کارگروه توسعه سیستم اهی مدرییت کیفیت
تاریخ3131/13/13 :

صورت جلسه
شماره 31
محل بزگشاری:

ساعت 31/11 :الی 31/11

اوجمه مذیزیت کیفیت ایزان

خاوم مُىذس کًَپایی(دبیزکارگزيٌ) ،وًربخص(صىایع ضیزایزان) ،محمذی(صحت)،مًسًی(مطاير سیستم َای مذیزیت)
آقایان مُىذس؛عشیشی(پارسیان تزمش)،خیزخًاٌ(ویزيمحزکٍ)،بیات(تًلیذی ي صىعتی اوزصی کطًر)،درسی يش(ایزتیک)،عشیشیان(گلزوگ)،
محلًجی(سامیاد)،عباسی(غذایی کامبیش)،سلماسی(واب اوذیص)،آسادفالح(آيروذ پالستیک)
کلیات جلسٍ:
 هقرر گردیذ اػضای جذیذ در ضثکِ اجتواػی  LINKED INػضَ ضذُ ٍ تِ گرٍُ تَسؼِ سیستوْای هذیریت کیفیت تپیًَذًذ هقرر گردیذ جلسات رٍزّای چْارضٌثِ آخر ّر هاُ ترگسار ضذُ ٍ در غَرتی کِ تیص از دُ درغذ اػضا تا ایي رٍز هطکل داضتِتاضٌذ رٍزّای جلسات تِ غَرت گردضی تیي سِ ضٌثِ ّا ٍ چْارضٌثِ ّا تاضذ.
 ضاخع هٌاتغ هَرد ًیاز تِ ضاخع ّای اٍلَیت دّی راّکارّا اضافِ ضذ.ضریة ارزش ّر ضاخع پس از ًظرخَاّی از ّوِ اػضا تِ غَرت ریل هػَب ضذ:

%53
%53
%52
%52

ضاخع اٍل :هیساى تاثیر راّکار هطرح ضذُ در دستیاتی تِ اّذاف اًجوي
ضاخع دٍم :هیساى اختیارات کارگرٍُ ٍ اًجوي در پیطٌْاد راّکار ٍ هطارکت ترای اجرای آى
ضاخع سَم :زهاى هَرد ًیاز ترای اًجام راّکار
ضاخع چْارم :هٌاتغ هَرد ًیاز

 یک ًوًَِ اهتیاز دّی تِ راّکار ٍجَد هتَلی ترای ساهاًذّی ٍضؼیت اػتثاردّی اًجام ضذ. هقرر گردیذ لیست راّکارّای پیطٌْادی کِ تا کٌَى رکر ضذُ ترای اػضا ارسال گردد. هقرر گردیذ هاتریسی در ًرم افسار اکسل طراحی ٍ ترای اػضا ارسال گردد کِ در آى ستًَْای هاتریس ضاخع ّا ٍ ردیفْا راّکارّای هرتَطِتاضٌذ.
هاتریس اهتیاز دّی ترای اػضا ارسال خَاّذ ضذ .اػضا اهتیازات پیطٌْادی اٍلیِ را لحاظ ًوَدُ ٍ در غَرت لسٍم هی تَاًٌذ در گرٍُ تلگرام در ایي خػَظ
تثادل ًظر داضتِ تاضٌذ .تثادل ًظر ًْایی در جلسِ حضَری آیٌذُ اًجام خَاّذ ضذ.
 هقرر گردیذ ّر جا پیطٌْاد راّکار جذیذ از سَی اػضا یا اػضای گرٍُ در ضثکِ هجازی  LINKED Inهطرح ضذ در غَرت تاییذ اػضای اغلیتِ لیست راّکارّا اضافِ ضَد.
 تاریخ پیطٌْادی جلسِ تؼذی :چْارضٌثِ  52اردیثْطت(ایي تاریخ تا تَافق  02درغذ اػضا قاتل تؼَیض خَاّذ تَد)
دستَر جلسِ تؼذی:
ًْایی ًوَدى راّکارّا
اٍلَیت تٌذی راّکارّا
اضتراک داًص (قسوت اٍل)
در خػَظ هَضَع هَرد ارائِ ٍ ضخع ارائِ دٌّذُ در گرٍُ تلگرام تػوین گیری خَاّذ ضذ.

