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ها و گردد. شرکت کنندگان با اصول، مبانی، روشبررسی و ارائه می در این دوره به ارائه مبانی و اصول پیشرفته مدیریت کیفیت پرداخته شده و فرآیندهای مورد نیاز
ا درون ساختار سازمان جامع مدیریت کیفیت ر سازی نظامکارهای پیادههای خود آشنا شده و همچنین راهفرآیندهای مدیریت کیفیت در پروژه سازیهای پیادهتکنیک

کیفیت جدید، کنترل  های مدیریتششامل ارائه مبانی و اصول اساسی مدیریت کیفت، آشنایی با بنیانگذاران جنب های درسی این دورهگیرند. سرفصلخود فرا می
 گردد. این دوره به مبانی وهای مدیریت کیفیت، نمودارهای پارتو و ... میها و متریکسنجه سازیعلت و معلوم، آشنایی با نحوه گردآوری و مدلهای ها، دیاگرامچارت

پایان و در بخش انتهایی به اند نیز خواهد پرداخت. در سپاری شدهبه هر دلیلی برونهایی از سازمان که دسته از پروژه اصول تضمین کیفیت، به منظور نظارت بر آن
 .شودیکا و سایر نقاط دنیا پرداخته میمدیریت کیفیت در امر هایهای تکنیکتفاوت

 پیش نیازهای دوره

 آشنایی مقدماتی با دانش مدیریت پروژه 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:در پایان این دوره شرکت کنندگان می

 مفهوم مدیریت کیفیت و مفاهیم وابسته به آن را ارائه دهند 

 های مرتبط با کنترل کیفیت و تضمین کیفیت را فرا رنامه مدیریت کیفیت، شامل فعالیتنحوه ایجاد ب
 گیرند

 گیرند فرا ها را سازی در طول چرخه حیات پروژهعدد مدیریت کیفیت به منظور پیادههای متتکنیک 

 آشنا شوند ،سازی نظام مدیریت کیفیت موردنیاز استهای سازمان که به منظور پیادهدسته از خصوصیات و ویژگی با آن 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می

 مدیران پروژه 

 ها و سازمانمدیران کیفیت پروژه 

 اعضای ارشد تیم پروژه 

 مند به دانش مدیریت کیفیتعالقهای دسته از مدیران و افراد حرفه آن 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه

 مرور مقدماتی دوره 

 آشنایی با مفهوم کیفیت 

 های مدیریت کیفیتتعاریف و ویژگی 

 گیری پروژههای اندازهها با سنجهرابطه بین کیفیت و متریک 

 بنیان گذاران مدیریت کیفیت 

 های آنمدیریت کیفیت در پروژه و رویکرد 

 های برون سپاری شدهظور اطمینان از اجرای موفق پروژههای تضمین کیفیت به مناستفاده از تکنیک 

 های مدیریت کیفیت سازمانیآشنایی با مدل 

 های جهانی مدیریت کیفیتتکنیک 

 .گردداست که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می های موردیها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

 مدت برگزاری دوره

 21 ساعت (12PDU) 


