اولین نشست گروه تخصصی خودرو :
ًخستیي جلسِ کبرگرٍُ تخظظی خَدرٍ ثِ ریبست دکتر ػجبس سمبیی ًبیت رئیس اًجوي هذیریت کیفیت ایراى ٍ ثب حضَر جوؼی از
هذیراى ٍ کبرشٌبسبى تضویي کیفیت ایي طٌؼت ٍ دثیر اًجوي هذیریت کیفیت ایراى در رٍز شٌجِ
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ثرگسار گردیذ.
در اثتذای جلسِ هٌْذس اهبهی ٍ دکتر سمبیی در خظَص ضرٍرت تشکیل گرٍّْبی تخظظی در حَزُ کیفیت در طٌبیغ هختلف طحجت
ٍ توبیل اًجوي هذیریت کیفیت ایراى را جْت ایفبی ًمشی هَثرتر در فضبی کیفیت ٍ ثْجَد کیفیت اثراز ًوَدًذ .سپس هٌْذس هرادی
هذیر کیفیت ٍ تؼبلی سبزهبًی شرکت سبیپب گبم ،ثرخی از پیشٌْبدات ٍ تَطیِ ّبی ارائِ شذُ ثِ شرکت سبیپب گبم را جْت ثْجَد کیفیت ٍ
کبّش ّسیٌِ از جبًت حبضریي در اٍلیي دٍرُ هرٍری ثر هفبّین ٍ تجرثیبت هذیریت کیفیت در طٌؼت خَدرٍ ػٌَاى ًوَدًذ.
در اداهِ جلسِ ،پس از ارائِ تَضیحبتی در خظَص رًٍذ جبیسُ هلی کیفیت خَدرٍ تَسط هٌْذس اکجری ،همرر شذ کِ هَضَػبت ٍ هطبلت
هَرد ثحث در کویتِ جبیسُ هلی کیفیت خَدرٍ ثرای اػضبی گرٍُ تخظظی خَدرٍ ارسبل شَد ٍ ّوچٌیي تظوین ثر آى شذ کِ تشکیل
ایي گرٍُ تخظظی ثِ اطالع سبزهبى استبًذارد ٍ ٍزارت طٌؼت ٍ هؼذى رسیذُ ٍ گرٍُ تخظظی خَدرٍ ثِ ػٌَاى ثبزٍی ػلوی ٍ کبرشٌبسی
اًجوي در طٌؼت خَدرٍ اػالم گردد.

ّوچٌیي حبضریي در جلسِ اًتظبرات خَد را از گرٍُ تخظظی خَدرٍ ،جبیگبُ آى ٍ هحتَای جلسبت ثیبى ًوَدًذ ٍ در خظَص چگًَگی
شٌبسبیی ٍ تؼییي هَضَػبت ٍ هسبئل هَجَد در طٌؼت خَدرٍ کِ در خَدرٍسبزّب هشترن است ٍ یبفتي راُ حل هَثر آى ًیبزهٌذ
هشبرکت ٍ ّوفکری گرٍّی است ،ثِ ثحث ٍ تجبدل ًظر پرداختٌذ ٍ همرر شذ ثرای ّر جلسِ ایي گرٍُ ،هَضَػی هشخض پیشٌْبد ٍ
تَسط حبضریي هَرد ثررسی لرار گیردّ .وچٌیي تظوین ثر آى شذ کِ از سبیر شرکتْبی فؼبل در طٌؼت خَدرٍ هبًٌذ گرٍُ ثْوي،
کرهبى خَدرٍ ،هسدا ٍ سبزُ گستر سبیپب ًیس ثرای ػضَیت در گرٍُ تخظظی خَدرٍ دػَت ثِ ػول آیذ.

پس از تَافك حبضریي در ایي جلسِ همرر شذ کِ در جلسِ آیٌذُ ایي گرٍُ در خظَص رٍشْبی ارزیبثی کیفیت تبهیي کٌٌذگبى،
هشکالت هَجَد در ایي راُ ثب تَجِ ثِ شرایط فؼلی خَدرٍسبزاى ،تجبرة استفبدُ از رٍشْبی هَجَد ،رٍشْبی پیشٌْبدی جْت ثْجَد
رٍشْبی ارزیبثی تبهیي کٌٌذگبى ثحث ٍ تجبدل ًظر شَد.
حاضرین در اولین جلسه گروه تخصصی خودرو :
هٌْذس احوذ سلیوی ،هذیر کٌترل کیفیت شرکت زاهیبد.
هٌْذس ػلیخبًی ،رئیس ثْجَد کیفیت شرکت زاهیبد.
هٌْذس رجت پَر ،رئیس کٌترل کیفیت فرآیٌذ هًَتبش شرکت زاهیبد.
هٌْذس هرادی ،هذیر کیفیت ٍ تؼبلی سبزهبًی شرکت سبیپب گبم.
هٌْذس اثٌی ػشری ،هسئَل آدیت ٍ ٍ ارزیبثی گرٍُ سبیپب.
هٌْذس هْذٍی هجذ ،هسئَل کیفیت لطؼبت پلیوری ٍ تسئیٌی سبیپب.
هٌْذس طذر چْرق ،هذیر ًظبهْبی کیفی ٍ رضبیت هشتری شرکت هگب هَتَر.
هٌْذس آلبخبًی ،کبرشٌبس ًظبهْبی کیفی شرکت هگب هَتَر.
هٌْذس ضیبیی ،رئیس ثخش کٌترل کیفیت شرکت ایراى تبیر.
دکتر سمبییً ،بیت رئیس اًجوي هذیریت کیفیت ایراى.
هٌْذس اهبهی ،دثیر اًجوي هذیریت کیفیت ایراى.
هٌْذس اکجری ،هذیر اجرایی جبیسُ هلی کیفیت ایراى.

