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KHÓA ĐÀO TẠO: KIỂM SOÁT NHÓM CHẤT LƯỢNG QCC
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Học viên nắm được cách thức tổ chức nhóm chất lượng, phương pháp làm việc, vai
trò, trách nhiệm, cách thức tổ chức cuộc họp và giám sát hoạt động nhóm, hoạt
động chất lượng của nhóm.
Học viên được rèn luyện một số phương pháp thống kê cơ bản, biết cách xây dựng
biểu đồ, các kỹ thuật phân tích thống kê.
Mạnh dạn đề xuất các ý kiến cải tiến trong quá trình kiểm soát chất lượng sản
phẩm. Vận dụng phương pháp luận và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001,
TS16949 để xét duyệt các cải tiến. Theo dõi tính hiệu quả của các cải tiến mang lại
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Là cán bộ kiểm soát chất lượng và liên quan đến các hoạt động kiểm soát chất
lượng
Đã tham dự khóa đào tạo nhận thức ISO9001:2008
Tham dự đầ đủ các buổi học, t ch cực tham gia các hoạt động học tập
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ơ vật chất hòng học đảm bảo không gian học tập v i bàn học, ánh áng, má
chiếu và không gian cho các hoạt động học tập như hoạt động cá nhân, nhóm, hội
thảo
Tài liệu học tập do khóa học phát
i m
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Thời gi n
hi h h

t o: 4 ngày
h

h

www.idasonline.com

2

NGÀY 1
Khai mạc
MODULE 1: KHỞI ĐỘNG
Hội nhập quốc tế về chất lượng
MODULE 2: KHÁI NIỆM VÀ CÁC TRIẾT LÝ ĐẶ TRƯNG ỦA QCC
ODULE 3 Á BƯỚC TRIỂN KHAI QCC TRONG CÔNG TY
Bài tập 3-5
ODULE 4 Á PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỐNG KÊ QCC SỬ DỤNG
hương pháp tạo nhóm

Thời gian
08h15-08h30
08h30-09h00
09h00-12h00
13h00-17h00

NGÀY 2
ODULE 3 Á PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỐNG KÊ QCC SỬ DỤNG
hương pháp tạo nhóm
hương pháp làm việc theo nhóm
hương pháp và kỹ thuật đặt câu hỏi
hương pháp kiểm tra và cải tiến chất lượng
- Các kỹ thuật thống kê (các dạng biểu đồ)
NGÀY 3
ODULE 3 Á PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỐNG KÊ QCC SỬ DỤNG
- Các kỹ thuật thống kê (các dạng biểu đồ)
MODULE 4: CÁCH THỨC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NHÓM QCC
Bài tập 3-5
NGÀY 4
MODULE 4: HỖ TRỢ ĐIÊU HÀNH VÀ CẢI TIẾN HOẠT ĐỘNG NHÓM QCC
Bài tập 3-5
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08h30-17h00

08h30-17h00

08h30-12h00
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