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 . بود منظور اصلي از هند بوك، ايجاد مجموعه اي از دانش در رشته مديريت براي كيفيت  :معرفي كتاب
دكتر ( "اصولي كه بدون توجه به محصول، فرايند يا وظيفه معتبر هستند"و تاكيد بر جهاني بودن است- 

 )جوزف ام جوران
 نتايج برتر و عملكرد سرآمد را  اين روش هاي جهان شمول در هر شركت، سازمان، صنعت، كشور، يا فرايند

ارائه مي كنند. مي توان از آنها صرفاً از طريق ياد گيري و كاربرد آنها براي بهبود عملكرد مالي، سازماني، و 
 .فرهنگي استفاده كرد

اين هند بوك يك كتاب مرجع براي همه كساني است كه در خلق، توليد، و ارائه خدمات و كاالهاي با 
 .كيفيت برتر براي دستيابي به نتايج كسب و كار برتر استفاده مي شود

چندين فهرست مفاد در كتاب وجود دارد. در ابتداي كتاب فهرستي از سرفصل هاي بخش ها وجود دارد. كه 
 .هريك از آنها در وسيعترين اصطالحات مفاد بخش يا فصل را وصف مي كند

هندبوك، مجموعه اي متراكم از دانش هريك از مولفان است؛ چيزي كه او نوشته است از انبوهي از كارهاي 
منتشر شده بدست آمده است كه چندين برابر مطالب نوشته شده است. در بعضي از موارد تماس با مولف 

براي توضيح بيشتر ارزشمند است. بيشتر مولفان هيچ اعتراضي ندارند كه با آنها تماس گرفته شود، و بعضي 
از اين تماس ها نه تنها منتهي به اطالعات بيشتر مي شوند، بلكه به مالقات رو در رو و همكاري با دوام نيز 

 .مي رسد
در بسياري از موارد يك عملگرا با پذيرش يك شرايط خاص روبرو مي شود كه دانش بدست آمده از يك 

 متفاوت. انجام اين انتقال مي طلبد   متفاوت است، براي مثال يك صنعت، محصول، يا فرايند"فناوري كامال
يعني اصول متعارف كه براي آن شرايط خاص و  .كه شخص استفاده كننده نقاط مشترك را شناسايي نمايد

 . مي توانندارتباط برقرار كنند دانش بدست آمده هر دو
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