کارگروه توسعه سیستم اهی مدرییت کیفیت
تاریخ8314/81/81 :

صورت جلسه
شماره 21
هحل بزگشاری:

ساعت 84 :الی 81

اًجوي هدیزیت کیفیت ایزاى

خاًن هٌْدس کَّپایی(دبیزکارگزٍُ)هٌْدس عقیلی(پارس الکتزیک)
آقایاى هٌْدس؛ اهاهی(اًجوي) ،عشیشی(پارسیاى تزهش) ،علی ًیا(هلی ًفتکص)ً ،یکٌام(ًَآٍراى کیفیت پارس)،درسی ٍش(ایزتیک) ،
عشیشیاى(گلزًگ)،جزاحی(هْاب قدس)،هحلَجی(ساهیاد)،عباسی(غذایی کاهبیش)ً،یک کار(تک هاکارٍى)،اهاهی(هشاًیز) ٍ حیدری(اًجوي)
کلیات جلسِ:
دس اثتذای جلسِ آقبی اهبهی ثِ ًوبیٌذگی اص اًجوي هذیشیت کیفیت دس خػَظ ثشًبهِ ّب ٍ اّذاف اًجوي تَضیحبتی ثشای اعضب اسائِ دادًذ.
سپس خبًن کَّپبئی کلیبتی اص آًچِ تبکٌَى دس جلسبت اًجبم ضذُ ثَد ٍ اّذاف ٍ چْبسچَة کلی سا ثیبى ًوَدًذ.
شرح مصوبات
-

هقشس گشدیذ غَستجلسبت قجلی کبسگشٍُ ثشای اعضبی جذیذ اسسبل گشدد.

-

هقشس گشدیذ پیص ًَیس تْیِ ضذُ سٌذ ساّجشد هلی هذیشیت کیفیت اص عشیق آقبی حیذسی هسئَل سٍاثظ عوَهی اًجوي اسسبل ٍ تَسظ اعضب هغبلعِ ٍ ًقغِ
ًظشات ایطبى دس خػَظ ًقص کبسگشٍُ جْت هطبسکت دس تذٍیي ایي سٌذ دس جلسِ ثعذی ثشسسی گشدد.

-

هقشس گشدیذ فْشست ساّکبسّبی پیطٌْبدی کِ تب کٌَى خشٍجی جلسبت ثَدُ است جْت اٍلَیت ثٌذی دس اختیبس اعضب قشاس گیشد.

-

هقشس گشدیذ اعضب سٌذ ساّجشدی اًجوي هذیشیت کیفیت سا پیص اص جلسِ آیٌذُ هغبلعِ فشهبیٌذ.

-

سِ ضبخع ثِ ضشح ریل جْت اٍلَیت ثٌذی ساّکبسّب پیطٌْبد ضذ کِ هقشس گشدیذ دس جلسِ آیٌذُ اعضب ایي ضبخع ّب سا ثشسسی ٍ دس غَست ًیبص اغالح
ًوبیٌذ تب ثِ عٌَاى هعیبسی دس تعییي اٍلَیت هَسد استفبدُ قشاس گیشًذ.

الف) ضبخع اٍل :هیضاى تبثیش ساّکبس هغشح ضذُ دس دستیبثی ثِ اّذاف کبسگشٍُ
ة) ضبخع دٍم :هیضاى اختیبسات کبسگشٍُ ٍ اًجوي دس پیطٌْبد ساّکبس هَسد ًظش ٍ هطبسکت ثشای اجشای آى
ج)ضبخع سَم :صهبى هَسد ًیبص ثشای اًجبم ساّکبس
ضرایب اهمیت شاخص ها
ضبخع  05 :1دسغذ ضبخع  35 :2دسغذ ضبخع  25 :3دسغذ
-

هَضَع ٍجَد هتَلی ثشای ًظبست ثش اهش اعتجبس دّی سیستوْبی هذیشیت کیفیت هَسد تَافق اعضب ثَد کِ دس جلسِ آیٌذُ دس خػَظ ضشایظ ٍ ًْبدّبی
پیطٌْبدی ثشای اجشای ایي ساّکبس ثحث ٍ ثشسسی غَست خَاّذ پزیشفت.

-

هقشس گشدیذ جْت استجبط ثیطتش ،اعضب اکبًتی دس سبیت  Linkedinداضتِ ثبضٌذ تب عشح هَضَعبت دس آًجب دس گشٍُ تَسعِ سیستوْبی هذیشیت کیفیت
غَست پزیشد.

-

هقشس گشدیذ ّش یک اص اعضب یک ًسخِ اص سصٍهِ خَد سا اسسبل ًوبیٌذ.

نقطه نظرات مطرح شده توسط اعضا
-

لضٍم ٍجَد یک هتَلی ثشای سبهبًذّی
ًگبُ داٍعلجبًِ ثِ هقَلِ کیفیت ثِ جبی ًگبُ آهشاًِ
عجقِ ثٌذی ضشکت ّبی گَاّی دٌّذُ
اضبفِ ضذى هجبحث هذیشیت کیفیت ثِ سشفػل سضتِ ّبی هشتجظ
ایجبد سضتِ ّبی هستقل دس صهیٌِ هذیشیت کیفیت
فشٌّگ سبصی کیفیت اص هذاسس
استقشاس سیستوْبی هذیشیت کیفیت دس داًطگبّْب
اّویت ثحث آهَصش دس استقشاس غحیح هذیشیت کیفیت
تَلیذ علن ٍ ثِ اضتشاک گزاسی تجشثیبت هَفق دس صهیٌِ هذیشیت کیفیت
تبثیش هطبٍساى سیستن ّبی هذیشیت کیفیت دس پیبدُ سبصی غحیح ایي سیستوْب

موضوعات جلسه آینده:
-

تػَیت آییي ًبهِ

-

اٍلَیت ثٌذی ساّکبسّب

