نشست مدیران کیفیت خودرو ساز 23 -شهریور59

تدوین «سند راهبردی کیفیت» صنعت خودرو
جوؼی اس هؼبًٍبى ویفیت ؽزوتّبی خَدرٍعبس داخلی  32ؽْزیَر  59در اتبق ثبسرگبًی ایزاى گزدّن آهذًذ تب در لبلت دٍهیي
ًؾغت ٍ ثب هیشثبًی اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى ثِ ّناًذیؾی ثزای اثزگذاری ثیؾتز وٌفزاًظ هذیزیت ویفیت در ثخؼ فٌؼت
خودرو در ًؾغت تخققی راّىبرّبی ثْجَد ویفی سًجیزُ تبهیي در فٌؼت خَدرٍثپزداسًذ ٍ ثبیذّب ٍ ًجبیذّب ثزای رعیذى ثِ
اّذاف وٌفزاًظ را هَردثزرعی لزار دٌّذ .
فزسیي اًتقبریبى ؛ رییظ اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى در اثتذای ایي ًؾغت ثب اؽبرُ ثِ هغفَل هبًذى هَضَع ویفیت در فٌبیغ
هختلف ایزاى گفت :در لبًَىً ،ظبم جبهغ هذیزیت ویفیت درًظز گزفتِ ؽذُ اهب در ثزخی اس ٍسارتخبًِّب ایي هَضَع ؽٌبختِ ؽذُ
ًجَدُ ٍ ثِ دیگز عخي هَضَع ویفیت در فٌؼت ؽفبف ًیغت .ایي در حبلی اعت وِ ویفیت ػالٍُ ثز آًىِ در ثحثّبی فٌی ٍ
لبًًَی ٍجَد دارد ،در تَلیذ ،تَعؼِ التقبدی ،فبدرات ًٍ ...مغِ افلی ثَدُ ٍ هحزن التقبدی ثِ ؽوبر هیرٍد .فزسیي اًتقبریبى
افشٍد :اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى در  3۲عبل گذؽتِ رٍی هَضَع ویفیت هتوزوش ؽذُ ٍ در ایي هذت ثب ثخؼّبی خَدرٍیی ًیش
در ارتجبط ثَدُ اعت اهب ثِ عَر ولی ویفیت ثِ هَضَػی هحَری تجذیل ًؾذُ ٍ در الیِّبی ثبالی فٌؼت ًیش ؽفبف ًیغت .در
حبلحبضز ثشرگتزیي چبلؼ فٌؼت خَدرٍ ثِ هَضَع ویفیت ثبسهیگزدد ٍ اگزچِ خَدرٍعبساى در ایي ثخؼ ثب هؾىالتی رٍثِرٍ
ّغتٌذ اهب ًویتَاى ادػب وزد وِ ثِ فَرت وبهل ًغجت ثِ ویفیت ثیتفبٍت ثَدُاًذٍ .ی ثب ثیبى ایٌىِ هتبعفبًِ هذیزاى ارؽذ وؾَر
ثِ ویفیت ووتز اس اؽتغبل ،التقبد ٍ ...تَجِ هی وٌٌذ ،تقزیح وزد :در ایي ؽزایظ هذیزاى فٌؼت خَدرٍ ٍظیفِ دارًذ تب تَجِ
هغئَالى افلی را ثِ هذیزیت ویفیت جلت وٌٌذ ٍ ثز ّویي اعبط ثِ تذٍیي عٌذی راّجزدی در سهیٌِ ویفیت ًیبس دارین ٍ اًجوي
هذیزیت ویفیت ایزاى ًیش ثِ دًجبل ایي ثزًبهِ اعت تب ثب ّوىبری هتخققبى ٍ وغبًی وِ ویفیت را درن وزدُاًذ ،ثِ تذٍیي ایي
عٌذ ثپزداسد .اًتقبریبى در ارتجبط ثب ثزًبهِّبی اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى ثزای پٌجویي وٌفزاًظ ثیيالوللی ویفیت تَضیح داد:
در ایي وٌفزاًظ رٍی  2هحَر جذاگبًِ توزوش خَاّین وزد .هَضَع ًخغت ثحثّبی تخققی ٍ داًؾگبّی اعت ٍ ثخؼ دیگز ثِ
تذٍیي راّجزد ویفیت در حَسُّبی هختلف اس جولِ خَدرٍ ٍ ّوچٌیي تجبدلًظز ثزای اًتؾبر ثیبًیِ در پبیبى وٌفزاًظ اختقبؿ
دارد .ثخؼ عَم ًیش هؼزفی تجزثیبت هَفك ًبم دارد وِ ثزاعبط آى فضبیی ایجبد هیؽَد تب افزاد هَفك ػالٍُ ثز هؼزفی هحقَل
ویفی خَد اس راُ ّبی دعتیبثی ثِ هَفمیت در تَلیذ هحقَلی ثب ویفیت عخي ثگَیٌذ .در اداهِ ایي ًؾغت فزؽیذ ؽىزخذاییً ،بیت
رییظ اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى ًیش اظْبر وزد :در ایي وٌفزاًظ  ۷عٌذ تْیِ هیؽَد وِ یىی اس آًْب ثِ خَدرٍ اختقبؿ دارد.
