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 سيستم مديريت کيفيت-قسمت اول

 روش ها و دستورالعملها -١-١
 فلوچارتی بودن روشهای اجرائی و دستورالعملها •
 مشخص بودن فعاليتها و مسئوليت اجرا در روشهای اجرائی •
 ارجاع به دستورالعملها در روشهای اجرائی •

 
 کنترل مستندات-٢-١

 ... و دستورالعملها،ای اجرائیتحت کنترل بودن روشه •
 ...و ) SQA يا Survey plan(نقشه ها،استانداردها،تست پلنها،طرح کيفيت قطعات تحت کنترل بودن •
ي  (مدرک  به نحوي که مشخص نمايد که تغيير يک تدوين ماتريس ارتباط مستندات   •  منجر  )سيستمي و فن

 .به تغيير در کدام مستندات ديگر خواهد بود
 

 مسئوليت مديريت –قسمت دوم 
  بسط و گسترش اهداف و استراتژي ها -١-٢

 تدوين اهداف کالن و استراتژي هاي سازمان و همسوئي آنها با اهداف و استراتژي هاي مشتري •
 تعريف شاخصها و هدفگذاري آنها بمنظور تحقق اهداف کالن سازمان •
 در قالب يک ماتريسوجود ارتباط متناسب بين شاخصهاي تدوين شده و اهداف کالن سازمان  •
 .هدف گذاري شاخصها به نحوي که اهداف کالن سازمان را محقق نمايد •
ده          (پايش شاخصهاي مذکور  برنامه ريزي تحقق و      • اين شاخصها بايستي حداقل شامل شاخصهاي اشاره ش

  و عموم پرسنل گزارش دهي ماهيانه آنها به مديران ارشد سازمان- )باشد ٨ -۵در بند 
  در قالب برنامه مدونجبران عقب ماندگي هاشاخصهاي سازماني و اقدام مناسب در جهت پايش ساليانه  •
 استفاده از نتايج پايش اهداف سازمان در جهت بودجه بندي، آموزش و برنامه هاي ساليانه •
 اولويت بندي انجام پروژه هاي سازمان بر اساس اهميت شاخصهاي سازماني •

 
 نمودار سازماني وشرح وظايف -٢-٢

 جود نمودار سازماني رسمي در سازمانو •
 تدوين شرح وظايف براي شغلهاي تصويب شده در نمودار سازماني •
 روشن بودن ساختار کيفيت در نمودار سازماني و شرح وظايف •

 
  ماتريس ارتباطات-٣-٢

درج در شرح                         • ين بخشهاي مختلف سازمان و وظايف اصلي من وجود يک ماتريس نشان دهنده ارتباط ب
 وظايف

 ود ارتباط صحيح بين ماتريس ارتباطات و شرح مشاغل پستهاي سازمانيوج •
 استفاده از اين ماتريس در تعيين نيازمنديهاي آموزشي •

 
  ارتباطات-۴-٢

 وجود ليست پرسنل جايگزين براي مشاغل موثر بر کيفيت با توجه به شرائط احراز آن شغل •
 د مرتبطدر نظر گرفتن دوره هاي آموزشي پست جايگزين براي افرا •
 نصب مشخصات پرسنلي شامل عکس، نام، پست سازماني و شخص جايگزين •
 به پرسنل توسط تجهيزات مناسب... اطالع رساني از سطح کيفيت قطعات توليدي، اهداف سازماني و  •



 نحوه مونتاژ در خودروساز در خودرو و  قطعه محل قرار گيري ازاطالع رساني •
 ز مشکالت کيفياطالع رساني به مديريت در صورت برو •

 
  بازنگري مديريت-۵-٢

ازنگري                    • ي اس در ب اي الزامات ت بررسي وضعيت اهداف و شاخصهاي سازمان عالوه بر ساير وروديه
 مديريت

 خصها از مقدار هدف و تصميم گيري در جهت جبران عقب ماندگي هابررسي ميزان انحراف شا •
ود                • روژه هاي بهب ه تعريف پ ديريت بايستي ب ازنگري م يش     خروجي ب روزآوري اهداف از پ  مستمر و ب

 .تعيين شده منجر گردد
 
 
  مالي-۶-٢

 : بايد موارد زير رعايت گرددتامين آنندهبراي ايجاد نقش موثر امور مالي در تصميم گيريهاي مالي  •
 

 حضور فعال و موثر امور مالي در آليه مراحل طراحي و توسعه محصول و عقد قرار داد  .١
ده توس  .٢ ام ش ت تم ه قيم ي ط ارائ كل تيم ور  متش د  و ام ي  تولي ي ، مهندس ي مهندس دهاي  فن الي  از واح  م

   بهينهبرآورد قيمتدر لحاظ  نمودن  تكنيكهاي فني و هزينه يابي بمنظور 
 بهاي تمام شده و محاسبات قطعات قيمت گذاري صنعتي مكانيزه براي حسابداري استفاده از سيستم  .٣

