بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده…:فنی و مهندسی……………… رشته… :مهندسی صنایع………… گرایش :مدیریت مهندسی و کیفیت و بهره و ری
مقطع……:ارشد………….
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نام مدرس…:امیر عزیزی……… تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :

آشنایي دانشجویان با مفاهیم و فلسفه کیفیت
آشنایي با نگرش سخت و نرم درمدیریت کیفیت جامع
آشنایي با متدولوژیهای حل مساله و الگوریتم بهسازي كیفیت
آشنایي با فعالیتها و ابزارها  /خط مشی /فرایند ها و اصول نظام کیفی
آشنایي با مدل  QFD, Kanoو رویکرد کایزن
آشنایي با مدل اجرائی مدیریت کیفیت فراگیر
رئوس مطالب
هفته اول

تاریخچه کیفیت ،تعاریف و مفاهیم آن

هفته دوم

سیستم مدیریت کیفیت ()QMS

هفته سوم

مدیریت کیفیت جامع (  )TQMو مفاهیم بنیادین  /ضرورت و اهداف مدیریت کیفیت

هفته چهارم

نگرش سخت و نرم درمدیریت کیفیت جامع و عناصر آن

هفته پنجم

نگرش سیستماتیك حل مسألهPDCA /
5w + H

هفته ششم

آشنایی با استانداردهای رایج سیستم مدیریت کیفیت

هفته هفتم

چارچو ب های  TQMو  7دستور استراتژیک و طالیی آن

هفته هشتم

چگونه مدیریت كیفیت جامع را سازماندهي و اجرا كنیم؟

هفته نهم

نکات تشکیل و و ظایف تیم هاي بهبود كیفي ،تیم عملیاتی  ،تیم حل مسئله

هفته دهم

مشارکت کارکنان  /رضایت مشتری و ویژگی پروژه هاي اثر سریع /پیشاهنگ

هفته یازدهم

نمودار سیستم مدیریت کیفیت /فعالیتها و ابزارها  /خط مشی /فرایند ها و اصول نظام کیفی

هفته دوازدهم

الگوریتم بهسازي كیفیت

هفته سیزدهم

بهبود مستمر و رویکرد کایزن

هفته چهاردهم

ارتباط  TQMبا استاندارد مدیریت تضمین كیفیت

هفته پانزدهم

نكات  41گانه دمینگ /نظریات كرازبي/نظریات ژوران

هفته شانزدهم

الگوی کلی فلسفه مدیریت کیفیت جامع  /مدل اجرائی مدیریت کیفیت فراگیرQFD, Kano/

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:



سه نمره پژوهش موردی و ارایه



سه نمره ارزیابی تکالیف کالسی و مقاالت مرتبط با سرفصل های درس



چهارده نمره پایان ترم
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