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سئیس سبصهبى دٍسُ اسصیبثی هلی کیفیت ایشاى ٍ تمذیش اص سبصهبى ّبی ثشتش ثب حضَس  پبًضدّویيسٍص هلی کیفیت ٍ اختتبهیِ ثضسگذاضت هشاسن 

هقبًٍیي ٍصاست آهَصش  افضبی ّیبت هذیشُ اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى،هجلس ضَسای اسالهی ، ًبیت سئیسهلی استبًذاسد ایشاى ٍ هقبًٍیي ، 

 97آثبى  22 سِ ضٌجٌٌِذگبى ٍ غٌقتگشاى ، کاسبتیذ داًطگبُ ٍ جوقی اص تَلیذ اسصیبثبى جبیضُ هلی کیفیت ایشاى،ٍ پشٍسش ،سٍسبی اًجوي ّب ،

 .ثشگضاس ضذَسظ اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى ثب ّوکبسی سبصهبى هلی استبًذاسد ایشاى ت اتبق ثبصسگبًی غٌبیـ هقبدى ٍ کطبٍسصی ایشاى دس

 

 گیری کیفیت تهیه ضذه است  معیار برای انذازه 7

دًجبل ًیبصّبی فشاتش اص  همَلِ کیفیت ثِ :ثب ثیبى ایٌکِدس اثتذای هشاسن آلبی هٌْذس ثیبت هقبٍى اسصیبثی کیفیت سبصهبى هلی استبًذاسد ایشاى 

 .این ّبی کیفیت است ٍ دس ّویي ساستب ّفت هقیبس ثشای کیفیت تقشیف کشدُ ّبی کیفی، هذل استبًذاسدّبست، گفت کِ سٌگ ثٌبی اسصیبثی

دس  ثشگضاس ضذ، گفت: اتبق ثبصسگبًی ایشاىهقبٍى اسصیبثی کیفیت سبصهبى هلی استبًذاسد اهشٍص دس هشاسن سٍص هلی کیفیت کِ دس  ثیبت هسلن

 .کٌذ هَضَؿ کیفیت افتوبد خیلی هْن است، چشا کِ ایجبد فضبیی اهي ثشای کست ٍ کبس هی

آیذ، ثِ ایي هقٌی کِ هیضاى  ّبی هحػَل ثِ ضوبس هی خَسدُ ٍ یکی اص ٍیژگیثیبت تأکیذ کشد: کیفیت دس هحػَل ٍ کبالّبی تَلیذ ضذُ گشُ 

 .ضَد پَلی کِ یک هطتشی توبیل داسد، ثشای یک هحػَل پشداخت کٌذ، کیفیت فٌَاى هی

اى خذهت ّبیی کِ یک هسئَل ثِ فٌَ هیضاى ًیبصهٌذی (iso)هقبٍى اسصیبثی کیفیت سبصهبى هلی استبًذاسد گفت: سبصهبى جْبًی استبًذاسد 

 .کٌذ تَاًذ اسائِ کٌذ، ثِ فٌَاى تقشیف کیفیت ثیبى هی  هی

 .ّبی یک هحػَل است، ٍلی دس کیفیت دًجبل فشاتش اص استبًذاسدّب ّستین ثیبت اؽْبس کشد: دس استبًذاسدّب توشکض ٍ دلت ثش ٍیژگی

ّبی کیفیت ثِ  یک هذیش سّجشی است ٍ هب دس سیستنثب اضبسُ ثِ ًمص یک هذیش گفت: ٍؽیفِ  سبصهبى هلی استبًذاسدهقبٍى اسصیبثی کیفیت 

 .دًجبل ایي ّستین کِ ثیي هٌبفـ سبصهبًی ٍ جبهقِ یک فضبی هقتذلی ایجبد ضَد

ای غبدس  این ٍ تقذادی ثِ فٌَاى هقیبس تَاًوٌذسبصی است. هذیش ٍ هسئَلی اگش ثخَاٌّذ ثخطٌبهِ هقیبس سا ثشای کیفیت تقشیف کشدُ 7ثیبت افضٍد: 