ثیبًیِای ّن وِ در پبیبى وٌفزاًظ خَاًذُ هیؽَد ،ثِ دفتز رییظجوَْری ارعبل خَاّذ ؽذ .ایي ًؾغت ثب هحَر دعتیبثی ثِ
پبعخ ّبیی ثزای ثزگشاری ّزچِ ثْتز وٌفزاًظ ثزگشار ؽذُ اعت؛ ایٌىِ اػضبی «پٌل» اس خَدرٍعبساى ٍ لغؼِعبساى تؾىیل ؽًَذ یب
اس عَی اًجويّب ٍ تؾىلّبی فؼبل در ثخؼ خَدرٍ ٍ .ایٌىِ ًوبیٌذُ هقزفوٌٌذگبى اس چِ هزجؼی در ایي پٌل حضَر داؽتِ ثبؽذ.
پظ اس عخٌبى ؽىزخذایی ثزخی هؼبًٍبى ویفیت ؽزوتّبی خَدرٍعبسی ٍ لغؼِعبسی ثِ ثیبى ًظز ٍ پیؾٌْبدّبی خَد پزداختٌذ
وِ در اداهِ ثِ تزتیت عخٌزاى ،اظْبرات هغزح ؽذُ در ایي ًؾغت را هیخَاًیذ .
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احوذ ًیهففت
هذیز تحمیك ٍ تَعؼِ ؽزوت آویب خَدرٍ
ویفیت خَدرٍ ثِ دٍ ثخؼ فٌی ٍ اجتوبػی تمغین هیؽَد وِ ثبیذ پزعؼّبیی در ایي سهیٌِ هغزح وزد .در ثؼذ اجتوبػی ًگبُّبی
هٌفی ًغجت ثِ فٌؼت خَدرٍ ٍجَد دارد وِ اس ثخؼ فٌی ثغیبر هْنتز اعت ٍ ًیبس ثِ ؽفبفعبسی ٍ اػتوبدعبسی دارد.

هْذی هؾْذی
هؼبًٍت اجزایی وبریشاى خَدرٍ
ثزای تذٍیي راّجزد ویفیت در فٌؼت خَدرٍ ثبیذ وبرگزٍّی تؾىیل ؽذُ ٍ اس ارگبىّبی هختلفی اس جولِ عبسهبى هلی اعتبًذارد،
عبسهبى هذیزیت ،دفتز ًیزٍهحزوِ ٍسارت فٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت ٍ ...افزادی حضَر داؽتِ ثبؽٌذ تب هَضَع ویفیت ثِ چبلؼ وؾیذُ
ؽَد .هتبعفبًِ هزدم گوبى هیوٌٌذ توبم خَدرٍّب تٌْب اس عَی  3-2خَدرٍعبس در وؾَر ثِ تَلیذ هیرعذ وِ ایي ًگبُ اؽتجبُ اعت .

یشداى حیذری ،هغئَل وویتِ ویفیت اًجوي عبسًذگبى لغؼبت ٍ هجوَػِّبی خَدرٍ
ویفیت هحقَالت تَلیذی در ؽزوتّبی خَدرٍعبسی ٍ لغؼِعبسی اس تزاس خَثی ثزخَردار اعت ٍ هؾىل ویفی ثِ ػول ثبس
هیؽَد .در حبل حبضز اس ًظز تئَری ٍ لَاًیي در ثخؼ ویفیت ثب هؾىل هَاجِ ًیغتین ٍ اگزچِ لَاػذ خَة اعت اهب ثِخَثی ثِ
آى ػول ًویؽَد .
