
  
  

  
  

   به نام خدا  

          
  کنترل کیفیت کاربردي

  شناسان رویژه مدیران و کا
  

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  :مؤلف

  پژمان حق پناه 



  

  
 کنترل کیفیت کاربردي ویژه مدیران و کارشناسان: كتاب عنوان        

                 

 پژمان حق پناه :  مولف   
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
مهدیه مخبري  :رویراستا  
فرنوش عبدالهی :صفحه آرايي    
 داریوش فرسایی:جلدطراح   
 اول: نوبت چاپ  
 1401: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  710000:قيمت  
 978-622- 218- 554- 1: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -١٢٥١پالك  

تهران  :فروشگاههاي اينترنتي ديباگران   

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .شغلی و علمی جدید فرصت ،یک دیباگران هرکتاب
   .تهران دیباگران کتاب فروشگاه همراه،یک هرگوشی

  دارید.  دسترسی ما کتابهاي به ایران جاي هر دیباگران،در سایتهاي از طریق
                                     

 
  

 -1354مان،حق پناه،پژ:سرشناسه
کنترل کیفیت کاربردي ویژه پدیدآور: عنوان و نام 

 ق پناه؛دیران و کارشناسان/مولف : پژمان حم
  ویراستار: مهدیه مخبري.

 1401تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  جدول :مصور،ص 100مشخصات ظاهري:

 978-622-218-554-1شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 

    Quality controlکنترل کیفی :موضوع
  TS   156رده بندي کنگره:
  562/658رده بندي دیویی:

  8841407شماره کتابشناسی ملی:
 



 3 وکار اهمیت کنترل کیفیت در کسب                               1فصل          

  فهرست مطالب
  

 8  ......................................................................  وکار کسب در تیفیک کنترل تیاهم/   1فصل  

 11  ....................................................................................................  تیفیک يها نهیهز/  2فصل  

 18.........................................................................تیفیک کنترل يدیکل يها تیفعال/  3فصل  

 29  ..........................................................................................  يبردار نمونه يها روش/  4فصل  

 تیفیک يها طرح/  5فصل QUALITY PLAN  ............................................................  36  

 44  ..........................................................ندیفرا انیجر و اتیعمل کنترل ينمودارها/  6فصل  

 57  ............................................................................................................  کنترل برگه/  7فصل  

 61  ..............................................................................................  معلول و علت نمودار/  8فصل  

 67  ...........................................................................................................  پارتو نمودار/  9فصل  

 74  ................................................................................................ستوگرامیه نمودار/  10فصل  

 80...................................................................................................  یپراکندگ نمودار/  11فصل  

 88  ......................................................................................................  کنترل نمودار/  12فصل  

 93  ...........................................................................................  ها نقص تمرکز نمودار/  13فصل  

  

  
  
  
  



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "پژمان حق پناه آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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مواره هکه از اساتید محترم و گرانمایه خود که  کند یمادب حکم 
هی اهمر ژهیو بهو همکاران گرامی که مشوقم بودند و  هراهنماي من بود

در و سرکار خانم مهندس دودانگه نژاد لیسرکار خانم دکتر ع
دیباگران مدیریت و همکاران در انتشارات همچنین آوري مطالب و گرد

  .کمال تشکر و قدردانی را بنمایم

به مادر عزیز و روح بزرگوار پدر که  کنم یمرا تقدیم  اثرو این 
  .گذارند يجا بههمواره تالش نمودند نامی نکو از خود و فرزندان 
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 پیام نویسنده
انحصاري و همچنین افزایش تولیدي و خدماتی غیر يها شرکتو  ها سازمان يریپذ رقابتبا توجه به 

سو و همچنین افزایش اقتصادي از یک يها بنگاهو  ها شرکتاهمیت کیفیت در افزایش توان رقابت 
از سوي دیگر، باعث کیفیت دریافتی در مقابل بهاي پرداختی انتظارات مشتریان جهت اطمینان از 

ز طرفی انتظارات اجتماعی در گردیده و ابه مقوله کیفیت مدیران و صاحبان سرمایه  توجهافزایش 
 بدل ریناپذ اجتنابیک امر کیفیت به اهمیت مرکز بر مواجه شده و تمقابل برندها نیز با تغییر رویکرد 