ّبیی کِ دس جبهقِ هب ایجبد  ًفقبى ثشلشاس کٌٌذ ٍ سپس ثخطٌبهِ غبدس ٍ تػوین اتخبر ضَد، صیشا ثسیبسی اص آسیت یذ تقبهل خَثی ثب ریکٌٌذ، ثب

 .ًفقبى است ضَد، ثِ دلیل ًذاضتي استجبط خَة ثب ری هی

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6729050/7-معیار-برای-اندازهگیری-کیفیت-تهیه-شده-است
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تَاًذ ثِ ٍفبداسی کبسکٌبى ٍ افشاد جبهقِ  ای کِ هی ضَد ٍ ساثغِ ًفـ هٌجش ثِ یک ساثغِ خَة دس اجتوبؿ هی ٍی تػشیح کشد: استجبط خَة ری

 تَاًین ًمص ثسیبس هْوی  هٌتج ضَد. ّش کذام هب دس ایي چشخِ هی

 .سا ایفب کٌین

 اهسبل تَجِ ٍیژُ  هقبٍى اسصیبثی کیفیت سبصهبى هلی استبًذاسد گفت:

 هذسسِ دس  757ّضاس ٍ  27ثِ ثخص آهَصش ٍ پشٍسش ضذُ است ٍ  

 هیلیَى ًفش  4تقبلی کیفیت هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ ٍ ثیص اص   هذل

 .سبفت سٍی ایي هَضَؿ کبس ضذُ است

هذسسِ دس سغح استبى ضٌبسبیی  257ّضاس ٍ  9تَاًذ ثِ هب کوک کٌذ کِ ًمبط ضقف ٍ لَت خَد سا ثطٌبسین،  ٍی اؽْبس کشد: ایي هذل هی

 هذسسِ دس سغح کطَس  417ضًَذ ٍ ثش حست اهتیبصات دس ًْبیت  هی

 ضًَذ کِ ثِ هذسسِ هَفك هی 125یبثذ کِ پس اص پبیص ًْبیی  استمب هی

 .ختِ ضًَذفٌَاى هوتبص ضٌب 

ٍاحذ ٍ دس حَصُ استجبعبت اص  8ضَد، ّوچٌیي دس ثیي ٍاحذّبی غٌقتی  ثیبت گفت: دس ًْبیت ّن دٍ هذسسِ اًتخبة کِ اهشٍص اص آًْب تمذیش هی

فت ضًَذ تب گَاّی اّتوبم ٍ تٌذیس جبیضُ هلی کیفیت کطَس سا دسیب ٍاحذ ثٌگبُ اص لحبػ تقشیف فوَهی هَفك هی 25ٍاحذ ٍ دس هجوَؿ اص  5

 .کٌٌذ

 

 انتظارات جامعه فراتر از کیفیت کنونی کاالها است

 

 دس اداهِ ایي هشاسن فشصیي اًتػبسیبى سئیس اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى

 اؽْبس داضت: صیشسبخت ّبی کًٌَی کطَس دس هَضَؿ کیفیت جبسی  

 ًیست کِ یکی اص آًْب ًؾبم استبًذاسدسبصی است؛ دس حبلی کِ ایي ًؾبم 

 .دِّ اخیش دس جْبى هتحَل ضذُ، اهب دس ایشاى ّوچٌبى لذیوی هبًذُ است 2دس 

 ٍی اضبفِ کشد: ایي اًجوي ثشای تَسقِ صیشسبخت ّبی کیفیت ٍ ثْتش

 ٍضقیت آى دس ّوِ سبصهبى ّب، الذام ّبیی اًجبم دادُ کِ اص  ضذى 

 هقشفی استبًذاسدّبی هذیشیت کیفیت، عشاحی هذل اسصیبثی هلی »جولِ  

 .است« دٍسُ جبیضُ هلی کیفیت 15کیفیت ٍ ثشگضاسی 

قِ کیفیت دس سغح کالى ثِ اًجبم سسیذُ کِ اًتػبسیبى اداهِ داد: ثِ هَاصات ایي الذام ّب، فقبلیت ّبی دیگشی ًیض دس صهیٌِ تَسقِ هذسیت تَس

