
 

 پیشگفتار

 عنوان به کیفیت مساله خدمات، و هاکاال وستدداد جهت بازارهایی ایجاد آن پی در و آدمی نیازهاي پهنه گسترش با
استفاده از روشهاي کنترل کیفیت امروزه  .شد شناخته خدمات ارائه و کاال تولید عرصه در تاثیرگذار و اساسی عاملی

هاي ها را در راستاي بهبود بهره وري، جلوگیري از تولید اقالم معیوب، جلوگیري از تنظیمآماري، کلیه صنایع کارخانه
رساند. طبق تجربیات متمادي، واحدهاي تولیدي که از روشهاي کنترل کیفیت و آگاهی از فرآیند یاري می غیرضروري

دیدگاهی مهندسی در صنایع ایجاد  امروزهبرند، از بازده قابل توجهی نسبت به سایرین برخوردارند.آماري بهره می
،تامین نیازهاي مشتریان از نظر تنوع طراحی، . سودآوري ضروري می باشدکارگاهی و تجربی  هايبافت و درمختلف 

براي  اياستحکام و زیبایی، واحدهاي تولیدي را بر آن داشته تا از تکنیکهاي کنترل کیفیت آماري به عنوان اهرم و وسیله
توان گفت که روشهاي کنترل فرآیندهاي تولیدي کارخانه استفاده نمایند. از دید دیگر می بهبود کیفیت محصوالت و

شوند تا ها از مواد اولیه تا محصول نهایی باعث میکیفیت آماري در صنایع گوناگون بوسیله کنترل تمامی مشخصه
 .ها نیز افزایش یابدها به حد قابل قبولی رسیده و در نتیجه عمر مفید فرآوردهها و همین طور هزینهضایعات و دوباره کاري

هاي در ند. اغلب کتابدر دنیا و هم در ایران از اهمیت باالیی برخوردار هاي مرتبط با کیفیت، همسازي تکنیکپیاده
سازي نمودارهاي کنترل چندمتغیره که اند، اما در این کتاب به پیادههاي معمول کنترل کیفیت پرداختهدسترس به تکنیک

هاي شده است. از جمله ویژگی تر از مجموعه روشهاي کنترل کیفیت آماري است پرداختهاز جمله روشهاي نسبتا پیشرفته
سازي این تکنیکها توسط نرم بارز این کتاب، عالوه بر معرفی و تشریح نمودار کنترل چندمتغیره موجود، چگونگی پیاده

تواند کمک شایانی به محققین و افزارهاي آماري است که فراگیري آن میاز جمله نرم Rافزار باشد. نرممی Rافزار 
 ندسی کیفیت نماید.کاربران ارشد مه

و زهرا  تودشکی قاسمی هما ها گلریز بوالحسنی،در این مسیر سه تن از دانشجویان دکتراي مهندسی صنایع به نام خانم
جهت کسب اطالعات بیشتر و انعکاس نظرات و نکـات   انـد. در ترجمه این کتاب اینجانب را یاري نمودهغریب زانوسی 

 با اینجانب در ارتباط باشید. www.saghaei.irسایت توانید از طریق وبخود می
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