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 معرفی شرکت 

جهت فعالیت در عرصه پیاده سازی سیستم  به عنوان یک شرکت خصوصی  شرکت مهندسى مشاور هوداک سیستم فرتاک

با هدف فراهم   مدیریت کیفیت ، بهبود فرآیند ارائه خدمات سازمان ها و شرکت های پیمانکاری همچنین تولیدی به ویژه 

مرکز بر روی سیستم  آوری نیازهای مشتریان در زمینه خدمات ارزیابی، آموزش و صدور گواهینامه های بین المللی و با ت

 .های مدیریتی و کیفیت محصوالت ثبت گردیده است

خدمات شرکت بدون حد و مرز به کلیه بخش های مختلف جامعه همانند سازمان ها و ارگان های دولتی، شرکت های  

ت رفاه  خصوصی، کارخانه ها، واحد های تولیدی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی، مراکز نظامی و به خصوص جه

 مردم عادی در حوزه جغرافیایی خاورمیانه با باالترین کیفیت ارائه می گردد. 

این شرکت با ترکیبی از مهارتها، تجربه ها و صالحیت ها و با استفاده از نیروهای متخصص فنی و ارزیابی های منصفانه،  

با هدف انطباق سیستم و یا محصول   بنابراین  ، دوستانه و کامالً علمی بدنبال توسعه ارزش های افزوده سازمانها می باشد 

 . شما  نیازمندیهای تعیین شده بر آن است تا میزان صالحیت سازمان شما را تعیین نماید 

 برای جهت بخشیدن به فعالیت های کاری، ارزش هایی به عنوان الگوهای فعالیت شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیده است:

برنامه ریزی ها، تبلیغات، جلسات، سمینارها و.... توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک مبتنی  بیان حقیقت: تمامی تالش،  ➢

 بر بیان واقعیت بدون اضافی و یا کم کردن مطالبی به اصل وجودی آن می باشد.

 



  

تولید مشتری وفادار: تمامی فعالیت های صورت گرفته در شرکت نه تنها در جهت جذب مشتری، بلکه در راستای به   ➢

د آوردن مشتریان وفادار به شرکت می باشد. لذا مواردی همچون کیفیت، توجه به ذات اصیل انسانی، رضایت مشتری و  وجو

 موارد بسیار دیگر در این حوزه رعایت می گردد. 

اطالع رسانی بدون حد و مرز و به روز: تمامی پرسنل شرکت موظف می باشند کلیه اطالعات فنی، تجاری و مشاوره ای   ➢

در شرکت را بدون در نظر گرفتن میزان قطعیت مشتری و به صورت رایگان در اختیار تمامی مراجعه کنندگان و  موجود 

درخواست کنندگان قرار دهند و در صورت لزوم جلساتی را به صورت رایگان برگزار نمایند. بدیهی است تمامی این خدمات 

 برای مراجعه کنندگان تعهدی به همراه نخواهد داشت.

ترین حد کیفیت: تمامی فرآیندهای فنی و غیر فنی شرکت بر اساس استاندارد ها و به گونه ای شکل گرفته است که  باال ➢

 مشتری هرگونه خدمات و یا محصول مورد نیاز خود را با ابالترین حد کیفیت دریافت نماید. 

ن اخذ گواهینامه های استاندارد،  همکاری با بهترین ها: تمامی تالش آن است که در جهت پیاده سازی مستندات همچنی  ➢

 آنهایی مورد توجه قرار گیرند که در زمینه اعتباری از جنبه های مختلف جزو برترین ها محسوب شوند.  

در زمینه پرسنل و نمایندگان مرجع صدور گواهینامه این وسواس وجود دارد و این برتری همکاران مجموعه به صورت مداوم  

 نتخاب های صورت گرفته اصالح انجام می شود. پایش و در صورت لزوم در ا

 

 



  

 

 مزایای اخذ گواهینامه از شرکت هوداك سیستم فرتاك 

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو در خواستی در سازمان متقاضی به صورت رایگان در سطحی که مورد تایید ممیز   ➢

 مرجع صدور باشد.

 ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن .  ➢

 بهترین مهندسین و ممیزین  در حوزه پیاده سازی و ممیزی الزامات استاندارد ایزو. انتخاب  ➢

انجام حداقل هزینه جهت اخذ گواهینامه ایزو با توجه به سطح کیفی خدمات همچنین سطح اعتباری مرجع صادر کننده   ➢

 گواهینامه ایزو. 

 ب شکیل. ارائه گواهینامه ها همراه با سپاس نامه و تقدیر نامه به همراه قا ➢

و قابل ویرایش شامل، چک لیست ها، روش های اجرایی،   wordارائه مستندات به زبان فارسی در سه هزار صفحه   ➢

 دستورالعمل ها و..... 

 نحوه ارائه خدمات:

 به شرح ذیل می باشد:  ISOخدمات ارائه شده توسط شرکت هوداک سیستم فرتاک جهت اخذ گواهینامه های بین المللی 

 بازدید از سازمان، شرکت و محلی که قرار است ممیزی و گواهینامه صادر شود. جلسه  -1

 جلسه معارفه مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو و ارائه کلیات اعتبار سنجی مرجع صدور به صورت شفاهی و فیزیکی. -2

 



  

بندی کلی و توافقات  ارسال فرم درخواست اخذ گواهینامه توسط پرسنل شرکت هوداک سیستم فرتاک پس از جمع  -3

 اولیه، اطالعات سازمان توسط متقاضی ارسال میگردد. 

تکمیل فرم درخواست متقاضی توسط واحد فنی سرکار خانم مهندس صائمی و ارجاء به سازمان متقاضی جهت تایید فرم   -4

 درخواست.

 کار و انجام پروژه. درصد مبلغ توافق شده بین شرکت هوداک سیستم فرتاک و شرکت متقاضی جهت شروع   50واریز   -5

ارجاء همکاران به سازمان متقاضی جهت پیاده سازی، مستند سازی در نهایت هماهنگی با سازمان باالدستی جهت   -6

 ممیزی سازمان متقاضی.

 صدور گواهینامه های سازمان و تسویه کامل صورت حساب مالی.   -7

 

 شرح خدمات فنی مهندسی:

ازمان متقاضی مهندسین شرکت هوداک سیستم فرتاک به شرح ذیل عمل می  جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو س 

 کنند:

 ایجاد جلسه استراتژی بابت مشخص شدن هدف سازمان از اخذ گواهینامه ایزو.  ➢

 ممیزی واحد های اصلی سازمان متقاضی همانند واحد مدیریت، واحد فنی مهندسی، واحد تاسیسات، واحد اجرایی. ➢

 



  

 ختار سازمان متقاضی.بررسی فرآیند های و سا ➢

 آموزش به کارکنان در صورت نیاز جهت برطرف شدن انطباق ها. ➢

 ایجاد چک لیست های ممیزی در واحد های مختلف سازمانی. ➢

 نوشتن دستورالعمل جهت پیاده سازی الزامات استاندارد درخواستی. ➢

 ممیزی داخلی جهت برطرف نمودن انطباق های احتمالی .  ➢

  ه مشاورخدماتی نظیر ،  سال سابقه  12با بیش از مشاورعنوان یک شرکت  ه ب  مشاور هوداک سیستم فرتاکشرکت مهندسى 

پیاده سازی کلیه الزامات استاندارد استاندارد ایزو، همچنین  بین المللی همانند اخذ انواع گواهینامه هایبابت اخذ استاندارد

تی ، شرکت های خصوصی، کارخانه ها ، واحد های تولیدی ، مراکز  مانند سازمان ها و ارگان های دولایزو جهت متقاضیان 

 بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی با باالترین کیفیت ارائه می گردد. 