هْوتشیي آًْب اًجبم پژٍّطی ثشای هشکض پژٍّص ّبی هجلس ثَدُ کِ پس اص چْبس سبل، ثِ تذٍیي ٍ تػَیت لبًَى جذیذ استبًذاسد دس کطَس 

 .هٌجش ضذُ است

اسّبی اسبسی ثشای تَسقِ کیفیت دس کطَس هحسَة ثِ دٍلت اثالك ضذُ کِ یکی اص اثض« تمَیت ٍ تَسقِ استبًذاسد»ٍی گفت: ایي لبًَى ثب ًبم 

 .هی ضَد

لبًَى حوبیت »ایي هسئَل اداهِ داد: ٍاگزاسی ًؾبست ثش اجشای استبًذاسد ثِ هشدم، اص جولِ سٍیکشدّبی ًَیي استبًذاسدسبصی است کِ هکول آى 

 .است« اص حمَق هػشف کٌٌذگبى ٍ تَلیذکٌٌذگبى

سیضی ٍ ًْبدسبصی  گزاسی، ثشًبهِ گیشد ٍ تٌْب ثِ سیبست اسدسبصی، حکَهت اص ثشخَسد هستمین فبغلِ هیٍی ثیبى داضت: دس سٍیکشد ًَیي استبًذ

 .پشداصد، ّوچٌیي لبًَى حوبیت اص حمَق هػشف کٌٌذُ جبسی هی ضَد هی

 .کالى استاًتػبسیبى تبکیذ کشد: لبًَى تمَیت ٍ تَسقِ ًؾبم استبًذاسد تکلیف لبًًَی ثشای تَسقِ ًؾبم هٌذ کیفیت دس سغح 

سییس اًجوي هذیشیت کیفیت افضٍد: ثْجَد کیفیت ثِ هقٌبی تَسقِ ثٌگبّْب ٍ دس ًْبیت تَسقِ التػبدی ثَدُ ٍ هحَس تَسقِ التػبدی ٍ 

 .اجتوبفی است. الجتِ صهبًی هی تَاًین ثِ تَسقِ کیفیت اهیذٍاس ثبضین کِ کیفی سبصی دس سغح التػبد کالى سخ دّذ

 

 

https://www.mehrnews.com/news/4457008/انتظارات-جامعه-فراتر-از-کیفیت-کنونی-کالاها-است
https://www.mehrnews.com/news/4457008/انتظارات-جامعه-فراتر-از-کیفیت-کنونی-کالاها-است
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مذرسه در اولین سال  ۵۲۱آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از دریافت جایسه ملی کیفیت از سوی سرپرست معاونت 

 .اعطای جایسه ملی کیفیت خبر داد

اهسبل اٍلیي سبلی است کِ جبیضُ »سشپشست هقبًٍت آهَصش هتَسغِ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش دس ایي ّوبیص ثب تجشیک سٍص هلی کیفیت گفت: 

 ضَد ٍ ایي افتخبس هْوی است ٍ اى ضشایظ افغب هیهلی کیفیت ثِ ٍاجذ

 جوَْسی ٍ سئیس سبصهبى استبًذاسد ٍ هذیشاى ایي اتفبق سا ثِ هقبٍى سئیس 

 .گَین اًذ ٍاجذ ایي جبیضُ ضًَذ، تجشیک هی هذاسسی کِ تَاًستِ 

 هذسسِ هب اهسبل ٍاجذ ضشایظ کست 125»فجذالشسَل فوبدی اداهِ داد: 

 هذسسِ ثِ غَست ًوبدیي تمذیش 17اهشٍص اص تقذاد اًذ کِ  ایي جبیضُ ضذُ 

 .هذسسِ تمذیش کٌین 125ضَد ٍ اهیذٍاسین دس ثشًبهِ هفػلی اص ّوِ  هی 

 «.کٌٌذ یمیي داسین اگش هذاسس هب کیفی ثبضٌذ غٌقت ٍ تَلیذ هب ّن ثب ضذت ثیطتشی هتبثش اص هذاسس، استمب پیذا هی»اٍ افضٍد: 

