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چگونه شد كه مقوله كيفيت را بـراي شـغل خودتـان     -

 انتخاب كرديد؟

 -.كيفيت كمك مي كند تـا مشـتري مـداري افـزايش يابـد      :خليلي
پايداري و ماندگاري شركت در حـوزه رقابـت     -هزينه ها كاهش يابد

  .اتفزايش يابد
ــود كــه در دوران  ييبــايز ياز واژه هــا يكــي تيــفيك :شــجاعي ب

آن آشـنا شـدم و در دوران دانشـگاه و در     هياول ميبا مفاه رستانيدب
 تيريو مـد  تيـ فيمثـل كنتـرل ك   يبا دروسـ  عيصنا يرشته مهندس

را  يحرفـه ا  تيـ فعال نيحوزه از دانش شدم و اول نيجذب ا ت،يفيك
 يو اسـتاندراد هـا   يتـ يفيك يحوزه با گذراندن دوره هـا  نيدر ا زين

 .مرتبط، شروع كردم

لزوم مبحث كيفيت را در زندگي روزمره جوامع بشري  -
 چگونه مي بينيد؟

  ضروري استبسيار مهم و  :خليلي
مطرح شده است  "لزوم"واژه  زيهمانطور كه در سوال ن :شجاعي

 يايدر دن"گفت  توانينم گريرمز بقا است و د تيفيتوجه و توسعه ك
 تيفيك تيكه ده ها سال است كه رنگ و اهم نستيا تيواقع "امروز

شكسته ها و  شرو،يپ يسازمانها و اغلب كنديم دايروز به روز توسعه پ
موارد فوق  البته .كننديجستجو م تيفيمشكالت خود را در حوزه ك

 .يدر ساختار اقتصاد آزاد مطرح است و نه از نوع دولت

 كيفيت در برنامه پنجم توسعه چگونه عملياتي گرديد؟ -

برخي اقدامات صورت گرفت اما همچنـان نيـاز بـه فعاليـت      :خليلي
  .بيشتري است

و دانشگاه به  يبرنامه و در حوزه آموزش عال نيدر ا :شجاعي
اصالح و  ،يابيارزش ش،يجهت پا تيفيك نياستقرار نظام تضم"

 يآن اشاره شده است ول 19به صراحت در ماده  "بهره وري شيافزا
  .مانده است ميبرنامه عق نيمتاسفانه همچون اغلب مفاد ا

سازمان  يراب يياز درجه اعتبار باال تيفيك ميمفاه يعاد طيشرا در
پر تالطم  يچه رسد به سالها ستنديبرخوردار ن يدولت يها و نهادها

متاسفانه . شوديمطرح نم تيفيكه اصوال موضوع ك ميو تحر ياقتصاد
 يتالطم ها طيكه در شرا افتهيتوسعه  يكشورها ريبر خالف سا

 خيهستند و حداقل تار يتيفيك يراه كارها بالعمدتا به دن ،ياقتصاد
 .  مدعا است نيگواه ا  افته،يتوسعه  يسال گذشته بر كشورها 40

نقش خدمات سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي  -
 ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اين سازمان مي تواند بـا سياسـتگذاري و برنامـه ريـزي در      :خليلي
  .كشور نقش حاكميتي خود را در افزايش كيفيت ايفا نمايد

 ياديـ كـه تـا حـد ز    ياست تا آن درجه ا تيپر اهم اريبس :شجاعي
و اسـتاندارد   تيفيبه عنوان مرجع و مسئول كنترل ك: گفت  توانيم

دارد و  يو وارداتـ  يداخلـ  يكاالهـا  تيفيدر باال بردن ك ينقش مهم
 يكاالهـا  تيـ فيسـازمان را در ك  نيـ ا قيـ عـدم توف  اي قيتوف توانيم

  .جستجو كرد يمصرف
 

استانداردهاي اجباري چيست و حداقل و حـداكثر آن   -
 در كشورها نشان دهنده چيست؟

استانداردي است كه براي كاالها و خدمات زيان آور و  :خليلي
  .خطرناك الزم و ضروري است

 يكه اجرا يتوليدكنندگان و عرضه كنندگان اقالم :شجاعي
گردد ، موظفند  ياعالم م ياستاندارد آنها به موجب قانون اجبار

ذيربط توليد و عرضه  يمحصوالت خود را منطبق با استاندارد مل
 مينشان از توسعه مفاه ياجار يشدن استانداردها اديز. نمايند