ثِ عَر ولی لغؼِعبساى خَثی در وؾَر هؾغَل فؼبلیت ّغتٌذ .ثزای ًوًَِ ایي پزعؼ هغزح هیؽَد وِ یه لغؼِعبس ثزای چٌذ
هذل خَدرٍ ،لغؼِ تَلیذ هیوٌذ اهب چزا یه خَدرٍ ثب ویفیت ثِ تَلیذ هیرعذ ٍ خَدرٍیی دیگز ثیویفیت؟
در گذؽتِ خَدرٍعبساى ثبػث ویفیعبسی لغؼِعبساى هیؽذًذ اهب اوٌَى رٍیِ ثزػىظ ؽذُ اهب در هجوَع هغئَل ویفیت خَدرٍ،
خَدرٍعبس اعت ًِ لغؼِعبس .در حبل حبضز ًشدیه ثِ  ۲3ؽزوت خَدرٍعبسی در وؾَر هؾغَل فؼبلیت ّغتٌذ وِ ایي هذل در
ّیچجبی دًیب دیذُ ًویؽَد ٍ ّز وؾَر در ًْبیت  9خَدرٍعبس دارد .
تؼذاد سیبد خَدرٍعبساى ثبػث هی ؽَد تیزاص تَلیذ وبّؼ یبثذ وِ در ایي ؽزایظ تَلیذ لغؼِ ثِ فزفِ ًخَاّذ ثَد .
اس عَی دیگز خَدرٍّبیی وِ لزار اعت در ّوىبری ثب پضٍ ٍ عیتزٍئي ثِ تَلیذ ثزعٌذ حذالل لیوت آًْب ثبالی  ۰۲هیلیَى تَهبى
اعت .اس آًجبیی وِ لذرت خزیذ هزدم وبّؼ یبفتِ ٍ ایي خَدرٍّب گزاىلیوت ّغتٌذ ،تیزاص پبییي خَاٌّذ داؽت ٍ تَلیذ آًْب در
وؾَر ثِ فزفِ ًخَاّذ ثَد .
غالهزضب هحوذی ،لبئنهمبم هؼبًٍت ویفیت عبیپب
در پٌلّبی ایي وٌفزاًظ ثبیذ ثِ هَضَع عزاحی هحقَل ًیش تَجِ داؽت سیزا  ۷۲درفذ ویفیت خَدرٍ ثِ عزاحی آى ثبسهیگزدد.
در جبهؼِ ًغجت ثِ ویفیت خَدرٍ ثزداؽتّبی هختلفی ٍجَد دارد ثِ گًَِای وِ در یه هذل خَدرٍّبی ارساى ٍ گزاى لیوت ثب
یىذیگز همبیغِ ؽذُ ٍ ثِ ًتیجِ ویفی هیرعٌذ ایي در حبلی اعت وِ جذای اس لیوت ًویتَاى اس ویفیت عخي گفت .هَضَع دیگز
اًغجبق ًذاؽتي اعت وِ ثخؾی اس آى ثِ فزآیٌذّبی خَدرٍعبساى ثبسهیگزدد .ثِ عَر ولی  ۵9درفذ ارسػ ٍ ویفیت خَدرٍ ثِ
لغؼبت ثبسهیگزدد ثٌبثزایي لغؼِعبس ًجبیذ هٌتظز خَدرٍعبساى ثبؽذ .تب ٌّگبهیوِ فزٌّگ ًظبرت خَدرٍعبساى ثز لغؼِعبساى ٍجَد
داؽتِ ثبؽذ ،ثِ جبیی ًخَاّین رعیذ .
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ًغتزى ففزسادُ ،رییظ ادارُ ویفیت ایزاىخَدرٍ
تؼبهل خَدرٍعبس ٍ لغؼِعبس اهزی اجتٌبةًبپذیز اعت ٍ ثبیذ ًظبرت رٍی لغؼبت ٍجَد داؽتِ ثبؽذ اهب اوٌَى در هذلّبی تؼبهل ثِ
تضویي ویفیت رعیذُاین .خَدرٍعبساى ثبیذ ثِ لغؼِعبساى ووه وٌٌذ اهب ایٌىِ هغئَلیت ویفیت لغؼِ ثِ خَدرٍعبس عپزدُ ؽَد،
اس ًظز هفبّین ویفیت اؽتجبُ اعت .