آهَصش ٍ پشٍسش ٍاجذ یک ثشًبهِ ساّجشی ثِ ًبم سٌذ تحَل ثٌیبدیي ضذ.  1397اص سبل »ضبسُ کشد ٍ گفت: فوبدی ثِ ثشًبهِ تقبلی هذیشیت ا

داس ّستٌذ. ایي ضص صیشًؾبم هذیشیت ٍ ساّجشی،  ّب سا فْذُ ایي سٌذ دس همیبس کالى، ضص صیشًؾبم سا تقشیف کشدُ است کِ ًمص تَاًوٌذسبصی

ٍپشٍسش دس  ٍ تجْیضات، هٌبثـ اًسبًی، هٌبثـ هبلی ّستٌذ کِ ثب استفبدُ اص کیفیتجخطی آهَصش پژٍّص ٍ اسصضیبثی، ثشًبهِ دسسی هلی، فضب

ّبی تشثیتی، فلوی ٍ فٌبٍساًِ، فجبدی، افتمبدی، صیستی ٍ ثذًی،  صیشًؾبم، ثِ ًتبیج ٍ اّذاف تقلین ٍ تشثیت دس سبحت 6ّبی ایي  چبسچَة ثشًبهِ

 .کٌین دست پیذا هی …ای ٍ  حشفِ

سبصی ٍ فولیبتی ضذ، ًبهص سا ثشًبهِ تقبلی هذیشیت  ثشًبهِ ساّجشی هلی ٍلتی دس سغح هذسسِ ثَهی»ش آهَصش ٍ پشٍسش اداهِ داد: هقبٍى ٍصی

. هذسسِ گزاضتین، ایي ثشًبهِ ّویي کبس تَاًوٌذسبصی سا دس دسٍى هذسسِ ثش فْذُ داسد. هذاسس دس چْبس سبل ثِ تذسیج ٍاسد ایي ثشًبهِ ضذًذ

ّبی جذیذ پیذا کشد ٍ تقبلی هشتت ثبصثیٌی ضذ. ایي ثشًبهِ تَسظ سبصهبى هلی استبًذاسد هَسد اسصیبثی لشاس گشفت ٍ  تت ٍیشایصایي ثشًبهِ هش

 «.خَضحبلین کِ ایي ثشًبهِ ٍاجذ دسیبفت جبیضُ کیفیت ضذ

ثیطتشی خیض ثشداسًذ ٍ جبیضُ  ّبی آیٌذُ هذاسس هذسسِ ٍاجذ ضشایظ هوتبص ضذًذ ٍ اهیذٍاسین دس سبل 125دس سغح هلی »فوبدی گفت: 

دس ثیي ایي هذاسس ّن هذاسس دٍلتی ٍ ّن غیشدٍلتی ٍجَد داسًذ اهب فوذُ ایي هذاسس دٍلتی ٍ فبدی ّستٌذ کِ  .کیفیت سا دسیبفت کٌٌذ

خبًِ افالم کشدم  اًذ. هي ثِ فٌَاى هسئَل ایي ثخص، ّفتِ گزضتِ ّن دس جلسِ ضَسای هقبًٍبى ٍصاست ٍاجذ ضشایظ دسیبفت جبیضُ کیفیت ضذُ

 «.کِ هب ّش سبل یکی اص هطتشیبى پشٍپبلشظ جبیضُ هلی کیفیت خَاّین ثَد

 «.ّبی ثلٌذتشی سا ثِ سَی کیفیت ثشداسین ضًَذ ٍ اهیذٍاسم گبم ّضاس هذسسِ ثِ فشایٌذ عشح تقبلی هذیشیت ٍاسد هی 44سبل آیٌذُ »اٍ افضٍد: 

 

