صىرت جلسه

کارگروه سیستمها و روشها
تاریخ6314/61/61 :

شماره 8
محل برگساری:

ساعت 64 :الی 61

اوجمه مدیریت کیفیت ایران

آقایان؛ ویک کار (تک ماکارون) ،درزی وش (ایر تک) ،سلماسی (واب اودیص)
خاومها کوهپایی (صحت) ،محمدی(صحت)،دیری(سایپا)،کامران وژاد
کلیات جلسه:
 -1دز ابتدای جلسٍ با تًجٍ بٍ پیطىُاد آلای ویک کاز مبىی بس تمسکص زيی یک مًضًع پس اش بحث ي بسزسی لساز ضد مًضًع ازائٍ
زاَکازَایی با محًزیت تًلید کىىدگان دز ايلًیت بسزسی لساز گیسد.
 -2ممسز ضد َس یک اش اػضاء زشيمٍ خًد زا جُت لساز گسفته دز سایت بسای دبیس جلسٍ ازسال ومایىد.
 -3بسای مدت کًتاَی جلسٍ طًفان مغصی با محًزیت مًضًع افصایص کیفیت اش طسیك تًلید کىىدگان کاال ي ازائٍ دَىدگان خدمات
بسگصاز ضد ي مًضًػات وتیجٍ ضدٌ بٍ ضسح ذیل است:
-1-3

حرف اتالف َا ي کاَص لیمت تمام ضدٌ

-2-3

ومص تًلید کىىدگان دز تديیه استاودازدَا

-3-3

ومص تًلید کىىدگان دز اطالع زساوی مًازد مسبًط با کیفیت بٍ مػسف کىىدگان

-4-3

تاییدیٍ َای مسبًط بٍ بىد لبل اش مساجغ مؼتبس

-5-3

حمایت اش تًلید کىىدگاوی کٍ اش حدالل َا جلًتس َستىد

-6-3

تاثیس ایجاد زلابت دز باشاز

-7-3

بسود ساشی کیفی

-8-3

ازشش گرازی بسود

-9-3

اػمال فطاز

 -11-3حمایت ديلت یا ػدم حمایت ديلت
 -11-3مسائل مسبًط بٍ تؼسفٍ َا
 -12-3تًجٍ بٍ ایه وکتٍ کٍ استاودازدَا چىد يلت یکباز باید بٍ زيش ضًود ي بس چٍ اساسی؟
 -13-3بسزسی غادزات تًلید کىىدگان بٍ ػىًان یک ضاخع ازشیابی کیفیت با لحاظ ومًدن مًازد خاظ
 -14-3بسزسی لدزت زیسک پریسی دز تًلیدکىىدگان
 -4ممسز ضد ديستان دز فضای مجاشی دز خػًظ مًازد فًق بٍ بحث ي گفتگً بپسداشود
 -5ممسز ضد با تًجٍ بٍ وصدیکی کىفساوس ،مًلتاً تؼداد جلسات حضًزی بیطتس اش لبل باضد
 -6ممسز گسدید دز ادامٍ کاز سىد زاَبسدی اوجمه مدیسیت کیفیت بٍ ػىًان زاَىمای اغلی کازگسيٌ مد وظس لساز گیسد.

جلسٍ بؼدی پس اش بسزسی حدالل سٍ مًزد اش مًازد فًق دز فضای مجاشی ،تؼییه خًاَد ضد.

