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صىرت جلسه
شماره 6
محل برگساری:

ساعت 14 :الی 16

اوجمه مدیریت کیفیت ایران

حاضریه در جلسٍ 12 :وفر حضًر داضتىد.
آقایان؛ امامی (اوجمه مدیریت کیفیت) ،ویک کار (تک ماکارين) ،درزی يش (ایر تک) ،سلماسی (واب اودیص)  ،خاومُا کًَپایی
(صحت) ،محمدی(صحت) ،دیری (سایپا یدک)
کلیات جلسٍ:
دس اتتذای جلسِ تا تَضیحاتی کِ جٌاب آلای هٌْذس اهاهی اسائِ فشهَدًذ جایگاُ کاسگشٍُ دس اًجوي هعشفی ٍ تشخی اّذاف پیشتیٌی شذُ هغشح شذ.
ایشاى ضوي تاکیذ تش عضَ هحَس تَدى تشکل ّا اص جولِ اًجوي هذیشیت کیفیت ،اص اعضای ایي کاسگشٍُ خَاستٌذ تِ اسائِ
ساّکاسّای هختلف دس چاسچَب سٌذ ساّثشدی اًجوي تشای پیشثشد اّذاف تپشداصًذ .ایشاى تاکیذ داشتٌذ ضشٍسی است ایي کاسگشٍُ
تا تمَیت تٌیِ علوی اعضای فعلی ٍ اضافِ شذى اعضای جذیذ تِ عٌَاى یک کاسگشٍُ هتخصص دس همَلِ کیفیت پاسخگَی ًیاصّای
اًجوي دس ایي صهیٌِ تاشذ.
هثاحث ریل ًیض تَسظ حاضشیي هغشح شذ کِ همشس گشدیذ دس اداهِ کاس کاسگشٍُ اعضا تِ تشسسی ٍ اسائِ ساّکاس هٌاسة دس ساتغِ تا
ایي هَاسد تپشداصًذ:
هسائلی هاًٌذ عاسضِ یاتی دالیل عذم تحمك اّذاف سیستْوای هذیشیت کیفیت ،لضٍم پشسًگ تش تَدى ٍ تاثیشگضاستش تَدى ًمش
اًجوي هذیشیت کیفیت دس صٌعت ٍ دس جاهعِ ،هحذٍدُ تَاًاییّا ٍ اختیاسات کاسگشٍُ ،ساّکاسّایی تشای دسآهذصایی کاسگشٍُ ،حضَس
تاثیشگضاس دس کٌفشاًس تیي الوللی کیفیت  ،کوک تِ فشایٌذ استاًذاسدساصی دس کشَس ،هشاسکت داًشگاّْا ٍ سایش اسگاًْای آهَصشی
تِ عٌَاى عٌاصش تسیاس تاثیشگزاس دس همَلِ کیفیت ،تشگضاسی ّوایش دس ششکتْا ،ششکت ایي کاسگشٍُ دس ّوایش ّای اسصشوٌذ دیگش
دس کشَس کِ هتَلی آى اًجوي هذیشیت کیفیت ًیست تِ عٌَاى ًوایٌذُ ایي اًجوي  ،ساّکاسّایی تشای حوایت تیشتش اص حمَق
هصشف کٌٌذگاى اص عشیك استثاط هَثش تا ساصهاى هشتَعِ


مصًبات وُایی ایه جلسٍ پس از بحث ي بررسی بٍ ضرح ذیل می باضد:

 .1تا تَافك اعضا همشس گشدیذ کاسگشٍُ تِ عٌَاى یک تاصٍی اجشایی اًجوي هذیشیت کیفیت دس ساستای سٌذ ساّثشدی هذٍى
شذُ ایي اًجوي فعالیت ًوایذ.
 .2چْاس گشٍُ اص ری ًفعاى تِ ششح ریل هَسد تشسسی لشاس گشفت کِ دس اداهِ تا تشسسی ّای اًجام شذُ تخش جاهعِ تِ
صیشگشٍّْایی تمسین شذ.
اعضای کاسگشٍُ ،ساصهاًْای اعضای کاسگشٍُ ،اًجوي هذیشیت کیفیت ،جاهعِ
 .3همشس گشدیذ دس تخش جاهعِ ،گشٍّْای ریل تِ صَست جذاگاًِ هَسد تَجِ لشاس تگیشًذ:
هصشف کٌٌذگاى ،تاهیي کٌٌذگاى ٍ لاًَى گضاساى
 .4همشس گشدیذ تا تَجِ تِ حجن تاالی ساّثشدّای هختلف تشای ریٌفعاى ٍ گستشدگی کاسّا تثثیي ٍ اٍلَیت تٌذی اّذاف دس
دستَس کاس کاسگشٍُ لشاس گیشد.
 .5تا تَجِ تِ لضٍم حضَس لذستوٌذ اعضا دس پاًل هشتَعِ دس کٌفشاًس تیي الوللی کیفیت همشس گشدیذ ّش یک اص اعضا حتی

االهکاى یک همالِ تِ دتیشخاًِ کٌفشاًس اسسال ًوایٌذ.
 .6تا تَافك اعضا اٍلَیت اٍل کاسگشٍُ تشًاهِ سیضی تشای حضَس هَثش دس کٌفشاًس تیي الوللی کیفیت هی تاشذ کِ دس جلسِ
تعذ تِ ایي هَضَع پشداختِ هی شَد

دستًر جلسٍ بعدی کارگريٌ:
 -1تشًاهِ سیضی تشای پاًل تخصصی دس کٌفشاًس تیي الوللی هذیشیت کیفیت
 -2هغالعِ تخش اتتذایی سٌذ ساّثشدی هذیشیت کیفیت ٍ تعییي اّذاف هشتثظ تشای کاسگشٍُ
 -3تشسسی ٍ سایضًی هَضَعات هماالت

تاریخ جلسه بعدی
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