 
 :بهاي تمام شده قطعات و آنترل هزينه ها شرايط زير را داشته باشدتامين آننده بايد براي رقابتي آردن  •
د       .١ ه تولي ه بودج ه ب ا توج دف ب ت ه ين  قيم تورالعمل تعي ه  دس ده  ،تهي ام ش اي تم ل به ورد  ، عوام ود م  س

 انتظار مشتري از قيمت و آيفيت محصول مورد تقاضا،انتظار
 :ام شده شاملتم بهايتعيين مختلف روشهاي توانايي قيمت گذاري قطعات با  .٢

a. Cost  Plus 
b. Target   Price ) قيمت هدف.( 
c. ABC ) هزينه يابي بر مبناي فعاليت( 

 استفاده از روش قيمت گذاري مناسب براي آنترل بيشتر هزينه هاي تحميلي بر محصول .٣
 

ل صورتهاي         تامين آننده بايد   عضو يا اعضاء هيئت مديره     .٤ ه و تحلي  ازنظر علمي و حرفه اي توانائي تجزي
ن خصوص            .لي وارائه راهكار الزم را داشته باشند      ما توانائي علمي ميتواند با آسب درجه دانشگاهي در اي

ند                 ده باش ن موضوع را گذران ا اي ه  .باشد، يا اينكه دوره هاي مديريت مالي و ساير دوره هاي مرتبط ب  نمون
ل         حسابداري مالي ، حسابداري مديريت ، مديري      :اي از دوره هاي مالي عبارتند از       ه و تحلي الي ، تجزي ت م

  صورتهاي مالي
 هدف گذاري آنها و حمايت از اجراي آن توسط هيئت مديره ،شاخصهاي ماليتعريف  .٥
دوين                 تهيه و تدوين بودجه ساالنه براي هزينه ها        .٦ ا از بودجه ت ه ه و تهيه گزارشات دوره اي انحراف هزين

 شده جهت دستيابي  به قيمت  هدف
ا   داشتن استراتژي مناسب بر    .٧ اي خريد مواد اوليه ارزبر براي جلو گيري از تاثيرات افزايش قيمت جهاني ي

 :فصلي مواد اوليه و يا افزايش نرخ ارز شامل
a. داشتن برنامه ريزي دقيق براي تامين مواد اوليه در زمان مناسب 
b. مديريت نوسانات نرخ ارز و توانايي استفاده از فرصتها در نوسانات قيمت 
c. عامله با منابع جايگزين داخلي و خارجيشناسايي و امكان م 

 
 :تامين آننده بايد براي شفاف سازي عملكرد مالي خود بايد اقدامات زير را انجام دهد •
 بصورت دوره ايحسابرس داخلي انجام  .١
  مغايرتهاي اعالم شده  توسط حسابرس داخلي سوابقوجود .٢
 ي داخلي  در گزارشات مالي بعد از حسابرساصالح مغايرتهاي اعالم شده  .٣



ان و   شامل صورت حساب سود      دوره اي حسابرسي شده گزارشات مالي وجود   .٤ د ،    زي  ، گردش وجوه نق
 ترازنامه  

  تجزيه و تحليل گزارشات مالي در جلسات هيئت مديره .٥
a. اط  شخصي است مستقل آه مستقيما با مد    حسابرس داخلي   : ١يادآوري يريت عامل شرآت در ارتب

د يدگي اميباش رل  و رس ا در     و آنت ده دارد ت ر عه اتر را ب ده در دف ت ش الي ثب دارك م ناد و م س
 آن را به مديريت      ،صورت مشاهده مغايرت ثبت و ضبط  مدارك با  استانداردها و قانون تجارت             

الي      داده وعامل  گزارش   ان دوره م ا در پاي د ت دام نماي  امور مالي نسبت به رفع چنين مغايرتي اق
 .كال مواجه نگرددصورتهاي مالي تهيه شده با اش

b. ري                      : ٢يادآوري ه تصميم گي اال آفايت الزم را دارد و هيچگون وارد ب اثبات وجود و اثر بخشي م
 .مالي از طرف مشتري براساس نتايج اين الزام مدنظر نمي باشد

 
الي خود           • دي م د    تامين آننده بايد براي سنجش توانمن د        شاخصهاي باي ايش نماي ه وپ الي ارائ ه اي   . م نمون

 :خصها درذيل آمده استازاين شا
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

معياراندازه گيري در توانمندي  شاخص نسبت فرمول

 سرمايه در گردش خالص  دارائيهاي جاري-بدهيهاي جاري 
 مالي سبت جارين دارائيهاي جاري/ بدهيهاي جاري 
 نسبت آني )مطالبات+ سرمايه گذاريهاي آوتاه مدت + وجوه نقد / ( بدهيهاي جاري 