  .جامعه است در) تيفيك تيريمد ميو نه مفاه( تيفيكنترل ك
  
 

توصيه شما بعنوان متخصص كيفيت در كشور بـه توليـد    -
كنندگان، مصرف كنندگان، مشاورين، آزمايشـگاه هـاي   

 چيست؟. ... ها  CBمرجع، 

رعايت استانداردها را جدي بگيرند و باور داشته باشند كه  :خليلي
  .الزام و رعايت آنها در نهايت به سود شركت است

الزم است كار را در  رسديكه به نظر م يزيچ نيتر ياصل :شجاعي
 ميحوزه و صاحب نام ها بسپار نيا يحوزه ها به كاردان ها نيتمام ا
را تا حد امكان  ربطيذ يدولت و نهادها و سازمان ها يگر يو تصد

 يچه شخص م،ياصناف به حداقل برسان نيو نظارت ا يابيارز يبرا
صاحب  زيمم ايمشاور  ايد كننده يتول كيدلسوزتر و متخصص تر از

 ميدانيبازار آشفته را سامان دهد؟ خوب م نيا تواندينام و با تجربه م
كه امروز  يزيجز چ يا جهيآنها نت يو نظارتها يدولت يگر يتصد

است،   لطفا لطفا لطفا دست از سر  اوردهيبه بار ن ميشاهد هست
كند  يم بقاحفظ  يتمام تالشش را برا طيشرا نيكه در ا يدلسوز
 .رديدوباره بگ يجان ديتا شا ديبردار

نظر شما راجع به مجله كيفيت و بهـره وري چيسـت؟ و    -
 درج چه مطالبي را در آن را مفيد مي دانيد؟

با توجه به كمبود نشريات تخصصي اين نشريه مي تواند به  :خليلي
  .بخشي ازنيازهاي مرتبط با حوزه كيفيت و بهره وري پاسخ دهد

و  ياست كه با توانمند يخوب و ارزشمند هينشر: شجاعي
 تيقابل  شناسم،يم هينشر نيدست اندركاران ا يكه برا يپشتكار

را  يو بهره ور تيفيدر حوزه ك يپژوهش يعلم هينشر كيتوسعه به 
مخاطبان  يو بهره رو تيفيمطالب به روز در حوزه ك درج. دارد
 .در صنعت و خدمات دارد اديز اريبس
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يريت كيفيـت را در  چه استانداردهاي سيستم هاي مـد  -
 حال حاضر براي توليد كنندگان پيشنهاد مي كنيد؟

 - زيبايي ظاهري - كيفيت فيزيكي كاال: استانداردهايي مانند :خليلي
  .كاهش قيمت مي تواند در اولويت باشد- پايداري و دوام

كه  يي، بنظرم تعداد سازمانهاISO 9001 زيقبل از هر چ :شجاعي
كم  اريبس كنندياستاندارد عمل م نيمتناسب با الزامات ا رانيدر ا

 .آن را دارند يسازمانها فقط گواه شتريهستند و ب

 

 چه رابطه اي بين كيفيت و بهره وري برقرار است؟    -

هرگونه افزايش كيفيت منجر به افزايش بهره وري مي شود  :خليلي
  .داردو بين اين دو پارامتر رابطه مستقيم و هماهنگ وجود 

عامل  ،يآنچه مسلم است، نقش مهم را در بهبود بهره ور :شجاعي
 يانسان يروياز ن نهياستفاده مطلوب و به يبرا. بر عهده دار د يانسان

  : ميدار ازيبه سه اصل ن
در   قاتيدانش، تجربه و تخصص، پژوهش و تحق(  ياصل آگاه _

  )تيفيحوزه ك
  زهياصل انگ _
 ). يو انسان يعيمنابع طب يو سازمان ده تي ريمد( تيرياصل مد _

 

ارزيابي شما از تعهد سازمان ها در مورد تعالي سيسـتم    -
 ؟هاي مديريت كيفيت و كيفيت محصوالت چگونه است

از انجا كه اقتصاد كشور ما با رويكرد دولتي اداره مي شود و  :خليلي
موقعيت به تعبيري اقتصاد رقابتي وجود ندارد برخي از سازمانها كه 