 برابری فوالد مبارکه در مصرف آب  7جویی  و صرفه ۳افسایص تولیذ 

 هذیشفبهل فَالد هجبسکِ ثب افالم تَلیذ ًیوی اص فَالد ایشاى تَسظ ایي ضشکت ثَسسی اص 

  .سبل خجش داد 17ثشاثشی تَلیذ ٍ هػشف آة عی  7ٍ کبّص  3  افضایص

 حویذسضب فؾیویبى دس هشاسن سٍص هلی کیفیت گفت: فَالدهجبسکِ ثب تَلیذ ثیص اص 

 کٌذ ٍ ثضسگتشیي ثٌگبُ غٌقتی هحسَة هیلیَى تي، ًیوی اص فَالد ایشاى سا تَلیذ هی 17

 ّضاس 45هیلیبسد تَهبًی داسای اسصش سٍص ثبصاس سْبم  7577ضَد کِ ثب سشهبیِ اسوی  هی 

 .هیلیبسد تَهبًی است 

ّضاس هیلیبسد  6گفت: ایي ضشکت ثَسسی سبل گزضتِ  "فَالد"ثب اضبسُ ثِ اختػبظ یک ٍ سِ دسغذ تَلیذ ًبخبلع هلی ٍ ثخص غٌقت ثِ ٍی 

دسغذی ثبصاس، ثشای جلت سضبیت هطتشیبى  57تَهبى سَد خبلع داضت ٍ سبالًِ حذٍد ّضاس هیلیبسد تَهبى هبلیبت هی دّذ ٍ دس حفؼ سْن

هتش هکقت ثَد کِ دس حبل  16.4هیلیَى تي ،  2.4هػشف آة ثشای تَلیذ حذٍد  77سئَل اداهِ داد: دسحبلی سبل ایي همبم ه.تالش هی کٌذ

 7ثشاثشی، هػشف آة  3هتشهکقت سسیذُ است. ثِ فجبستی دیگش دس ثشاثش افضایص تَلیذ  2.7هیلیَى تي ، هػشف آة ثِ  7.6حبضش ثب تَلیذ حذٍد 

فؾیویبى ثب اضبسُ ثِ کست یکی اص هقتجشتشیي جَایض ثٌیبد کیفیت .کیفیت ٍ هسبئل صیست هحیغی استثشاثش کن ضذُ کِ ًبضی اص تَجِ ثِ 

 .ّب لشاس داسد جْبًی دس اسٍپب، افضٍد: ثب تَجِ ثِ هسبئل صیست هحیغی ٍ خطکسبلی، ثبصیبفت آة دس غذس ثشًبهِ
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 استانذارد تسهیل کننذه صادرات است 

 سئیس سبصهبى هلی استبًذاسد ؛پیشٍصثخت ایي هشاسن ًیض ًیشُ  اداهِدس 

 کٌٌذُ غبدسات است ٍ ساُ سا ثشای غبدسات  گفت: استبًذاسد تسْیل 

 کیفیت است. ثبکیفیت ثبص گزاضتِ ٍ هبًـ ٍسٍد کبالّبی ثی  کبالّبی

 ًیشُ پیشٍصثخت اهشٍص دس هشاسن سٍص هلی کیفیت ثب اضبسُ ثِ تػَیت

 لبًَى تمَیت ٍ تَسقِ ًؾبم استبًذاسد گفت: دٍلت یب حبکویت، تَلیذ 

 .ضًَذ کٌٌذگبى ٍ هػشف کٌٌذگبى ثبصیگشاى اغلی کیفیت هحسَة هی

 ّبی پیشٍصثخت ثیبى داضت: دٍلت ثب پیَستي ثِ هجبهـ ٍ کٌَاًسیَى

 تَاًذ ثِ کیفیت کوک کٌذ. الجتِ هوکي است ًمص هی  الوللی ثیي 

 ّبی ثبضذ ٍ آى صهبًی است کِ ثٌگبُ  صا دٍلت دس هَاسدی آسیت 

 .ضًَذ سلبثت هی ّبی ثخص خػَغی ٍاسد  دٍلتی ثب ثٌگبُ 

خذهت است کِ ثبیذ ثِ فٌَاى سکي فولیبتی، اًتؾبساتی اص ایي گشٍُ   ٍی اؽْبس داضت: هؤلفِ دٍم کیفیت جبهقِ تَلیذ کٌٌذگبى ٍ اسائِ کٌٌذگبى