 نقدينگي

 نسبت بدهيها مجموع بدهيها/مجموع دارائيها 
 ايه ايسرم

 بدهي به ارزش ويژه مجموع بدهيها/حقوق صاحبان سهام  
 اهرمي

 سود ناخالص به فروش سود ناخالص/ فروش خالص 
 سود خالص به فروش سود خالص/ فروش خالص 

 ائيهابازده مجموع دار سود خالص/ متوسط مجموع دارائيها 
 آسب سود

 بازده سرمايه سود خالص/ متوسط حقوق صاحبان سهام  

 سودآوري

 CKDقيمت فروش به  متوسط فروش قطعات / CKDمتوسط قيمت 
 قيمت فروش نسبت به رقبا متوسط قيمت فروش/ متوسط قيمت رقبا 

 IPIيورو خودآفائي مجموع قيمت فروش به ساپكو/ مجموع قيمت ارزي 
 پيش پرداخت به مبلغ قرارداد مجموع پيش پرداختها/ ت قرارداد مجموع قيم

 رقابتي

ه در مجموع پيش پرداختها/ تحويل قطعه در سال قبل  ل قطع ه تحوي ت ب يش پرداخ پ
 سال قبل

 قيمت

 مجموع صادرات به فروش مجموع مبلغ صادرات/ مجموع فروش 
 صادرات

 مجموع صادرات در صنعت  شرآتمجموع مبلغ صادرات توسط/ مجموع صادرات در صنعت  
 صادرات

 خريد به گردش مالي مجموع خريد/ گردش مالي آل 
 حجم خريد

 خريد خارجي به آل خريد خريد خارجي/ خريد آل 
 خريد

ه هزينه دوباره آاري و ضايعات/گردش مالي  اري و ضايعات ب اره آ ه دوب هزين
 گردش مالي

 به گردش مالي R&Dزينه ه R&Dهزينه / گردش مالي 
 مديريت هزينه

 هزينه لجستيك به گردش مالي هزينه لجستيك/ گردش مالي 

 هزينه

 سرمايه گذاري حجم سرمايه گذاري مجموع سرمايه گذاري/ گردش مالي  سرمايه گذاري

 پرسنلي سرانه گردش مالي گردش مالي/ تعداد پرسنل  نيروي انساني



 )IT(تکنولوژي اطالعات  -٢-٧
 

بكه ت      اران خود ش بكه مشتري و پيمانك ا ش اط ب راري ارتب راي برق د ب ده باي ا LAN و WANامين آنن  ب
 :رعايت مشخصات زيرداشته باشد

  و يا فيبر نوري VSat DSL, Wirless,امكان اتصال به شبكه اينترنت حداقل از طريق  .١
راي   (ات  کيلوبيت براي ارسال و دريافت اطالع   ٢۵۶ امكان داشتن پهناي باند تا حد .٢ ا ب مجموع

 )ارسال و دريافت
 امكان اتصال هر چه بيشتر آامپيوتر پرسنل ستادي به شبكه اينترنتي .٣
 Starداشتن توپولوژي شبكه مناسب تا حدامكان از نوع  .۴
 Switchداشتن تجهيزات فعال شبكه تا حد امكان از  نوع  .۵
  Domainداشتن مديريت شبكه تا حد امكان از نوع  .۶
 آامپيوترها به شبكه داخليامكان اتصال آليه  .٧
 دارا بودن تجهيزات امنيتي سخت افزاري  .٨
 آه تحت شبكه مديريت و بروزآوري شود ) ويروس ياب(دارا بودن نرم افزار امنيتي  .٩
 
 

ته         ر داش ا مشخصات زي ي ب ي و اينترانت ايت اينترنت ود وب س اطبين خ ا مخ اط ب راي ارتب د ب ده باي امين آنن             ت
 ) وب سايت سازندگانراهنمايطبق (:باشد

 . استفاده شودDynamicدر طراحي سايت از تكنولوژي هاي پويا  .١
 .صفحات وب سايت از قانون سه آليك پيروي آند .٢
 .بروز بودن اطالعات موجود در وب سايت .٣
 . باشد Data Drivenسايت طراحي شده بايد  .۴
 .Master Page ها در صفحات بعنوان Navigationوجود  .۵
 .سريع لود شدن و بار گذاري صفحات .۶
 )حداقل دو زبان فارسي و انگليسي. (چند زبانه بودن وب سايت .٧
 . باشدUnicode مورد استفاده بايد سيستم Character Encodingسيستم  .٨
امي    .٩ ه در تم د آ ده باش ي ش ه اي طراح د بگون ده باي ي ش ايت طراح او Resolution س          ه

 . ها بصورت صحيح نمايش داده شودBrowserتمامي 
 
 

ك  اد بان ه ايج ادرت ب اماندهي اطالعات شرآت در حوزه هاي مختلف مب راي س د ب ده باي امين آنن ت
 :اطالعاتي با رعايت موارد زير نمايد