ممتاز و منحصر بفردي دارند كمتر خود را متعهد به تعالي سيستم 
  .هاي مديريت كيفيت مي دانند كه اين روند بايد اصالح شود

به حفظ  ،ياقتصاد طيدر حال حاضر سازمانها و بنا به شرا :شجاعي
 يحاكم برا طيو بنا به شرا يطيشرا نيپردازند و در چن يبقا م

 نيسالم، اول يريرقابت پذ طيو عدم وجود شرا)  ينوع دولت(اقتصاد 
  .است تيفيك تيريمد يها ستميس يشود تعال يم يكه قربان يزيچ
اوضاع  راتيياقدام به كرات و با تغ  نيبه تجربه، ا ريسال اخ 30 يط

كه  افتهيتوسعه  يرخ داده است، درست برعكس كشورها ياقتصاد
 يتعال يدست به دامان ساختارها ينامناسب اقتصاد طيدر شرا

هم گرفته اند به طور مثال  جهيشده اند و اتفاقا نت تيفيك تيريمد
 .يالديم 90دهه  در كايآمر يخودروساز عيصنا

 

 CBوضعيت فعلي صدور گواهينامه هاي كيفيت از طريق  -
 هاي فعال در ايران چگونه است؟

 CB (Certification در حـال حاضـر هـيچ شـركت     :خليلـي 
  )Bodyشركتحدود چهل وجود ندارد، اما  كه مختص ايران باشد  

. .وجو ددارنـد اي دارند  المللي كه در ايران شعبه و يا دفتر منطقه بين
اين شركتها غالبا نماينده كشورهاي يشرفته ااي همچون انگلستان و 

  .يا كانادا هستند
 يعرض تاسف شاهد فروش گواه بابد،  اريبس... بد  اريبس :شجاعي

 تيرعا ليو با سابقه ها و معتبرها به دل ميهست يتوسط تعداد
دارند  يتمام شده باالتر متيهستند و لذا ق نهيالزامات مجبور به هز

 يشوند و كم كم جا يمناقصه معوال انتخاب نم يندهايو لذا در فرا
 .  دهنديم يخود را به فروشندگان گواه

 

آيا از نحوه مميزي و ارزيابي سازمان هاي گواهي   -
 دهنده راضي هستيد؟

در عرصه ارائه كاالها و خدمات فكر مي كنم نارضايتي  :خليلي
عمومي وجود داشته باشد به عنوان مثال مي توانم از توليد خودرو 
نام ببرم كه عليرغم داشتن گواهي از كيفيت مطلوبي برخوردار 

  .نيستند
لذت  ريسهل گ ايو  ريو نه سخت گ يحرفه ا يزياز مم :شجاعي

 زانيدهندگان امكان استفاده از سرمم يگواه يبرم و لذا اگر برا يم
 نيبا ا نكهيباشد حتما سازمانها منتفع خواهند بود گو ا يحرفه ا

 .باشديدهنده نم يبه صرف سازمان گواه طيشرا

آيا با تشكيل دانشگاه استاندارد و يا رشته خاصي در  -
 مهندسي صنايع با مقوله كيفيت موافقيد؟

از آنجاكه موضوع استاندارد يك موضوع عام است و سازمان  :خليلي
استاندارد هم داراي يك پژوهشگاه تحقيقاتي است پيشنهاد من ايـن  
است كه بجاي دانشگاه استاندارد اين دروس به طور عام و فراگير در 

  .آموزش داده شودكليه دوره ها  و آموزشگاهها در همه سطوح 
 ريخ :شجاعي

 تفاوت بين ارزيابي و مميزي درسازمان چيست؟ -

استاندارد وضع قوانين و مقررات براي تعيين كيفيت و  :خليلي
مطلوبيت يك كاال و يا خدمات است  و لي مميزي كسب اطمينان از 

  .مقايسه آن كاال و خدمات با استانداردهاست
وسيله اي جهت تعيين ميزان رسيدن برنامه  يابيارز: شجاعي

با  نديفرا كيانطباق  يزيرسيدن به هدفها است حال آنكه مم
 .كندياستاندارد را جستجو م كي يارعايمع

آيا پژوهشگاه استاندارد را مي شناسيد و چه انتظاري از  -
 اين موسسه داريد؟
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استانداردها اثر گذار بلي انتظار دارم كه بر فرايند تدوين  :خليلي
  .باشد تا اين استانداردها برپايه علمي و پژوهشي تدوين شوند

