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هذت آهَسش  60 :رٍس
 هقذهِ
 اّويت هطتزا
 تاريخچِ ٍ هزاحل تكاهل تاسارياتي
 هزحلِ اٍ – هحصَ گزايي
 هزحلِ دٍم  -تاسارگزايي
 هزحلِ سَم – هطتزا گزايي
 هزحلِ چْارم – رفاُ گزايي
 هطتزا كيست ؟
 تؼزيف ارتاب رجَع
 اًَاع هطتزا
 اًَع هطتزا اس جٌثِ هيشاى رضايت
ً حَُ تزخَرد تا هطتزا خطوگيي
 اًَاع هطتزا اس ًظز رفتارا
 اًَاع هطتزا اس ًظز قذرت
 هطتزياى ٍفادار
 راُ ّاا جلة رضايت هطتزياى ٍفادار

ً حَُ دريافت تاسخَرد اس هطتزا
ً حَُ تزخَرد تا هطتزا
 هذيزيت ضكايت هطتزياى
 فزآيٌذ رسيذگي تِ ضكايت هطتزياى
 فَايذهذيزيت ضكايت اس ديذگاُ هاتسَضيتا
 چْاردُ اصل تزرسي ضكايات
ً قص كاركٌاى در جذب رضايت هطٌزا
ّ ن آرايي كاركزدّاا كيفي )(QFD

 هشاياا تكٌيك QFD
 هزاحل QFD
 راتطِ تيي كيفيت ٍ رضايت هطتزا
 خذهات جاًثي تِ هطتزياى
ٍ يژگي ّاا خذهات
 ػَاهل هَثز تزكيفيت خذهات ٍخذهات پطتيثاًي هطتزا
 اًذاسُ گيزا رضايت هطتزا
 هفاّين اساسي سزآهذا در هذ EFQM

ً سخِ اٍ – ّفت دستَر طاليي

 تك ًوًَِ پزسطٌاهِ اًذاسُ گيزا رضايت هطتزا

 ضزٍرت استقزار هكاًيشم تاسخَرد

 راُ ّاا سادُ تزاا ضاد كزدى هطتزا
ً 101 كتِ در هطتزا هذارا

 ضزٍرت اخذ تاسخَرد اس هطتزا
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