از لحاظ امنيت،  )DBMS(تامين آننده بايد از يك سيستم مناسب براي مديريت بانك اطالعاتي  .١
اي                   د بانكه ارچگي مانن ان تعريف سطح دسترسي، يكپ ظرفيت، سرعت، چند آاربره بودن، امك

 .استفاده نمايد...  و SQL Server وOracleاطالعاتي 
 

      : تامين آننده اقدام به راه اندازي سايت مرآزي با شرايط مناسب نمايد
وع .١ ه مطب تمهاي تهوي د داراي سيس زي  باي ايت مرآ روج، س رل ورود و خ ق، آنت اي حري ، اطف

 و همچنين از محيط ايزوله باشد) UPS(برق اضطراري 
 تغذيه برق مستقيم سايت مرآزي تا حد امكان از دو پست مجزا تامين شود .٢
  PC يا  )HP ,INTEL, …مانند (داشتن سايت مرآزي با سرورهاي اصلي  .٣
 

 
 : ايستگاههاي آاري استفاده نمايد  سيستم عامل مناسب و آارا در تامين آننده بايد از

  در ايستگاههاي آاريWindows XPاستفاده از سيستم عامل مناسب حداقل  .١
 



 
 تامين آننده براي ايجاد ارتباطات درون سازماني امكانات زير را فراهم نمايد

    Mail Serverيا   Mail Hostingاستفاده پرسنل ستادي از پست الكترونيكي  .١
ت    .٢ ان اس د امك ا ح بكه    Fax Serverفاده از ت ق ش ه دريافت و ارسال از طري ه اي آ  بگون

 صورت گيرد 
   FTPامكان استفاده از سرويس  .٣

 
 

ر     وارد زي ت م ا رعاي يون اداري ب تم اتوماس ا از سيس ه ه ال و مراسالت نام راي ارس د ب ده باي امين آنن   ت
 :استفاده آند

  بصورت آامال مكانيزهامكان ثبت شماره نامه، پيگيري، ارسال و بايگاني نامه .١
 امكان دسترسي آليه پرسنل ستادي به سيستم اتوماسيون اداري .٢

 
 

تامين آننده بايد مبادرت به ايجاد يك سيستم يكپارچه اطالعاتي در زمينه هاي زير نموده و تا حد امكان از                  
 :بانكهاي جزيره اي خوداري آند ايجاد

و ،  پرسنلي سيستم منابع انساني شامل اطالعات          .١ اب    ،ق و دستمزد  حق  آموزش،حضور و غي
 ...و

، مدارک فني، شناسنامه ابزار، اطالعات پايه فني مهندسي:  مهندسي شامل-سيستمهاي فني .٢
 ... وBOM -درخت محصول

ا ،   شناسنامه و اطالعات پايه محصوالت     : شامل ريزي  سيستمهاي تامين و برنامه    .٣ ، قرارداده
 .وجودي و انبار، برنامه ريزي و آنترل توليد، آنترل مسفارشات

ت .۴ تمهاي مرغوبي املسيس ت،:  ش رل کيفي ت، کنت گاه، تضمين کيفي دمات پس از  آزمايش خ
 . . . و فروش

 ... صادرات و  ، بازرگاني، فروش،خريد:  شاملسيستمهاي بازرگاني .۵
ابداري                 .۶ د، حس ابداري خري روش، حس ابداري ف ابداري صنعتي، حس الي شامل حس سيستم م

 ...ري اموال و عمومي، خزانه داري، حسابدا
٧. ... 

 
 

تامين آننده بايد سيستمي به منظور تبادل الكترونيكي داده ها با ساپكو  با رعايت مشخصات زير طراحي و          
  )راهنماطبق (: پياده سازي نمايد
 آشنايي آامل با مفاهيم تبادل الكترونيكي داده ها و روشهاي مختلف آن .١
تاندارد       توانائ .٢ ق اس از مشتري از طري ورد ني اير   EDIي ارسال و دريافت داده هاي م ا س  ي

 XMLپروتكلهاي ارتباطي مانند 
امكان طراحي روشهائي در جهت ارتباط مستقيم بانكهاي اطالعاتي تامين آننده و مشتري               .٣

 از طريق بستر اينترنتي
 
 

 :اطالعات با شرايط زير استفاده آند ) BACKUP( تامين آننده بايد از سيستم پشتيبان گيري        
ات     .١ تيبان از اطالع خ پش ه نس راي تهي اي مناسب ب رم افزاره تورالعمل و  ن ودن دس دارا ب

 شبكه 
 ) …,CD,DVD,TAPEمانند ( بر روي رسانه قابل حمل BACKUPتهيه نسخه  .٢
و دور از محل     ) مكان گاو صندوق   حتي اال ( در فضايي امن     BACKUPنگهداري نسخه    .٣

 ري اطالعات اصلي نگهدا
 



 
 :تامين آننده بايد ميزان پايداري سرويسها را اندازه گيري و پايش نمايد   

رم افزارهاي                .١ تفاده از ن ا اس ها ب ين علت توقف سرويس ثبت زمان توقف سرويسها و همچن
 مانيتورينگ

