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صفحه 1

:موضوعات پیشنهادی برای سمینارهای کالسی
Benchmarking )) محک زنی(بهینهکاوی1
MSA (Measurement System Analysis) ) تجزیه و تحلیل سیستم اندازهگیری2
COQ (Cost of Quality( ) هزینه کیفیت3
EFQM (European Foundation for Quality Management( ) بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت4
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis( ) تجزیه و تحلیل آثار و حاالت خرابی5
ISO (International Standards Organization) ) سازمان جهانی استاندارد6
Poka-Yoke ) یوکه (پرهیز از خطای غیرعمدی) (عیوب صفر-) پوکا7
QFD (Quality Function Deployment) ) استقرار کارکردهای کیفیت8
Service Quality (ServQual Model( )) کیفیت خدمات (مدل سروکوال9
Service Quality (Kano Model( )) کیفیت خدمات (مدل کانو11
TRIZ (The theory of solving inventor's problems) )) تریز (نظریه حل خالقانه مسائل11
BSC (Balanced Scorecard( ) کارت امتیازی متوازن12
DOA (Design of Experiments) ) طراحی آزمایشها13
(Productivity) ) بهرهوری و اندازه گیری آن در سازمان14

2 صفحه

راهنمای تهیه گزارش تحقیق:
گزارش تحقیق باید شامل موارد زیر باشد:
 )1تاریخچه موضوع تحقیق
 )2مزایا ،ضرورت و اهمیت موضوع مورد بررسی برای سازمانها
 )3فرایند و مراحل پیاده سازی در سازمان
 )4یک نمونه عملی از کاربرد موضوع تحقیق در یک سازمان
 )5منابع مورد استفاده (استفاده از حداقل  3مقاله التین معتبر جدید الزامی است)
توجه:
 آخرین مهلت تحویل گزارش تحقیق ،پایان اردیبهشت  33است.
 گزارش تحقیق باید در سه قالب  PDF ،WORDو  Powerpointو بر روی سی دی تحویل داده
شوند.
 فایل تمامی منابع الکترونیکی گزارش باید در سی دی موجود باشد.
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