فراهم نموده است. 

 , ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO 10002

                    ISO 10015, ISO/TS 10004, ISO 27001, ISO/TS 29001, ISO 13485, ISO 10668,

 ISO 50001,   BS 25999, EN 16001, ISO/TS 16949, ISO 10006, ISO 15189, ISO 17025,

 … HSE, 5S ,ISO 26000, SFBB , QC System, HALAL

همچنين امكان تخصيص مشاوران مديريت مجرب ، جهت ارائه راهكار در مديريت منابع و تصميم گيرى هاى خرد همچنين امكان تخصيص مشاوران مديريت مجرب ، جهت ارائه راهكار در مديريت منابع و تصميم گيرى هاى خرد 

و كالن در سطوح مختلف سازمانى براى تمامى شركتها و موسسات فراهم گرديده است. 
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قطعا انتخاب نوع سيستم مفيدفايده جهت هر سازمانى بسته به نوع فعاليت و زمينه كارى و رويكردهاى 

مديريتى سازمانها متفاوت مى باشد كه جهت تصميم گيرى در انتخاب نوع استاندارد مرتبط ، مى توانيد 

با كارشناسان ما تماس حاصل فرماييد: 22876182  -22876157 -22875563- 021

   شرحى از دستاوردهاى استقرار و اخذ گواهينامه هاى استاندارد          

ISO 9001 :2008 سیستم مدیریت کیفیت       
) ارتقاى كيفيت محصول  1

)  برخوردارى از نظام رسيدگى به شكايات مشترى   2
) رعايت الزامات قانونى محصول  3

) برخوردارى از سيستم رديابى و شناسايى  4
) سيستم امكان سنجى قرارداد   5

) برخوردارى از پرسنل شايسته و آموزش پرسنل ) برخوردارى از پرسنل شايسته و آموزش پرسنل  6
) تعهد مدير ارشد   7

) مشخص بودن شرح وظايف و اختيارات هر فرد  8
)  امكانات و زير ساخت مناسب   9

10) اطمينان از صحت وسايل اندازه گيرى 
11) كاهش تعداد شكايات مشترى 
12) افزايش درصد رضايت مشترى 
13)  كاهش ضايعات و دوباره كارى )  كاهش ضايعات و دوباره كارى 

14)  افزايش بهره ورى نيروى انسانى 
ISO 14001 :2004 مدیریت کیفیت محیط زیست 15)  يكنواختى در كيفيت محصول 

اطمينان از حفاظت محيط زيست « در سطح محلى، ملى، منطقه اى و 
جهانى » 

•بهبود روش هاى مديريت، به ويژه ترويج و ترغيب فعاليت مديريت محيط 
زيست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانى 

•در سطح جهانى ورود به سيستم هاى مديريت زيست محيطى توافق همه در سطح جهانى ورود به سيستم هاى مديريت زيست محيطى توافق همه 
جانبه بوجود خواهد آورد و اعتبار و مقبوليت مى آفريند 

•كاهش مصرف منابع طبيعى و مواد اوليه 
•كاهش مصرف انرژى 

•كاهش ضايعات و پسماندها و استفاده از روش هاى بازيافت 
•افزايش رعايت مقررات و قوانين زيست محيطى 

•آمادگى و واكنش در وضعيت اضطرارى 
•كاهش شكايات، جريمه ها و مجازات ها كاهش شكايات، جريمه ها و مجازات ها 

•حذف دوباره كاريها 
•ارتقاء بهره ورى به دليل استفاده از منابع انسانى، طبيعى، اقتصادى و بازدهى  OHSAS 18001:2007

1ـ برقرار كردن نظام مديريت اميني و بهداشت حرفه اي و شغلی. 
هاي بهداشت و اميني در سطوح مختلف سازمان ايجاد فرهنگ  2ـ باال بردن آگاهي 

اجنام كارها در قالب اصول و ضوابط تعيني شده در نظام. 
3ـ بهبود وضعيت موجود بهداشت و اميني از طريق آموزش 

4ـ مشاركت موثر نيروي انساني شاغل در صنعت در زمينه هاي مرتبط با بهداشت هاي مرتبط با بهداشت 
و اميني. 

5ـ كاهش احتمال بروز و ظهور عوامل بالقوه آسيب رسان از طريق بهبود فن آوري، 
باال بردن كارآيي نيروي انساني، اميني سازي ماشني آالت، محيط كار يا ايستگاههاي 

كاري. 
6ـ كاهش زيانهاي ناشي از حوادث از طريق: 

-كاهش خسارت ناشي از توقف 
- كاهش هزينه هاي مربوط به درمان هاي مربوط به درمان 

كاهش ميزان پرداخت غرامتهاي ناشي از از كارافتادگي موقت يادائم يا مرگ  -
كاركنان 

آدرس : تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ميرداماد، خيابان زيبا، پالك 58 واحد  10                            
info@itccertificate.com  021-22875563-22876157- 22876182 : تلفن
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