فراخوان تور تعالی
بٍ اطالع می رساوذ با عىایت بٍ وتایج اثربخش کیفی ي کمی حاصلٍ در سىًات اخیر ي سطح بلًغ سازماوی در معايوت
تًلیذ خًدريی سًاری  ،ياحذ تعالی شرکت ایر ان خًدري با َمکاری اوجمه مذیریت کیفیت ایران وسبت بٍ برگساری تًر
سرآمذی در دي حًزٌ "

"ي"

" با حضًر مذیران میاوی ي ارزیابان جایسٌ ملی کیفیت ایران

در َفتٍ سًم شُریًر ماٌ جاری بصًرت رایگان اقذام می ومایىذ.


ظزفيت تًر  04:وفر



مخاطبيه تًر  :مذیران ي کارشىاسان مرتبط با مًضًع تًر از شرکت َای سایپا  ،پارس خًدري ،بُمه  ،محًرسازان ،
کريز ي شرکت َای قطعٍ ساز ي سازوذگان مرتبط  ،ارزیابان جایسٌ ملی کیفیت ایران ي شبکٍ تعالی گريٌ صىعتی ایران
خًدري  ،ومایىذگان اوجمه مذیریت کیفیت ایران ي شرکت َای حضًر یافتٍ در جایسٌ ملی کیفیت ایران



مُلت ثبت وام  40 :شُریًر



محل بزگشاری  :معايوت تًلیذ خًدريی سًاری شرکت ایران خًدري



جُت کسب اطالعات بيشتز ي ثبت وام جُت حضًر در باسديذ فًق با شمارٌ تلفه  88111198آقای حيذری
دبيزخاوٍ اوجمه مذيزيت کيفيت ايزان تماس حاصل فزمايىذ.

كىتزل فزايىد تىليد:
در راستاي كىتزل فزآيىدهاي تىليدي  ،رويكزد كىتزل فزايىد به عىىان يك اقدام پيشگيزاوه با وظارت بز اوجام صذيخ
فزايىدهاي مىثز بز كيفيت مذصىل با آواليش  M5جهت شىاسايي و رفع مشكالت فزايىد و در وهايت تىليد مذصىل با
كيفيت اوجام ميشىد.

طزح وظارت:
با هدف كىتزل كليه پارامتزهاي اثزگذار بز سطخ كيفيت مذصىل ديه فزآيىد تىليد و همچىيه باسرسي و كىتزل
مذصىل ورودي به فزآيىد و مذصىل خزوجي اس فزآيىد همچىيه به مىظىر تىسعه فزهىگ خىد كىتزلي با الگىبزداري اس
شزكت پژو اوجام ميشىد .ايه رويكزد در در سه سطخ اجزا ميگزدد.

برنامه تور تعالی با موضوع رویکرد طرح نظارت و كنترل فرایند ( )27/60/72
شرح برنامه

ردیف

زمان

1

تاليت قزآن ي سزيد ملي

8 :01-8 :54

8

خًشآمذ گًيي

8 :54-9 :11

0

ارايٍ پزسوت رييكزد طزح وظارت تًسط مذيزيت تًليذ ساله روگ

9 :11-11 :01

5

پذيزايي

11 :01 -11:11

4

ارايٍ پزسوت رييكزد کىتزل فزايىذ تًسط مذيزيت کيفيت

11 :11 -18 :01

6

صزف واَار ي وماس

18 :01 -15

7

باسديذ اس خط

15 -14:01