 
 

ف   اي مختل وزه ه د در ح ده باي امين آنن د ITت ايش نماي ه و پ ه اي از.  شاخصهائي ارائ ن شاخصها نمون  اي
 :عبارتند از

تادي و           (ها به شبكه    PCدرصد اتصال    .١ تعداد آامپيوترهاي متصل به شبكه در واحدهاي س
 )آل شرآت

 )هزينه ساليانه، تعداد پرسنل ستادي و آل شرآت( در سال ICTسرانه هزينه  .٢
د   .٣ امپيوتر دارن ه آ تادي آ نل س ل  (درصد پرس تادي و آ دهاي س ا در واح داد آامپيوتره تع

 )شرآت
 )به همراه مدرك تحصيلي و تخصص  (ITتعداد پرسنل فعال در حوزه  .۴
 )در صورت وجود تعيين جايگاه در چارت سازماني (ITواحد مستقل در حوزه  .۵
 ...و .۶

 
 
  مديريت پروژه-٨-٢

 وجود دستورالعملي براي تعريف، تصويب، اجرا و ختم پروژه هاي سازماني •
 الزم براي تمامي پروژه هاي تصويب شدهمشخص بودن مدير، زمانبندي، بودجه و نفرات  •
 )ترجيحا به صورت مکانيزه (کنترل پيشرفت پروژه به کمک شاخصهاي عملکردي •
 ارائه منظم گزارشات پيشرفت پروژه به ذينفعان پروژه و مشتری •
 عکس العمل مناسب در برابر عقب ماندگی پروژه و جبران آن توسط جلسات مديريتی •

 
 مديريت منابع-قسمت سوم

  برآورد نيروی انسانی-١-٣
  و کنترليمحاسبه حجم ساليانه توليد و زمان سنجی فرايندهای توليدی •
  زمان سنجی شده توليديتخمين تعداد نيروی انسانی الزم برای فرايندهای •
 تخمين تعداد نيروي انساتي الزم بخش کيفيت با استفاده از کنترلهاي نوشته شده در طرح کنترل •

 
  آموزش-٢-٣

 پرسنل مرتبطافراد متخصص در فرايندهای سازمان و استفاده از آنها در آموزش فرايندها به وجود  •
 وجود مدارک معتبر آموزشی نزد افراد متخصص مذکور •
 ...و SPC،  FMEAآموزش موارد کيفی و توليد برای مديران سازمان مانند  •
 تدوين و اجرای يک برنامه آموزشی زمانبندی شده برای تمام پرسنل •
اغل  ت • ه کمک شرح مش نجي آموزشي ب نل  (دوين نيازس اتريس ارتباطات و پرس رفتن م ا در نظر گ و ب

 )جايگزين
 وجود آموزشهای خاص اپراتوری در خصوص امور محوله در ايستگاههای توليدی •

 
  نظافت محل-٣-٣

  5Sپياده سازی الزامات  •
 تدوين شاخصی برای پايش نظافت و پاکيزگی در سازمان •

 
 
 



 ی بهداشت و محيط زيست ايمن-۴-٣
 وجود سيستمی برای پايش ميزان آگاهی پرسنل از الزامات ايمنی کار و بهداشت محيطی •
  در وضعيتهای اظطراری پيش بينی شرايط برخورد •
 اصالح فرايندهای توليدی در جهت کاهش ريسکهای توليد برای اپراتورهای خط  •

 
 پديدآوری محصول-قسمت چهارم

 ول فرايند تحقق محص-١-۴
تري   • ي مش ا روش اجرائ وين محصول ب د تک راي فراين ابق اج ه (تط وين محصول"روي د تک ه ") فراين ک

 : موارد زير باشدحداقل شامل
 دريافت و بررسي مدارک فني بروز از مشتري .١
 رش امکان سنجي و ارسال به موقع آن براي مشترياتهيه گز .٢
 .دو مدرک مذکور موجود باشد و برنامه کنترل به نحوي که ارتباط کامل بين  FMEAتهيه  .٣
 . باال داشته اندRPN نمره FMEAبراي مواردي که در ) در طرح کنترل(تعريف کنترل  .۴

 تعريف شرائط اخذ تاييديه از مشتري مطابق روش اجرائي مشتري •
  اجرای فرايند اخذ تاييديه قطعه مطابق رويه مربوطه •
  و دوام مربوط به اخذ تاييديه از مشتريوجود تمامي نتايج تستهاي مواد اوليه، ابعادي، عملکرد •
  تاييديه گرفته اندکه و پيمانکاران آنها )که در نمونه هاي اوليه به کار رفته (مدون کردن گريد مواد اوليه •
 ...)در صورت تغيير مواد و (تعريف و اجراي شرائط اخذ تاييديه مجدد  •
 وجود الزامات استاندارد سازی در سازمان •
 تاندارد سازی برای محصوالتی که قبل از تدوين الزامات مربوطه تاييديه گرفته انداجرای فرايند اس •