فزؽیذ ؽىزخذاییً ،بیترییظ اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى
هزدم ًغجت ثِ خذهبت پظ اس فزٍػ گالیِهٌذ ّغتٌذ ٍ ثیي  ۰۲تب  ۵۲درفذ ؽىبیت هؾتزیبى ثِ خذهبت پظ اس فزٍػ
ثبسهیگزدد .گبّی خغبّبی تؼویزوبراى ًیش ثِ ًبم خَدرٍعبساى ًَؽتِ هیؽَد ٍ خَدرٍعبساى هؼتمذًذ ایٌگًَِ خغبّبی خذهبتی
رٍی ًؾبى آًْب اثز هیگذارد .
هحوذرضب ًجفیهٌؼ ،ػضَ ّیبتهذیزُ اًجوي لغؼِعبساى ایزاى
خَدرٍعبساى ٍ لغؼِعبساى ًجبیذ تمقیزّب را ثِ گزدى یىذیگز ثیٌذاسًذ .ایي رٍػ هؾىالت را ثیؾتز هیوٌذ ایي در حبلی اعت وِ
ّذف غبیی در فٌؼت خَدرٍ ایي اعت هحقَلی وِ در وؾَر ثِ تَلیذ هیرعذ رضبیت هؾتزیبى را جلت وٌذ ،در غیزایيفَرت
هقزفوٌٌذگبى ثِ عوت خَدرٍّبی خبرجی ٍ ٍارداتی هتوبیل هیؽًَذ .هتبعفبًِ خَدرٍّبی چیٌی جبی خَد را در ثبسار ایزاى ثبس
وزدُاًذ ٍ هقزفوٌٌذگبى ثِجبی خَدرٍّبی ارٍپبیی اس ایي خَدرٍّب اعتفبدُ هیوٌٌذ .اوٌَى سهبى آى رعیذُ تب ایي تؼبدل را ثِ
ّن ثشًین وِ یه راُ آى ّوىبری هؾتزن ثب خَدرٍعبساى خبرجی اعت وِ الجتِ عبسًذُ ٍ ؽزیه ثبیذ ثب هؼیبرّبی اعتبًذارد ٍ
درعتی اًتخبة ؽًَذ .خَدرٍعبس در ویفیت ًمؼ اعبعی دارد ٍ سهبًی وِ ثِ اّذاف ویفی دعت یبثین ،وویت ّن ایجبد هیؽَد.
ػالٍُ ثز ایي وٌفزاًظ ،عویٌبر فزٍػ ٍ خذهبت پظ اس فزٍػ ًیش اٍاخز آثبى ثزگشار هیؽَد ثٌبثزایي ثبیذ ثِ ایي هغئلِ تَجِ وزد تب
ّوىبریّبی ثِ فَرت هَاسی ًجبؽذ .
ثٌْبم خلج ،هؼبٍى ویفیت پبرطخَدرٍ
پیؼ اس ثزگشاری وٌفزاًظ ،هبّیت پیبم آى ثبیذ هؾخـ ؽَد تب هؾىلی ثِ ٍجَد ًیبیذ .گبّی ػاللِ ثز ایي اعت وِ هَضَع
چبلؼثزاًگیش ثبؽذ اهب در ًْبیت ّذف هَردًظز ثِدعت ًویآیذ .
در پبیبى ایي ًؾغت اًتقبریبى ،رییظ اًجوي هذیزیت ویفیت ایزاى تبویذ وزد وِ ایي وٌفزاًظ  3الیِ هخبعت دارد وِ الیِ
ًخغت ؽزوتوٌٌذگبى ٍ الیِ دٍم هخبعجبًی ّغتٌذ وِ اس ثبستبة وٌفزاًظ تبثیز هیگیزًذ ٍ ّذف افلی وٌفزاًظ گزٍُ دٍم اعت .
پظ اس آًىِ اظْبرًظزّبی تؼذادی ا س حبضزاى در ایي ًؾغت ثِ پبیبى رعیذ ،اس هذػَیي درخَاعت ؽذ ثزای حضَر در پٌلّبی
وٌفزاًظ اػالم آهبدگی وٌٌذ؛ وِ حضَر ًوبیٌذگبًی اس اًجوي خَدرٍعبساى ایزاى ٍ لغؼِعبساى وؾَر لغؼی ؽذ .ثیؾتز حبضزاى ًیش
ارائِ ثزًبهِّبی خَد در وٌفزاًظ را ثِ آیٌذُ ٍ ًؾغت ثؼذی هَوَل وزدًذ .
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