و  يمرجع پژوهش كيپژوهشگاه استاندارد به عنوان  :شجاعي
نقش  توانديدر كشور فعال است و م ينظام استانداردساز يقاتيتحق

 داشته باشد تيفيك ميدر توسعه مفاه يپررنگ

 استاندارد ها در ايران چيست؟مشكالت بومي سازي  -

من فكر مي كنم مهمتري مشكل عدم تطبيق فرهنگها و  :خليلي
  .زير ساختهاي اقتصادي اجتماعي باشد

 !!م؟يكن يرا بوم يالملل نيب ياستانداردها ميخواهيم نكهيا :شجاعي
و صادر  ميرا توسعه ده ياستاندارد مل... فرش، زعفران و  يبرا لطفا
 ميكن يرا بوم يالملل نياستاندارد ب مياما تالش نكن ميينما

آيا تشكيل كميته هاي ملي استاندارد را با وضع فعلي  -
 صنايع در كشور مناسب مي دانيد؟

به نظر مي رسد كه اين كميته ها الزم است هم ازنظر  :خليلي
كيفي و كمي ارتقاء يابند و حضور موثرتري داشته باشند تا ما شاهد 

  .مشكالت و گرفتاريها نباشيمبرخي 
 ندر اي.  نقش دانشگاه و صنعت كم رنگ است – ريخ :شجاعي

و  ديبه تول يدانشگاه ديارتقا اسات يداده بودم حت شنهاديراستا قبال پ
 .مربوط باشد شانيمرتبط با رشته ا ينقش در توسعه استانداردها

 چه انتظاري از مجله كيفيت و بهره وري داريد؟ -

انتظار من اين است كه اين مجله مفاهيم و نظريات  مرتبط  :خليلي
با كيفيت و بهره وري را با شرايط جامعه ايرا تطبيق داده و آن را 

  .براي مردم به زبان ساده و فراگير بيان كند
 شيمهم ب ميمفاه نيا جيآرزومندم در جهت توسعه و ترو :شجاعي

 باشد روزيموفق و پ شياز پ

  يط سخت بايد حفظ شود؟چرا كيفيت در شرا -
زيرا اين جزء حقوق مشروع مردم است كه در هر شرايطي  :خليلي

  .از كاالها و خدمات مطلوب و مرغوب بهره مند شوند
  ".كرد توانينم يگريچون اقدام د" گفتيم يبزرگ :شجاعي

شركت ها، ( نقش كيفيت در چرخه اقتصادي كشور  -
  چيست؟) جامعه
كيفيت و افزايش ارتقاء آن در همه سطوح و توجه به مقوله  :خليلي

مـثال  . اركان جامعه كمك موثري در شـكوفايي اقتصـادي مـي كنـد    
توليد كاالها و خدمات با كيفيت ظرفيت توليد ملي را باال مي ببرد و 
در نتيجه به اشتغال زايي كمك مي كند و يا با جلب توجه مشتريان 

نتيجه از خـروج ارز مـي    داخلي از ورود كاال به كشور جلوگيري و در
  .كاهد

بـا توسـعه    يتوسـعه اقتصـاد   يول. ندارد يفعال نقش خاص: شجاعي
  .افتد ياتفاق م تيفينقش ك

  وضعيت كيفيت در آينده كشور را بيان كنيد؟  -
من فكر مي كنم با افزايش سطح آگـاهي و دانـش عمـومي     :خليلي

سـازمانها و  مردم چه از طريق رسانه ها ي مكتـوب و يـا ديجيتـالي    
شركتهاي توليد كننده كااله و خـدمات مجبـور خواهنـد شـد بـراي      
حفظ بقاي خود در عرضه اجتماعي توجه بيشتري به مفهوم و مقوله 
كيفيت داشته باشند و از اين رو من وضعيت كيفيت را در اينده بهتر 

  .ارزيابي مي كنم
  اش برگردد يكار به صاحبان واقع دوارميام :شجاعي

  ) دريك كلمه يا يك جمله(كيفيت شما و  -
  كيفيت يعني بهبود زندگي :حليلي 

  كيفيت يعني كاهش هزينه ها
  كيفيت يعني بهره وري

  كيفيت يعني افزايش سرمايه هاي ملي
در حـوزه    سيسال كار و تـدر  24 كيفيت عالقه مندم،به : شجاعي

  .....تيفيك
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