 
 
  مشخصات مهندسی-٢-۴

 وجود روش اجرائی تغييرات مهندسی ترجيحا به صورت فلوچارت •
 . موارد ذيل باشدمربوطه بايستی شاملروش اجرائی 
 )از مشتري و يا داخلي ( درخواست تغيير .١
 مجوز مشتری .٢
 )و يا مشتري (ير توسط تيم طراحیتاييديه تغي .٣
  ايجاد نقشه جديد  .۴
 اصالح مدارک مرتبط .۵
   اصالح شده با نقشه داخلیهاهماهنگی زيرنقشه  .۶
 اخذ تاييديه مشتری روی نمونه اصالح شده .٧
  الزام زمانبندي اعمال تغييرات .٨

 اجراي تغييرات مهندسي بر اساس روش اجرايي مذکور •
 
  دسترسي به پرسنل مشتري-٣-۴

 د ليستي از کارشناسان مشتري مرتبط با محصول در سازمانوجو •
 وجود مشخصات کارشناسان کيفي و مهندسي مشتري در ليست مذکور •
 وجود اطالعات نام، دپارتمان و شماره تلفن کارشناسان مشتري در ليست مذکور •
 وجود نماينده مسلط به زبان مشتري براي ارتباط با مشتريان خارجي •

 
 ازي خطاناپذير س-۴-۴

 تشخيص نقاط مستعد خطاناپذير سازي و مدون نمودن آنها •
 در تشخيص نقاط مستعد خطاناپذيرسازي... ،الگوبرداري از خطوط مشابه و توانا وFMEAاستفاده از  •
 ثبت پارامترهاي کنترلي محصول و فرايند قبل و بعد از اعمال خطاناپذير سازي •



 آنها در جهت بهبود فرايندهاتجزيه و تحليل نتايج بدست آمده و استفاده از  •
 
  کنترل آماري فرايند و محاسبه قابليت ماشين و فرايند-۴-۵

  SPCراجع به مشخصه هاي تحت ) کارشناس مرغوبيت قطعه(دخيل بودن نظرات مشتري  •
 SPCمکتوب بودن توافقات با مشتري بر سر مشخصه هاي تحت  •
 SPCوجود مشخصه هاي ايمني قطعه در پارامترهاي تحت  •
  براي ساير مشخصه هاي مورد نياز عالوه بر توافقات با مشتريSPCنجام ا •
دي                  • اجري اقدام مربوطه درطرح کنترل براي مشخصه هاي فاقد توانايي الزم در قالب يک برنامه زمانبن

 و تاييد شده توسط مشتري و مشخص بودن مسئول انجام
 ٪ محصول خروجي در فرايندهاي فاقد توانايي الزم١٠٠کنترل  •
 ... و ، عوض شدن مواد اوليه پارامترهاي فرايندي مانند روشها، نيروي انساني، تجهيزات     تغييرات  ثبت   •

 .بطوريکه بتوان در تجزيه تحليل توانائي فرايند، آنها را درمحاسبات منظورکرد
 استفاده از نتايج فوق در بهبود فرايندها و برنامه ريزي اقدامات پيشگيرانه •
  Ppk,Cmk,Cpk ≥1.67ي براي مشخصه هاي ايمن •
 Cpk≥1.33   و Ppk,Cmk ≥1.67 براي مشخصه هاي غير ايمني  •

 
  روش هاي ساخت و توليد-۴-۶

 استفاده از ماشين آالت مناسب به منظور تامين تلرانسهاي قطعه •
  به منظور انتخاب يک ماشين در يک ايستگاهCmkاستفاده از نتايج  •

 
  جانمايي کارخانه-٧-۴

 ...اشين آالت، انبارها و تدوين جانمايي م •
 مشخص بودن محل ضايعات در جانمايي خط توليد •
 مشخص بودن محل دوباره کاري در جانمايي خط توليد •
 مشخص کردن جريان مواد از انبارو سالن هاي توليد تا خروج از کارخانه •
 اطالع دهي به مشتري در صورت تغيير جانمائي •

 
 
 CKD قطعات -٨-۴

  باشدckdکه نشان از ارسال قطعات ) و يا تامين کننده پژو(مدرکي از پژو و يا Data sheetوجود  •
ه          • امي تستهاي قطع ي       (وجود گزارش تم ه خصوص تستهاي ايمن الي از جانب       ) ب ورت ارس در تست ريپ

 تامين کننده پژو
ه                         • ژو ک ده پ امين کنن درکي از ت ه م الي، ارائ در صورت پوشش ندادن تمامي تستها در تست ريپورت ارس

 .اشاره شده الزامي است" اطمينان از انجام تمامي تستها بر اساس استانداردهاي قطعه" به در آن
  در حد امکانckdکنترل ورودي قطعات  •

