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اوجمه مدیریت کیفیت ایران

خاوم مُىدس کًَپایی(دبیرکارگريٌ)
آقایان؛ مُىدس امامی ،مُىدس سلماسی  ،مُىدس عزیزیان
کلیات جلسٍ:
 -1بب تَجِ بِ پیطٌْبدی کِ اص سَی سئیس اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى دس آخشیي گشدّن آیی هغشح ضذ ،هَضَع تغییش ًبم کبسگشٍُ هَسد بشسسی قشاس گشفت ٍ پٌج
ًبم ریل بشای عشح دس جلسِ بؼذی ٍ تصوین گیشی ًْبیی پیطٌْبد ضذ.
 تَسؼِ سیستوْبی هذیشیت کیفیت تَسؼِ ایذُ ّبی ًَآٍساًِ هذیشیت کیفیت تَسؼِ ٍ بْبَد سیستوْب تَسؼِ سیستوْب ٍ اسصیببی سیستوْب ٍ اسصیببی -2جْت تذٍیي آییي ًبهِ کبسگشٍُ دس جلسِ بؼذی بشای آضٌبیی اػضب هقشس ضذ دبیش جلسِ آییي ًبهِ کبسگشٍُ هذیشیت داًص سا بِ ػٌَاى یک ًوًَِ بِ اػضب اسسبل ًوبیذ
ٍ ّش یک اص اػضب ًظشات خَد سا بشای دبیش کبسگشٍُ اسسبل ًوبیٌذ.
 -3دس خصَظ ًحَُ جزة اػضبی جذیذ تب حذاکثش ً 15فش بشسسی ّب دس خصَظ چگًَگی دػَت اًجبم ضذ ٍ هقشس گشدیذ یک هتي جْت دػَت اص هتخصصبى بب رکش
هحذٍدیت پزیشش ػضَ بشای اػضبی حقَقی اًجوي اسسبل گشدد.
 -4هقشس گشدیذ یک  Pageدس ًشم افضاس  Linkedinبشای کبسگشٍُ ایجبد گشدد ٍ بحث ّب ٍ تببدل ًظشّبی هشتبظ بب هَضَػبت کبسگشٍُ دس ایي گشٍُ هجبصی صَست پزیشد.
 -5هقشس گشدیذ تب تذٍیي بشًبهِ ّبی ساّبشدی ٍ آییي ًبهِ کبسگشٍُ اص ایي پس جلسبت دس دٍ بخص بشگضاس گشدد .دس قسوت ابتذایی ّش جلسِ کلیبت بشسسی خَاّذ ضذ ٍ
دس قسوت دٍم یک هَضَع خبظ بشای بشسسی اًتخبة خَاّذ ضذ.
 -6بِ فشاخَس هَضَع اص هتخصصبى ،هسئَالى ٍ یب ریٌفؼبى ،بِ پیطٌْبد اػضبی کبسگشٍُ ٍ یب اًجوي بشای بخص دٍم جلسبت دػَت خَاّذ ضذ.
 -7بب تَجِ بِ ایٌکِ بشای اػضبی فؼبل کبسگشٍُ کبست ػضَیت صبدس هی ضَد هقشس گشدیذ اػضب بشای جلسِ آیٌذُ سصٍهِ ٍ هطخصبت ٍ یک قغؼِ ػکس بِ سٍابظ ػوَهی
اًجوي تحَیل دٌّذ.
 -8جْت جوغ آٍسی تجشبیبت ٍ ایذُ ّبیی کِ ضوي بحث ّبی اًجبم ضذُ دس کبسگشٍُ صَست هی پزیشد اص ایي پس بخطی بب ػٌَاى "ًکبت ٍ ایذُ ّبی هغشح ضذُ" بِ
اًتْبی صَستجلسبت اضبفِ خَاّذ ضذ.
ًکبت ٍ ایذُ ّبی هغشح ضذُ:
اػتببس دّی بِ سش هویضاى ٍ صذٍس گَاّیٌبهِ ّب بش ّویي اسبس
-

استفبدُ اص هتخصصیٌی کِ تجبسبی دس صهیٌِ ّبی استببط بب ریٌفؼبى داسًذ

-

دػَت اص ًوبیٌذگبى ّ CBب دس جلسبت هشتبظ

-

دػَت اص ًوبیٌذگبى هجلس بِ فشاخَس هَضَع

هَضَػبت جلسِ آیٌذُ:
تؼییي ًبم کبسگشٍُ
-1
-2

آییي ًبهِ کبسگشٍُ

-3

بشسسی اػتببسدّی

