ديرٌ مريری بر مفاَیم ي تجربیات مدیریت کیفیت در صىعت خًدري :
میسبان :شرکت سایپا گام
اٍلیي دٍرُ هرٍری ثر تجبرة هذیریت کیفیت ثِ هیسثبًی ضرکت سبیپب گبم عضَ حقَقی اًجوي هذیریت کیفیت ایراى در تبریخ ثیست ٍ پٌجن
هْرهبُ  1391ثب حضَر ًوبیٌذگبًی از چٌذیي ضرکت خَدرٍ سبز ،قطعِ سبز ،یرخی از اعضبی حقیقی ٍ حقَقیٍ ،تعذادی از داًطجَیبى ٍ فبرغ -
التحصیالى رضتِ هٌْذسی صٌبیع در هحل ایي ضرکت ثرگسار گردیذ.

در ایي هراسن هذیر عبهل هحترم ضرکت سبیپب گبم ،جٌبة آقبی هٌْذس اثراّین هرادی ًیس حضَر داضتٌذ ٍ ثِ ایراد سخٌراًی پرداختٌذ .ایطبى
ضوي ثیبى تورکس ایي ضرکت در ارتقبی فرٌّگ کیفیت ٍ افسایص ّر چِ ثیطتر رضبیت هطتریبى خَد از هحصَالت ارائِ ضذُ ،توبیل سبیپب گبم
را ثرای ثرقراری ارتجبط ثیطتر ثب دیگر اعضبی اًجوي در صٌعت خَدرٍ ٍ تجبدل تجبرة در حَزُ هذیریت کیفیت اعالم ًوَدًذ .سپس آقبی
دکتر سقبیی ًبیت رئیس اًجوي هذیریت کیفیت ایراى،ضوي تقذیر از هذیراى ارضذ ضرکت سبیپب گبم جْت قجَل هیسثبًی دٍرُ ،تَضیحبتی در
خصَظ سبثقِ کیفیت در ایراى ٍ جْبى ارائِ ًوَدًذ ٍ ّذف اًجوي هذیریت کیفیت را در دعَت از ضرکت ّب ٍ سبزهبى ثرای ثرگساری ًطست
ّبی تخصصی در صٌبیع هختلف تطریح ًوَدًذ .در اداهِ هٌْذس هحسي هرادی هذیر تعبلی سبزهبًی ضرکت سبیپب گبم،ثِ ثیبى تبریخچِ ای از
ضرکت ،هحصَالت تَلیذی آى ،سیستن ّبی هذیریت یکپبرچِ ٍ تعبلی سبزهبًی در ضرکت پرداختٌذ .در ثخص دٍم ایي گردّوبیی ،دثیر اًجوي
هذیریت کیفیت ایراى آقبی هٌْذسی اهبهی در خصَظ لسٍم ّوکبری ٍ هطبرکت ثیطتر سبزهبى ّب ٍ ضرکت ّب ثرای ّن اًذیطی در خصَظ
هذیریت کیفیت صحجت ًوَدًذ .سپس تَضیحبتی در خصَظ هکبًیسم ّبی کٌترل کیفیت جبری در سبزهبى ٍ چگًَگی کبرکرد آًْب در
ضرکت سبیپب گبم در ّر یک از سبلٌْبی تَلیذ تَسظ ٍاحذ تحقیق ٍ تَسعِ ضرکت سبیپب گبم ارائِ ضذ.

ضرکت سبیپب گبم ثرًبهِ ای را ثرای ثبزدیذ هْوبًبى خَد از خطَط هًَتبش ریٌگ ٍ الستیک ٍ  CNGدر ًظر گرفتِ ثَدًذ کِ در آى خطَط هًَتبش
تَسظ هٌْذسیي ضرکت تطریح ٍ تَضیحبت کبهلی در ایي خصَظ ارائِ ٍ ثِ سَاالت ضرکت کٌٌذگبى پبسخ دادُ ضذ.

در اداهِ ضرکت کٌٌذگبى ضوي ثیبى پیطٌْبدات خَد در جْت ثْجَد هیساى اثرثخطی چٌیي گردّوبییْبیی توبیل خَد را ثرای تطکیل گرٍُ
تخصصی خَدرٍ اعالم ًوَدًذ ٍ تصوین ثر آى ضذ کِ اٍلیي جلسِ ایي گرٍُ در  24آثبى هبُ سبل جبری ثرگسار گرددّ .وچٌیي تصوین گرفتِ
ضذ کِ ضرکت سبیپب گبم ًظرات ضرکت کٌٌذگبى را در خصَظ ثْجَد ٍضعیت جبری ضرکت جَیب ضذُ ٍ آًْب را در جلسبت تخصصی خَد
هَرد ثحث ٍ ثررسی قرار دادُ ٍ گسارضی در ایي خصَظ را در اٍلیي جلسِ گرٍُ تخصصی خَدرٍ اعالم ًوبیذ.

شرکت َایی کٍ در ایه ديرٌ شرکت ومًدود عبارتىد از :
سایپا ( کبرضٌبس ثرًبهْریسی ثخص تست ٍ کبلیجراسیَى ،کبرضٌبس ٍ کبرضٌبس هسئَل ثخص هٌْذسی کیفیت  ،کبرضٌبس هسئَل ثخص
کیفیت ،کٌترل پرٍشُ ،کبرضٌبس جَش ثخص هذیریت کیفیت ثذًِ ٍ رًگ)
ویري محرکٍ (رئیس ثخص تضویي کیفیت)
کارخاوجات وًرد پريفیل سايٌ (رئیس ثخص کٌترل کیفیت)
شرکت بازرسی SGS
شرکت بازرسی فُامٍ
ایران تایر (رئیس ثخص کٌترل کیفیت)
مگا مًتًر (هذیر ثخص ًظبهْبی کیفی ٍ رضبیت هطتری ،هعبٍى ثخص تضویي کیفیت)
زامیاد (رئیس ثخص کٌترل کیفیت ،هذیر ثخص تضویي کیفیت ،رئیس ثخص ثْجَد کیفیت)
کارته ایران (هذیر ثخص تعبلی سبزهبًی)
سایپا یدک
شامخ
پارس خًدري
بیمٍ داوا (رئیس ادارُ تضویي کیفیت)

