صىرت جلسه

کارگروه سیستمها و روشها
تاریخ9314/55/91 :

شماره7
محل برگزاری:

ساعت 94 :الی 96

اوجمه مدیریت کیفیت ایران

آقایان؛ امامی (اوجمه مدیریت کیفیت) ،سلماسی (واب اودیش) ٍهحوذ عضیضیاى
خاومها کوهپایی (صحت) ،محمدی(صحت) ،دیری (سایپا یدک)
کلیات جلسه:
دس اتتذای جلسِ آلای اهاهی تَضیحاتی دس خػَظ فشهت پیطٌْادی پاًل ٍ صهاى تمشیثی کِ دس کٌفشاًس تیي الوللی کیفیت دس دست خَاّذ
تَد اسائِ دادًذ.
هطاتك تا پیص تیٌی ایطاى صهاًی دس حذٍد  2تا سِ ساعت تشای پاًل پیص تیٌی هی ضَد کِ پیطٌْاد هی ضَد دس اتتذای پاًل تِ هَضَع
عاسضِ یاتی خال هَجَد دس پیادُ ساصی سیستوْای هذیشیت کیفیت ٍ کیفیت هطلَب هحػَالت ٍ خذهات پشداختِ ضذُ ٍ دس اداهِ تِ
ساّکاسّایی تشای سفع ایي هطکل تپشداصین
ساّکاسّای پیطٌْادی دس ساستای سِ سٍیکشد هتفاٍت ریل هی تاضٌذ.
 -1ساّکاسّای هثتٌی تش آگاّی دادى تِ هػشف کٌٌذُ
 -2ساّکاسّایی تشای سَق دادى تَلیذ کٌٌذگاى تِ تَلیذ هحػَل یا اسائِ خذهات تا کیفیت هٌاسة
 -3ساّکاسّای هثتٌی تش اعوال لَاًیي دس ساستای حل هسائل هَجَد
همشس گشدیذ تواهی اعضا دس خػَظ ّوِ هَاسد فَق ّوکاسی ًوایٌذ تا ایي حال تمسین تٌذی ریل جْت اهکاى پیگیشی هٌاسة تش ٍ ٍجَد
هتَلی هطخع تشای جوع تٌذی غَست پزیشفت
 -1آلای سلواسی ٍ خاًن هحوذی هَضَع تٌذ  1اص ساّکاسّا
 -2آلای عضیضاى ٍ خاًن دیشی هَضَع تٌذ  2اص ساّکاسّا
 -3آلایاى ًیک کاس ،فشٍصش ٍ دسصی ٍش هَضَع تٌذ  3اص ساّکاسّا
تا تَافك اعضا آییي ًاهِ کاسگشٍُ جْت هطخع ضذى اّذاف ٍ لَاًیي ٍ همشسات دس جلسات آیٌذُ تذٍیي خَاّذ ضذ .دس ایي خػَظ تا تَجِ
تِ لَاًیي اًجوي ٍ هشاتة ستثِ تٌذی اعضا جْت اسصش گزاسی حضَس هستوش ٍ تاثیشگزاسی اص ّواى چْاسچَب استفادُ خَاّذ ضذ.
تا تَجِ تِ ایٌکِ تعذاد صیادی اص اعضا دس جلسِ حاضش ًثَدًذ صهاى جلسِ تعذی اص طشیك گشٍُ تلگشام اعالم خَاّذ ضذ.

دستور جلسه بعدی کارگروه:
 -1تشسسی ساّکاسّای پیطٌْادی ّش یک اص صیش گشٍّْا دس خػَظ هَضَعات پاًل
 -2تذٍیي آییي ًاهِ کاسگشٍُ
تاریخ جلسه بعدی
دٍضٌثِ  11ضْشیَس هاُ ساعت 14:00