ناشی  يها نهیهزو همچنین  يکار دوبارهو  عدم کیفیتناشی از  يها نهیهزشده است. با توجه به افزایش 
براي مدیریت  مدرن، استفاده از ساختارهاي ها سازمانو  ها شرکتبراي از محصول نامنطبق تولید شده 

جویاي کار، با  لیالتحص فارغاز طرفی نیروي جوان  است. ریناپذ اجتنابیافته امري این تعهدات شدت
در این راستا سعی بر  ،لذا؛ مواجه گردیده است ها چالشمشکل عدم تجربه و مهارت کافی براي رفع این 

جربه با ت هاآنگردآوري مطالب معتبر جهانی مرتبط با بهبود کیفیت و همسوسازي آن شد تا ضمن 
  .کنترل کیفیت فراهم آورمکارشناسان حوزه  برايرا این کتاب  ،مشاوره، آموزش و ارزیابی ها سال

بهبود آن مستلزم یاري مخاطب گرامی است و بدین منظور بدون شک این اثر فاقد کاستی نبوده و 
  پذیراي نکات و پیشنهادات شما دوست عزیزم هستم.

  .کشور عزیز و مشاهده حضور در بازارهاي جهانی يها شرکتافزایش کیفیت و توان رقابت با آرزوي 

  

  پژمان حق پناه

30/11/1400  
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  مولف مقدمه
 ،همان زماناز  جایگاه خود را پیدا کرد. محصولو تولید ساخت سان در ناتوانایی کنترل کیفیت با 

 خاص ظرافتاین مهم با مرور زیبایی، هنرمندي، دقت و  رداخت.پکیفیت توجه به انسان در تالش براي 
گذشته ستودنی است که نشان از تفکر  يها زمانباستانی و محصوالت متعلق به  انسان در خلق آثار

با شروع این مهم  دست خود داشته است.ساخته انسان به کیفیت و احساس خوشایند از محصول 
جایگزین ابزار و مهارت  جیتدر به کهتولیدي  يها نیماشو ورود جدهم انقالب صنعتی در اواسط قرن ه

تولید، اشتیاق به تولید بیشتر یکردهاي نوین با پیدایش رو .یافت دوچندان، اهمیتی فردي افراد گردید
  به یک ضرورت مبدل شد.محصول نهایی نیز 	کیفیت	یافت و بدین ترتیب نیاز به کنترلفزونی 

 .کنترل کیفیت نیز همانند سایر علوم رشد چشمگیري یافت يها روشبا گذشت زمان، پیشرفت علوم و 
 يها شرکتو رقابت شدید  سو کیو محصول نامنطبق از  يکار دوبارهناشی از ضایعات،  يها نهیهز

و تفکر  وکارها کسبدر  کیفیت از سوي دیگر، بر این پیشرفت و نقش و اهمیت موضوع یالملل نیب
 1920کنترل کیفیت آماري امروزي در سال بسزایی ایفا کرد. زیربناي  ریتأثمدیران و رهبران صنایع 

  ایجاد گردید.

یک مجموعه کیفیت یعنی شایستگی ابتدا مناسب است درکی از تفاوت کیفیت و کنترل کیفیت یافت. 
و کنترل به معنی  سازد یمخود را برآورده  مشتریانانتظارات لی را فراهم آورد تا نیازها و که محصو

محقق نتایج مورد نظر حاصل شود که اطمینان تا این  ،در مورد کسی یا چیزيی است اعمال ضوابط
 .ردیگ یبرم کنترل کیفیت تعاریف جداگانه دو واژه را درو  شوند یم

است  ییها شرکتنکته قابل توجه در مورد  مختلفی از کنترل کیفیت وجود دارد. يها برداشتدر صنعت 
اهمیت ، يریپذ رقابتیک عامل  عنوان بهکیفیت  و به موضوعرسمیت یافته  هاآنکنترل کیفیت واحد که 

 کیفیت، يزیر برنامهبر عملیات بازرسی به سایر عملیات از قبیل واژه کنترل کیفیت عالوه. شود یمداده 
ات تجزیه و تحلیل و اقدام ،شده يداریخرمواد اولیه و اقالم کنترل  کنترل کیفیت در حین تولید،

مربوط به  يها گزارش ها روشتولید و تهیه یند افر يها انحرافمرتبط با محصول نامنطبق و  اصالحی
  .شود یمکیفی نیز گفته  مسائل

  

  

  

  