 .داضتِ ثبضین

 .تَاًٌذ فشغِ خَثی ثشای هجبسصُ فشاّن کٌٌذ کبسآفشیٌبى هی  سبصهبى هلی استبًذاسد ایشاى افضٍد: دس ضشایظ تحشینسئیس 

تَاًذ داضتِ  ّبیی است کِ کیفیت هی هؤلفِ هػشف کٌٌذگبى ّن اص جولِ هؤلفِ  پیشٍصثخت دس اداهِ ثِ سَهیي هؤلفِ کیفیت اضبسُ کشد ٍ گفت:

 .گشی کیفیت سفت گش دس جبهقِ ًذاسین ٍ ثبیذ ثِ سوت هغبلجِ هغبلجِ ثبضذ، اهب ٌَّص هػشف کٌٌذُ

 .ٍی اؽْبس داضت: دس هجوَؿ اگش ثِ استبًذاسد ثِ فٌَاى یک همَلِ تکٌیکبل ًگبُ ضَد، کیفیت یک همَلِ التػبدی است

ّبی استبًذاسد تبثیش ًگزاسد  التػبدی ثش هؤلفِ خَاّن فَاهل غیش ثِ فٌَاى هسئَل سبصهبى استبًذاسد هی  سئیس سبصهبى هلی استبًذاسد ایشاى گفت:

 .ٍ اص خظ لشهضّب فجَس ًطَد

اؽْبس   ٍی .پیشٍصثخت ثب ثیبى ایٌکِ اگش هفبّین جذیذی کِ ٍاسد لبًَى استبًذاسد ضذُ سفبیت ضَد، ثِ سوت تَسقِ التػبدی خَاّین سفت

 .ثبیذ ثِ سوت همشسات فٌی حشکت کٌٌذ  ّب داضت: دستگبُ

کٌٌذُ غبدسات است، گفت: هب ساُ سا ثشای غبدسات ثبص  هلی استبًذاسد ثب ثیبى ایٌکِ استبًذاسد هبًـ غبدسات ًیست، ثلکِ تسْیلسئیس سبصهبى 

 .ضَد کبالّب سا سٍاًِ ثبصاس کشد این ٍ ثب استبًذاسد کطَس همػذ ّن هی گزاضتِ

سظ خَد ایشاى کٌتشل ضَد، الذاهبت خَثی اًجبم ضذُ کِ ثِ صٍدی پیشٍصثخت گفت: خَضجختبًِ ثشای ایٌکِ کبالّبی غبدساتی ایشاى ثِ فشاق تَ

 .آى سا افالم خَاّین کشد

گَین ًؾبم استبًذاسد تسْیل کٌٌذُ  اؽْبس داضت: ثٌبثشایي اگش هغبلجی ثیبى ضذُ کِ ًؾبم استبًذاسد هبًـ غبدسات کبال است، دس ّویي جب هی  ٍی

 ِ کطَس استکیفیت ث غبدسات ٍ هبًقی ثشای ٍسٍد کبالّبی ثی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9317آبان  22 -  گزارش مراسم  روز ملی کیفیت  

 

 www.inqa.org Page 5    تْیِ ٍ تٌؾین: سٍاثظ فوَهی اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى

 

 
 

 ضرکت های دولتی و وابسته به نهادها عامل کوچک مانذن بخص خصوصی

فلی هغْشی گفت: دس حبل حبضش ضقف ایشاى ثشای ٍسٍد ثِ ثبصاسّبی جْبًی تٌْب هسئلِ کیفیت ًیست، ثلکِ ًبضی اص کَچک ثَدى ثخص 