 
  پيمانکاران فرعي ابزار و تجهيزات-٩-۴

  ،چکينگ و پنل گيج گيج و فيکسچرگانسازندمورد تاييد مشتري بودن  •
رار                  سازندگان تجهيزات کنترلي غير از ليست تايي       • ده هاي مشتري بايستي در سيکل آديت مشتري ق د ش

 . گرفته و پس از تاييد مشتري مجاز به ساخت مي باشند
 
 ضور مشتري در محل پيمانکار فرعي ح-١٠-۴

 مشخص بودن کامل محل و توليدات تمامي پيمانکاران فرعي  •
 ويامکان حضور مشتري در محل پيمانکار فرعي در صورت درخواست  •

 



 ل فرايندهاي پيمانکار فرعي کنتر-١١-۴
 مدون بودن فرايندهاي پيمانکاران فرعي در قالب طرح کيفيت •
 کنترل فرايندهاي پيمانکار فرعي مطابق با طرح کيفيت مذکور •
 کنترل کامل تغييرات در پيمانکار فرعي توسط پيمانکار •

 
  کنترل عملکرد پيمانکار فرعي-١٢-۴

 پايش کيفي محصوالت ارسالي از پيمانکارفرعي •
 پايش وضعيت تحويل به موقع پيمانکار فرعي •
 محاسبه عملکرد پيمانکار فرعي به کمک نتايج پارامترهاي کيفي و تحويل •
 طبقه بندي پيمانکاران فرعي با استفاده از نتايج نمره عملکرد •
  عملکردهشدار به سازنده و تقاضاي اقدام مناسب در صورت افت نمره •

 
  نمونه هاي شاهد-١٣-۴

 وجود نمونه هاي شاهد در ايستگاههاي توليدي به منظور شاخصي براي تاييد و يا رد کنترلهاي چشمي •
 وجود تصاويري از عيوب و قطعه سالم در ايستگاههاي توليدي •
 تاييد نمونه هاي شاهد توسط مشتري در صورت نياز •

 
  مديريت ابزار آالت توليدي-١۴-۴

 عمر ابزارآالت و مدون کردن نتايجتخمين  •
 پايش ميزان مصرف ابزار تا کنون •
 تعيين بهترين زمان تعويض و يا اصالح ابزار با توجه به اطالعات فوق و آخرين قطعات توليدي •
 و با توجه به سوابق قبلي) در صورت لزوم(وجود ابزار جايگزين  •

 
  هزينه تعميرات-١۵-۴

زي             محاسبه هزينه تعميرات بر مبناي       • ه ري ات برنام واد مصرفي، توقف هزينه نيروي انساني، قطعات و م
 ...نشده ماشين آالت و 

 وجود اقدامات الزم جهت کاهش هزينه هاي تعميرات  •
 
  قطعاتي که با عالئم خاص شناسائي مي شوند-١۶-۴

 .شناسائي قطعاتي که نيازمند درج عالئم خاص بر روي قطعه و يا بسته بندي مي باشند •
 نيازمنديهاي مشتري در خصوص عالئم مربوطهرعايت  •

 
  رديابي-١٧-۴

  بر اساس نياز مشتري بر روي محصول و يا بسته بندي کد رديابي و دوام وجود •
 ..انجام دهد... اپراتور، ماشين آالت، بازرس و رديابي را تا حد مواد اوليه، کد مربوطه بايستي توانائي  •
ائي تشخيص   • تي توان ابي، بايس تم ردي د  سيس ته باش الي را داش اي ارس چ ه ا ب ات و ي داد قطع ثال . تع در م

صورت برگشتي از مشتري و اعالم کد رديابي قطعه برگشتي، سيستم مذکور بايستي بتواند تعداد قطغات 
 . نمايدمشخصجهت انجام فراخوان خودروهاي توليد شده با اين قطعات  و شماره آنها را

 
  ويژگيهاي بارکد قطعات و اجزا-١٨-۴

 لزوم رعايت نيازمنديهاي مشتري براي نصب بارکد در ارسال قطعات مشمول اين طرح •
 
  کنترل روش هاي اندازه گيري و آزمون-١٩-۴

 MSAوجود يک سيستم شناسائي نقاط نيازمند اجراي  •
 تهيه نمودارهاي کنترلي منسب در ثبات و تعيين صحيح فواصل اندازه گيري •



 جهت تصميم گيري در مورد وضعيت کاليبراسيون ابزاراستفاده از نتايج ثبات و تمايل  •
 Gauge R&Rمحاسبه در...وانتخاب صحيح تعداد قطعه بر اساس تعداد اپراتور •
 R&Rانجام اقدام اصالحي مناسب با تحليل صحيح محاسبات  •
تفاده             • ا اس ري ازآنه دازه گي ه مختلف ان ه دردامن ايي ک راي ابزاره بررسي خطي بودن ابزاراندازه گيري ب