 شرح فعالیت:

 نموده با بهره گیری ازمدیران و کارشناسان متخصص در عرصه مشاور و خدماتسعی کرده  شرکت هوداک سیستم فرتاک

گستره ی کاری این شرکت  متناسب با نیازهای مشتریان ارائه دهد. اندارد ملی و بین المللی خدماتی اخذ گواهینامه های است

بر استان تهران سایر نقاط کشور را نیز در برداشته و کارشناسان شرکت جهت  و عالوه  به نقاط خاصی محدود نمی باشد 

 کلیه خدمات مشاوره و پیاده سازی اعزام میگردند. انجام

 



  

 :شرکت مهندسى مشاور هوداک سیستم فرتاکمختصری ازشرح فعالیت 

 ISOسیستم های مدیریتی سازمان بین المللی  اخذ گواهینامه 

 HSEPLANو ارائه   HSEامات استاندارد ایمنی بهداشت پیاده سازی و اجرای الز

 جهت انجام تست های مرتبط با آالیندگی های زیست محیطی  NACIهمکاری با آزمایشگاه های مورد تایید  

 مشاوره و پیاده سازی استاندارد های اجباری سازمان استادارد ایران 

 گواهینامه توسط مرکز ملی تایید صالحیت ایران دارند ممیزی و بازرسی از سازمان هایی که در خواست اخذ 

 ISO HSE CEمعرفی مراکز صدور گواهی نامه  

 ISO HSE CEراهنمایی بابت اخذ گواهینامه ایزو مشاوره و 

 دارای نشان برتر مشاوره جهت اخذ گواهینامه ملی همچنین بین المللی 

 بهداشت وزارت  تجهیزات پزشکی مورد تایید جهت موسسه، شرکتهای  CE همچنین ISOاخذ گواهینامه ایزو 

 ISO HSE واهینامه ایزوگ ارسال کارشناس رایگان جهت پیاده سازی الزامات همچنین مستندات بابت اخذ 

 مورد تایید اتحادیه اروپا  CEاخذ گواهینامه 



  

 -ISO9001  ISO14001  رایگان جهت متقاضیان اخذ گواهینامه   IMS اخذ گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت

ISO45001  

 ISO  کارشناس جهت پیاده سازی الزامات استاندارد سازمان بین المللی

 سوابق اجرائی 

به بهره گیری از مشاورین و کارشناسان با تجربه در کنار همکاری با برترین   شرکت مهندسى مشاورهوداک سیستم فرتاک

اقدام به ارائه خدمات به مشتریان خود نموده و در حال حاضر از کل   CEو  ISOمراجع صدورگواهینامه های بین المللی  

 کشور قبول پروژه های اجرایی در حوزه صدور گواهینامه های بین المللی می پردازد. 

 همکاری نموده اند عبارتند از:  شرکت هوداک سیستم ی از مشتریان ارگان های دولتی که اخیرا با برخ

 ،صنایع شیمیایی پارچین ،  شرکت حفاری نفت شمالمجموعه شرکت های تحت نظارت سازمان معظم خاتم االنبیاء همانند: 

حمل و نقل بین المللی و نمایندگی   ، شرکت پتروسینا آریا ،شرکت پترو پایدار ایرانیان گروه تولیدی شهید حیدری مقدم، 

شرکت مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات   بانک سپه ) انصار سابق(، و شرکت های بزرگ خصوصی دیگر همانند  ،کشتیرانی

،   یمیشرکت آذرش  ، کیانا پترو انرژی ،   شرکت هواپیمایی کارون ، شرکت صنایع دیر گداز آمل ،بیمارستان بانک ملی  ،نیرو

  ، گروه تولیدی سن ایچ شعبه افغانستان، مجموعه تولید قند فریمان،  شرکت درسی انرژی پویا ، شرکت یکتا صنعت پارمیس

 و ..... 

شرکت هوداک سیستم به لحاظ شرایط تحریم ها سعی بر آن داشته تا با مراجع بین المللی با مناسب ترین قیمت اقدام به  

 دی مشتریان بوده است .همکاری نموده که موجب رضایتمن

 

 



  

 


