ثبسوِ تؼبلی

صورت جلسه 7

کارگروه مدرییت دانش
تبسیخ1393/10/9 :

سبػت 14 :الی 16:30

هحل ثشگضاسی:
اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى

حبضشیي دس جلسًِ 12 :فش حضَس داضتٌذ.
آقبیبى؛ هحوذحسیٌی (پژٍّطگبُ ًفت) ،سهضبًی (ضشکت تجلیغبتی ققٌَس) ،هْذیضادُ (هپشا) ،سستگبس هقذم (ّن افضا)،
حیذسی (اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى) ،کْي صادُ (صاهیبد) ،هَسَی (پشدیس داًطگبُ تْشاى) ٍ خبًنّب؛ کطبٍسص (هطبًیش)،
داًطیبى (پتشٍضیوی ضبصًذ) ،سلغبًی (اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى) ،حسٌی(هْبة قذس) ،کَّپبیی (صحت)،
کلیبت جلسِ:







جلسِ ثب رکش صلَات سأس سبػت  14:15آغبص ضذ.
آقبی هحوذ حسیٌی هغلت هْوی سا ثیبى کشدًذ کِ قشاس ضذ دس خصَظ کلیِ پیگیشیّب ٍ اهَسی هَسد تَجِ
جذی قشاس گیشد:
what
چِ (داًطی دس استجبط ثب کیفیت)؟
who
چِ ( داًص ًضد کذام )؟
چِ ( دس کجب ایي داًص ٍجَد داسد ٍ یب ثبیذ دًجبلص گطت)؟ where
آقبی سهضبًی پیطٌْبد دادًذ گشٍّی دس داخل کویتِ سبهبًِ داًص تطکیل گشدد کِ صحِ گزاسی هغبلت ٍ صحت
سٌجی آى سا پیگیشی ًوبیذ.
ثب تکویل ضذى ثشًبهِ ػولیبتی ثستِ کلیِ ثشًبهِّبی کبسگشٍُ هذیشیت داًص تکویل هیگشدد کِ اى ضبء الِ دس
جلسِ آیٌذُ تکویل گشدد:
آقبی حیذسی؛ هسئَل سٍاثظ ػوَهی اًجوي دس خصَظ تکویل اعالػبت فشدی جْت دسج دس ٍة سبیت اًجوي
( )www.iranqms.irثِ ّوشاُ ػکس ٍ سصٍهِ ثِ توبهی اػضبء یبدآٍسی ًوَدًذ.

چشم
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راهبردها

اهداف

برنامه عملیاتی

هطشٍح هغبلت ثیبى ضذُ دس جلسِ:
اهداف کارگروه

کبسثشدّب ٍ اّذافی کِ اص تطکیل کبسگشٍُ هذیشیت داًص اًتظبس هیسٍد ػجبستاًذ اص:
 .1تسْیل اضتشاک داًص ثیي کبسضٌبسبى ،هذیشاى ٍ صبحتًظشاى یک سبصهبى
 .2ایجبد ثستشی ثشای استجبط تؼبهلی ثب اػضبء اًجوي ٍ هخبعجبى اػضبء
 .3اًتطبس گضاسشّب ٍ کتت ػلوی ثشای استفبدُ اػضبء اًجوي ٍ هخبعجبى اػضبء
 .4ایجبد اتبق ّبی فکش ٍ جَاهغ هجبصی ثشای گستشش ّوکبسی ٍ دستشسی ثِ داًص دس ثیي اػضبی اًجوي ٍ
دیگش هخبعجبى
 .5ضٌبسبیی صبحتًظشاى ٍ هخبعجبى دسٍى ٍ ثشٍىسبصهبًی دس صهیٌِ کیفیت جْت هطبسکت ٍ ّوکبسی آًبى دس
ساستبی اّذاف کبسگشٍُ
 .6ثبال ثشدى تَاًوٌذیّبی اػضبء کبسگشٍُ دس ثکبسثستي سٍشّب ٍ فشآیٌذّبی داًطی
کارگروههای کاری



 .1کویتِ آهَصش ٍ پژٍّص
 oآقبی هحوذ حسیٌی (دثیش کویتِ)
 oخبًن حسٌی
 oآقبی کْي صادُ
 oآقبی هَسَی
 oخبًن داًطیبى
 .2کویتِ استجبعبت
 oخبًن کَّپبیی (دثیش کویتِ)
 oآقبی هْذیضادُ
 oآقبی اسکٌذسی
 .3کویتِ سبهبًِ داًص
 oخبًن کطبٍسص (دثیش کویتِ)
 oخبًن داًطیبى
 oآقبی سهضبًی
 oخبًن سلغبًی
 .4کویتِ پیبدُ سبصی
 oآقبی سهضبًی (دثیش کویتِ)
 oخبًن حسٌی
دس اًتْب ،جلسِ ثب رکش صلَاتی ثِ پبیبى سسیذ.
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خشٍجی جلسبت:
 تطکیل کویتِّبی تخصصی کبسگشٍُ
 خجش اػالم ضشٍع ثِ کبس «سبهبًِ داًص کیفیت ایشاى»
 تذٍیي اّذاف کبسگشٍُ تَسظ کلیِ اػضبی کبسگشٍُ
دستَس جلسِ ثؼذی کبسگشٍُ
-

تکویل اعالػبت فشدی ثِ ّوشاُ ػکس ٍ اسسبل آى ثشای اًجوي (ثشای ًوبیص سٍی سبیت)
اسائِ اّذاف ٍ ثشًبهِ ػولیبتی ّش کویتِ
تٌظین ٍ تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی کبسگشٍُ هذیشیت داًص
اسائِ هغلت آهَصضی «هشٍسی ثش هذیشیت داًص» تَسظ آقبی هحوذ حسیٌی
تطکیل گشٍُ ٍایجشی ٍ یب ٍاتسبپی تَسظ سشکبس خبًن سلغبًی
دسست کشدى تقَین جلسبت کبسگشٍُ ( 6هبِّ)
گضاسضی اص اقذهبت کویتِ سبهبًِ داًص تَسظ سشکبس خبًن کطبٍسص

یبتی دى
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