 خػَغی است، صیشا ثیطتش ثبصاس دس اختیبس ضشکت ّبی دٍلتی ٍ 

 .ٍاثستِ ثِ ًْبدّب است

 ًبیت سئیس هجلس ضَسای اسالهی دس پبًضدّویي جبیضُ هلی 

 اص تػَیت لبًَى تمَیت استبًذاسد   بسُ ثِ ایٌکِکیفیت ثب اض

 ایشاًی ّستین ٍ  خَضحبل ّستن، گفت: دس سبل حوبیت اص کبالی

 .جبیضُ هلی کیفیت ثشای اهسبل هقٌبی ثْتشی پیذا هی کٌذ 

 فلی هغْشی ثب تبکیذ ثش ایٌکِ کیفیت کبال اص ضشایظ هْن ثشای 

 الت هب حضَس است، افضٍد: یکی اص هطک  حضَس دس ثبصاس جْبًی

 کوشًگ دس ثبصاس جْبًی ثِ ٍیژُ دس ثبصاس کطَسّبی ّوسبیِ است،

 ایي دس حبلی است کِ تشکیِ تَاًستِ سْن خَثی اص ایي ثبصاسّب  

 .ی داسینشت  داضتِ ثبضذ،دس ضشایغی کِ ثب ثشخی اص ایي هلت ّب هب پیًَذ لَی

ایي هسئلِ تبحذٍدی ًبضی اص ضقف ثخص خػَغی است، ثشای  :ًیست، تػشیح کشداٍ تبکیذ کشد حضَس دس ثبصاس جْبًی تٌْب هتکی ثِ کیفیت 

ًوًَِ دس صهبى تحشین لغش فشغت خَثی ثشای ضشکت ّبی ایشاًی ثَد، اهب تَلیذکٌٌذُ ّبی تشکیِ پیطی گشفتٌذ یب دس صهبى اختالف تشکیِ ٍ 

ضشکت ّبی ایشاًی ثِ سٍسیِ ثَدًذ، اهب ضشکت ّبی ایشاًی آهبدگی سٍسیِ، سفیش ایشاى دس سٍسیِ افالم کشد همبم ّبی سٍسی خَاستبس غبدسات 

 .اجشای آى سا ًذاضتٌذ

هغْشی افضٍد: دس حبل حبضش ثخطی اص ثبصاس تَسظ ضشکت ّبی دٍلتی ٍ ضشکت ّبی ٍاثستِ ثِ ًْبدّب تػبحت ضذُ ٍ ضشکت ّبی خػَغی 

 .کَچک هبًذُ اًذ کِ ثبیذ ایي هطکل سا حل کٌین

 

 
 

 .لی کیفیت اص ٍاحذّبی ثشتش ثب افغبی گَاّی ٍ تٌذیس جبیضُ هلی کیفیت لذسداًی ضذدس هشاسن سٍص ه

 .هذسسِ، ضٌبسبیی ٍ اص آًْب لذسداًی ضذ 17ّضاس هذسسِ،اسصیبثی کیفیت ضذُ اًذ ٍ اص ایي هیبى دس ًْبیت  27دس ایي دٍسُ ثیص اص 

ثٌگبُ التػبدی اص ًؾش تقشیف فوَهی کیفیت هَفك ثِ دسیبفت گَاّی  23ٍاحذ غٌقتی ٍ پٌج ٍاحذ دس صهیٌِ استجبعبت ٍ دس هجوَؿ  8ّوچٌیي 

 .اّتوبم ٍ تٌذیس جبیضُ هلی کیفیت کطَس ضذًذ

 



  9317آبان  22 -  گزارش مراسم  روز ملی کیفیت  

 

 www.inqa.org Page 6    تْیِ ٍ تٌؾین: سٍاثظ فوَهی اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى

 

 
 

 

 

  



  9317آبان  22 -  گزارش مراسم  روز ملی کیفیت  

 

 www.inqa.org Page 7    تْیِ ٍ تٌؾین: سٍاثظ فوَهی اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى

 

 
 

  



  9317آبان  22 -  گزارش مراسم  روز ملی کیفیت  

 

 www.inqa.org Page 8    تْیِ ٍ تٌؾین: سٍاثظ فوَهی اًجوي هذیشیت کیفیت ایشاى

 

 
 

 


