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 زيرٌ زستايرزَای مسیریت کیفیت فراگیر زر ضرکت فًالز ذًزستان

تٍ گسارش رياتط ػمًمی اوجمه مسیریت کیفیت ایران ؛ اوجمه مسیریت کیفیت ایران زر راستای تروامٍ َای آمًزضی ذًز زر 

دستاوردهای » تررسی تجرتیات ي چالص َای مًجًز زر حًزٌ مسیریت کیفیت زر صىایغ مرتلف اقسام تٍ ترگساری زيرٌ 

 ومًزٌ است.زر صىؼت فًالز تٍ میستاوی ضرکت فًالز ذًزستان  «مدیریت کیفیت فراگیر 

ػضً  ومایىسگاوی از ضرکت َای تا حضًر فًالز ذًزستان ضرکت زر محل تاالر طًتی 22/3/22 مًرخ یک ريزٌ کٍ ایه زيرٌزر 

ایران   حفاریمپىا، صىایغ ضیر پگاٌ ایران، ضرکت ملی ،ضرکت  ي تا َمکاری ي مؼرفی ایه اوجمه اوجمه مسیریت کیفیت ایران

، ضرکت ایراناستاوسارز  سازمان ملی ضرکت ملی صازرات گاز ایران، گريٌ صىؼتی سپاَان، گريٌ ملی صىؼتی فًالز ایران، 

ب آقای زکتر زارع جىا  TC17، رئیس ي زتیر کمیتٍ متىاظر فًالز اکسیه، ضرکت وًرز ي لًلٍ اًَاز، زاوطگاٌ ضُیس چمران 

 ترگسار گرزیس.کارضىاسان ضرکت فًالز ذًزستان مسیران، ريسا ي ي جمؼی از ( ػلًی ي آقای مُىسس پًالزگر

 

ي ػضً َیات مسیرٌ اوجمه مسیریت کیفیت  زر اتتسای جلسٍ مُىسس محمًز اکاتر  مسیر کیفیت فراگیر ضرکت فًالز ذًزستان

از  استقرار وظام َای مسیریتکلی ي محصًالت آن پرزاذتٍ ي ريوس  فًالز ذًزستان تٍ مؼرفی ضرکت ایران ضمه ذًضامسگًیی،

را تطریح ومًزوس ي سپس فرآیىس ي ريال کاری ياحس تضمیه کیفیت تٍ تفکیک فرآیىس ممیسی ي فرآیىس کىترل  1320سال 

 زازوس. مستىسات  را ضرح
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وامٍ ریسی آمًزضی ضرکت فًالز ذًزستان تٍ ارائٍ زستايرزَای ایه ضرکت زر ترص زيم تروامٍ مُىسس يطه پرست رئیس تر

 ایه راتطٍ تًزوس.زر   گانپرزاذتٍ ي پاسرگًی سًاالت ضرکت کىىس  ISO 10015زر حًزٌ 

زر ازامٍ مُىسس تسيی رئیس ريضُا  ي فرآیىسَا  تٍ تررسی وقص تؼالی سازماوی زر ارتقا کیفیت ضرکت فًالز ذًزستان 

زر ذصًظ کایسن ي وظام َای مسیریتی ي وُایتا مُىسس ایسزیان سرپرست ترص تُپًیی زر ضرکت فًالز ذًزستان  پرزاذتىس

 مطارکتی تٍ ایراز سره پرزاذتٍ ي زستايرزَای چىسیه سالٍ ایه قسمت 

  را زر قالة ومًزارَا ي جسايلی ارائٍ ومًزوس.

 مسػًیهي َسایایی تٍ  ٌسًاالت ضرکت کىىسگان پاسد زاز ارائٍ کىىسٌ تٍزر پایان زيرٌ ػاليٌ تر جمغ تىسی مطالة، اساتیس 

 اَسا گرزیس.


