
 
 

 
 

 سازمانشی خط م  بیانیه 
 

های نظام رو توسعه زیرساختو در گ    عجین گردیده است نفعانذیها و انتظارات ما همواره بر این باوریم که رمز موفقیت با احترام و پاسخگویی به خواسته
  ی:ظام مدیریت کیفیت یکپارچه مبتنی بر استاندارهااین اساس با استقرار ن باشد، برمدیریت سازمان می

▪ ISO 27001:2013 ▪ ISO 9001:2015 
▪ ISO 20000-1:2018 ▪ ISO 10001:2018 
▪ ISO 14001:2015 ▪ ISO 10002:2018 
▪ ISO 45001:2018 ▪ ISO 10003:2018 
▪ ISO 10015:2019 ▪ ISO 10004:2018 

مشتریان و تعهد به مشتری محوری، ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت،  حقوق  پایبندی خود را به صیانت از    ،ITILروش  به و    eTOM  مطابق با چارچوبو  
زیست، اطمینان از سالمت و ایمنی  ، حفظ و صیانت از محیط نفعانذی سازمان و    یاطالعات   یهایی دارا  یریپذو دسترس  یکپارچگ ی  ،یحفظ محرمانگ   بهاهتمام  

اهم    ،داریم. در همین راستااعالم می  5Sو توسعه پرسنل آسیاتک و ایجاد محیطی آراسته بر اساس خطوط راهنمای    سازوکارهای آموزش رکنان و ارتقاء  کا
 . ریزی شده استپایههای آسیاتک انداز شرکت انتقال دادهو در جهت تحقق مأموریت و چشمهای توسعه بر اساس محورهای اساسی ذیل برنامه

 مدیریت رهبری و      

 ".ایمان داریم گرایانهواقع للیتح گیری بر پایه تجزیه وتصمیمما به "سرلوحه تفکر ما: 

 نفعان ذی مندی کلیه ها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایت فرایندبهبود مستمر  •

برای تحقق   • و  الزامات قانونیتالش  الزامات  و مقرراتی  با    قابل کاربرد  سایر  ابعاد مرتبط    فرهنگ در حوزه و توسعه    سازمانیکپارچه  مدیریت    نظامدر تمامی 
 ، امنیت و خدمات فناوری اطالعات HSE،  رگوالتوری

 وکار کسب  استمرار و   تداوم یهاطرح  یریکارگبا به سازمان یهاس ی در ارائه سرو  ییاجرا  یهاکاهش وقفه  اطالعات، تی مخاطرات امن وکاهش سطح حوادث   •

یکپارچه سازمان و همچنین تعیین و تحقق اهداف در    مدیریت  نظاممداوم و مستمر  سازی، حفظ و بهبود  اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده  •
   باشد.دسترس می

 مشتریان      
 ".باشیمهای حال و آینده مشتریان و فراتر از آن میسازی نیازبرآوردهو ما متعهد به  "مشتری عضوی از خانواده آسیاتک استسرلوحه رفتار ما: 

 حداکثری بازار  سهم کسبو  های مشتریان خواسته  ونیازها   ه کردنبرآوردجهت  ICTدر حوزه  و پایدار با کیفیت برترارائه خدمات  طراحی و •

 با سازمان مشتریانآسان و سریع   امن، ارتباط  جهتخالقانه و نوین های  و زیرساخت  کارگیری انواع فناوری هب •

   مشتریانشکایات و اختالفات به   بخشدر جهت رسیدگی موثر و رضایت  رویکرد بهبود مستمر با بهینه ارائه خدمات •

 جامعه و کارکنان     
 خالق و یادگیرنده میسر است". های انسانیسرمایه"موفقیت تنها با همراهی سرلوحه کار ما: 

 سازمان در شادی و موفقیت انگیزه،  سطح   ءو ارتقا های انسانیسرمایه بهبود کیفی زندگی کاری  •

 کارکنان  و مشارکت دانش ،و توسعه آگاهیر مبنای صالحیت و توانمندی نیروهای متخصص و خالق بارتقاء  و  کارگیری جذب و به  •

محیطی و تکیه بر پیشگیری از بروز هر نوع  های محیط کار و زیست زیست پاک از طریق کاهش آالینده محیط ،  و سالم  محیط کار ایمن تالش در جهت نیل به   •
 جویی در مصرف انرژی و منابع زیست و صرفه محیط آلودگی محیط کار و 

 ارتقاء محیط کاری سازمان از طریق توسعه فرهنگ آراستگی محیط کار  •

   شغلی های، جلوگیری از صدمات و بیماری HSE مخاطرات کاهشحذف خطرات و  •

 HSE   و محافظت از سالمت جسمی و روحی کارکنان و بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت  ءارتقا •

 HSEها از جمله مشاوره و مشارکت در همه حوزه مشورتی و ترغیب کارکنان به   یفضافراهم نمودن  •
دست به نتایج مورد انتظار    مؤثردر زمان    گیرند تا بتوانیممنابع مالی در کنار هم قرار می  و  ها، ساختارها، افراد، تمامی رویههاو برنامه  برای نیل به این اهداف

 باشیم. در کشور یافته و الگویی برای بهبود و توسعه
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