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 بخش نخست : مدیریت کیفیت جامع : پارادایم نوین مدیریت .    1

 : سیر تکاملی روند مدیریت کیفیت جامع1فصل 

 تالش های ابتدایی   1. 1. 1

 دمینگ و ژاپن  2. 1. 1

 و گروههای کنترل کیفیت 1۹۷۰سالهای   3. 1. 1

 کیفیت و الگوی مدیریت 1۹۸۰سالهای   4. 1. 1

 مدیریت کیفیت جامع :عوامل کلیدی  5. 1. 1

 مفهوم اصلی  6. 1. 1

 نظریه سیستم  ۷. 1. 1

 دو نوع سیتمهای باز  ۸. 1. 1

 هاکاربرد سیستم و الگوی فرایند  ۹. 1. 1

 مدیریت کیفیت جامع و بالندگی سازمان  1۰. 1. 1

 مدیریت کیفیت جامع: فلسفه و عوامل کلیدی 

 فلسفه و روند ادوارد دمینگ  1. 2. 1

 روش کرازبی  2. 2. 1

 شیوه جوران  3. 2. 1

 المللیروش تولید در سطح بین   4. 2. 1

 بخش دوم: اصول سیستم کیفیت.    2

 لگوی کلی سیستم مدیریت کیفیت جامعا 

 بعد ساختاری  1. 1. 2

 سیستم برون سازمانی  2. 1. 2
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 مشتری ها 1. 2. 1. 2

 تامین کنندگان مواد 2. 2. 1. 2

 سیستم درون سازمانی  3. 1. 2

 هافرایند 1. 3. 1. 2

 فرآورده ها / خدمات 2. 3. 1. 2

 عامل انسانی 3. 3. 1. 2

 بعد عملیاتی  4. 1. 2

 مراحل اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع  5. 1. 2

 و برنامه ریزی کلی ارزیابی وضعیت سازمان 

 ارزیابی مقدماتی  1. 2. 2

 مطالعه و پژوهش  2. 2. 2

 برنامه ریزی   3. 2. 2

 زیر ساخت سیستم کیفیت

 تغییر در نگرش و طرز تلقی کارکنان  1. 3. 2

 مشارکت و همیاری کارکنان  2. 3. 2

 تبیین ماموریت سازمان )تمرکز نهایی سیستم (  3. 3. 2

 ساختار سیستم کیفیت

 برنامه ریزی استراتژیک   1. 4. 2

 تبیین سازمان  2. 4. 2

 اطالعات: ابزار و مهارتها  3. 4. 2

 ارتباطات و سیستم اطالعات   4. 4. 2

 گروههای با ساختار  5. 4. 2
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 های با ساختارتشکیل گروه فرایند 1. 5. 4. 2

 هدفهای گروههای با ساختار 2. 5. 4. 2

 های نظارتنحوه کار سیستم 3. 5. 4. 2

 سیستم نظارت کیفیت 4. 5. 4. 2

 سیستم نظارت پروژه  5. 5. 4. 2

 سیستم های پشتیبانی و تکمیلی.    3

 هارویه ها و خط مشی

 هابرپایی سیستم رویه   1. 1. 3

 های حساس امهها و برنخط مشی  2. 1. 3

 ها و استانداردهاالگوهای تنظیم رویه

 های کتبیلزوم بر پایی رویه

 المللیها و استانداردهای بینرویه

 و مدیریت کیفیت جامع ISO او۰۰۰استانداردهای 

 های مطلوبمحتوا و معیارهای رویه 

 هاشکل و فرم رویه 

 ها تغییر در رویه

 فنون انتخابی مدیریت کیفیت جامع .    4

 فنون و ابزار علمی 

 نمودارهای جریان کار  1. 1. 4

 نمودار جریان کار از باال به پایین   2. 1. 4

 نمودار مراحل کار   3. 1. 4
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 نمودار تخصیص منابع   4. 1. 4

 نمودار پاراتو   5. 1. 4

 معلول ) اسکلت ماهی (  -نمودار علت   6. 1. 4

 مفاهیم عملیاتی   ۷. 1. 4

 نمودار راستای زمان   ۸. 1. 4

 نمودار کنترل   ۹. 1. 4

 نمودار پراکندگی   1۰. 1. 4

  هیفنون تصمیم گیری گرو

 تحرک مغزیروش   1. 2. 4

 قواعد اداره جلسات تحرک مغزی  1. 1. 2. 4

 توالی رویدادهای تحرک مغزی  2. 1. 2. 4

 فن رای گیری مضاعف ) چند مرحله ای(   2. 2. 4

 ای چگونگی انجام رای گیری چند مرحله   1. 2. 2. 4

 فن گروه اسمی   3. 2. 4

 فن گروه اسمی، قسمت اول : تحرک مغزی  1. 3. 2. 4

 فن گروه اسمی، قسمت دوم: انتخاب پیشنهادها   2. 3. 2. 4

 گیری گروهی مفهوم اتفاق نظر در تصمیم  4. 2. 4

 کیفیت جامع: بهبود و مستمر و پایان ناپذیر .    5

 کیفیت جامع: راه زندگی سازمانی 

 مدیریت استراتژیک   1. 1. 5

 کنترل دائمی    2. 1. 5

 بهبود مستمر   3. 1. 5
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 راه آینده به کجا میرود ؟   4. 1. 5

 ، آمریکائی و ژاپنیی پیرامون دیدگاه مدیران اروپاییپژوهش  5. 1. 5

 مطالعه موردی شرکت موتورآال .    6

 شرکت دوپانت )واحد پالیمر( 

 شرکت شیمیایی داو 

 

 راهنمای تنظیم سیستم کیفیت (:1 پیوست)

 نامهواژه (:2 پیوست)

 منابع و مآخذ (:3 پیوست)

 


