K hóa

học bc

05-1314:

Á p d ụ n g 7 c ô n g c ụ T H Ố NG K Ê
n h ằ m k i ể m s o át v à c ả i t i ế n c h ấ t
lượng tại doanh nghiệp
Khóa đào tạo “Áp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp” được
thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết, để học viên có thể lựa chọn và ứng dụng các
công cụ thống kê phù hợp yêu cầu kiểm soát quá trình/sản phẩm của doanh nghiệp.
Đặc biệt, qua khóa học, học viên sẽ biết cách ứng dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích
hợp trong quá trình phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp mình.
GIẢNG VIÊN

Ông Phạm Thanh Diệu, Phó giám
đốc CICC
- Chuyên gia tư
vấn và huấn luyện
Lean, Six-Sigma,
BSC, SCM
- Kinh nghiệm làm
việc và học tập
thực tế tại các tập
đoàn lớn toàn cầu
trong lĩnh vực cải
tiến liên tục.
-Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp
như: CS Wind VN, Kimberly Clark
VN, Vinamilk, Chantelle VN, Datalogic Scanning VN, CrucialTeck
Electronic, Kosvida, Thanh Nhon
JSC, Vân Nga Packaging, Starprint
VN. .

NỘI DUNG

Thời gian

Nội dung

Ngày 26/11
(9:00-12:00)

• Giới thiệu về chất lượng, kiểm soát chất lượng,
quá trình và kiểm soát quá trình
• Vai trò của kỹ thuật thống kê trong kiểm soát
chất lượng
• Các công cụ thống kê cơ bản thường dùng
trong kiểm soát chất lượng
• Kinh nghiệm áp dụng kỹ thuật thống kê tại các
doanh nghiệp

• Giới thiệu các công cụ thống kê trong kiểm soát
quá trình
Ngày 26/11
+ Phiếu kiểm tra (Checksheet)
(13:30-16:30)
+ Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
+ Biểu đồ phân tán (Scatter diagrams)

Ngày 27/11
(9:00-12:00)

THỜI GIAN

Ngày 26, 27/11/2013 (2 ngày)
Sáng : 9:00 - 12:00
Chiều : 13:30 - 16:30
HỌC PHÍ

1.500.000 VND/người
(bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ
giữa giờ)
LIÊN HỆ
Ms. Hà
Tel
: (08) 3512 2151
Fax
: (08) 3512 2150
Email : bc@vjcchcmc.org.vn
Web : www.vjcchcmc.org.vn

+ Lưu trình (Flow chart)
+ Sơ đồ nhân quả (Cause and effect diagrams)
+ Biểu đồ phân bố (Histograms)
• Sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ
thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu

• Biểu đồ kiểm soát (Control charts)
+Các biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu liên tục
Ngày 27/11 +Các biểu đồ kiểm soát cho dữ liệu rời rạc
(13:30-16:30) • Sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ
thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu
• Hướng dẫn thực tế và hỏi đáp
PHƯƠNG PHÁP

Trình bày nội dung kết hợp hoạt động thực tế và lý thuyết, chia sẻ,
thuyết trình cá nhân/đội nhóm.
ĐỊA ĐIỂM
Phòng Đa năng, VJCC HCMC
Số 15, đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh
BUSINESS

Courses

BUSINESS

Fax 08-3512-2150

Courses

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Công ty: ...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................
Học viên tham dự khóa học BC 05-1314:
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:
1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).
3. Thông tin Tài khoản:
• Tên TK: Trung tâm hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản: 018.100.0140854
• Ngân hàng: Vietcombank Binh Thanh , Tp.HCM
Chi tiết xin liên hệ Ms. Hà
Tel: 08-3512-2151 Fax 08-3512-2150
Email: bc@vjcchcmc.org.vn
15 đường D5, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Lưu ý:

VJCC nằm trong khuôn viên trường
ĐH Ngoại Thương

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên
trường ĐH Ngoại thương Cơ sở 2