 .مي شود
 
  روش خود کنترلي-٢٠-۴

 در نظر گرفتن الزامات خود کنترلي در برنامه کنترل  •
 لحاظ کردن الزامات خود کنترلي در دستورالعملهاي اپراتور توليد •
 سرکارگر/لحاظ کردن الزامات خود کنترلي در دستورالعملهاي سرپرست •
 ل کيفيتلحاظ کردن الزامات خود کنترلي در دستورالعملهاي بازرس کنتر •
 اجراي اثربخش مديريت روزانه با توجه به مغايرتهاي مشاهده شده توسط سر کارگر و کنترل کيفيت •

 
  آزمون و کنترلهاي مرتبط با ايمني و مقررات قانوني-٢١-۴

 شناسائي قطعات ايمني و مشخص نمودن آنها در ليست قطعات سازمان •
 ")لزامات خاص ساپکو "۴ت شماره پيوس (اجراي الزامات قطعه ايمني براي قطعات مذکور •
 براي قطعات مذکور" گواهينامه قطعه ايمني"اخذ  •

 
  تستهاي قطعه-٢٢-۴

 انجام کليه تستهاي مندرج در تست پلن •
 )درآزمايشگاه داخلي يا بيروني(مشخص کردن محل انجام تمامي تستها  •
 تاييد صالحيت آزمايشگاه بيروني توسط مشتري •
 ...تستها شامل نحوه نمونه برداري، انجام تست، شرايط محيطي و وجود دستورالعملهاي تمامي  •
 وجود تاييديه مشتري بر روي تمامي دستگاههاي تست آزمايشگاه داخلي •
 )مندرج در تست پلن(وجود تاييديه کتبي مشتري مبني بر عدم انجام يک تست  •

 
  لجستيک-٢٣-۴

 عملكرد را   آليدي  شاخص هاي  ،فرآيند لجستيك تامين آننده بايد براي تحقق وبهبود برنامه ريزي مواد و            •
 :نمونه هاي از اين شاخصها عبارتند از. تعريف و پايش آند

 ... ، موجودي و1ASN،  Test Reportاطالعات: آيفيت اطالعات مبادله شده شامل .١
 ...مقدار و ، از جنبه هاي زمان) سازنده ومشتري(اندازه گيري عمكرد تحويل  .٢
 ازندهپايش موجودي مشتري و س .٣
 بسته بندي، برچسب زني و رديابي: شناسايي و رديابي شامل .٤
  سازنده سهمتوقف توليد مشتري و توليد داخلي ناشي از عملكرد .٥
 ...بسته بندي، حمل ونقل، موجودي و : هزينه هاي لجستيك شامل .٦
 

 عملكردتحويل به مشتري -١
 Tire1 به  Tire2عملكردتحويل سازنده  -٢
 اي توليدي با واقعيآنترل عملكردداخلي برنامه ه -٣
و ASN ، TEST REPORTشامل ، درستي اطالعات : آنترل عملكرد شاخص هاي آيفي لجستيكي  -٤

، پيام ها ، برچسب گذاري ، درستي طرح    شده به برنامه آانبانATTACHگواهي مرغوبيت هاي 
 بسته بندي

                                                 
1 Advanced shipping notices 



عات ، هزينه هاي حمل ونقل، دريافت قط: آنترل عملكرد هزينه هاي لجستيكي شامل هزينه هاي  -٥
بازرسي دريافت قطعات ، نگهداري و انبارداري قطعات ، هزينه هاي بسته بندي قطعات، هزينه هاي 

 قطعات برگشتي، هزينه فضاي انبار اشغال شده
 آنترل عملكرد توقف توليد مشتري و توليد داخلي سازنده ناشي از عملكرد سازنده -٦

 
 

ان از  انع       • زي          تامين آننده بايد براي اطمين از، برنامه ري ابع مورد ني ودن من ذيري و در دسترس ب طاف پ
 :منابع را با اهداف زير انجام دهد

 اطمينان از آميت و آيفيت منابع انساني مورد نياز براي پاسخگوئي به نياز مشتري    .١
 اطمينان از فضاي مورد نياز انبار .٢
 اطمينان از تجهيزات و ظرفيت مورد نياز .٣
 

 
ر     • ره                     تامين آننده بايد ب ات غي ل اتفاق امين، در مقاب ره ت زي نشده زنجي ات برنامه ري وگيري از توقف اي جل

 :منتظره به شرح زير اقدام آند
 تعيين اجزاء بحراني درزنجيره تامين -١
 اختالالت تامين درحين و خارج ساعات اداري -٢
 اختالالت مربوط به فعاليت هاي سخت افزاري و نرم افزاري آامپيوتري -٣
 ه منازعات صنعتياختالالت مربوط ب -٤
 اختالالت مربوط به خرابي تجهيزات  -٥
 اختالالت مربوط به حمل و نقل -٦
 اختالالت مربوط به توليد -٧
 آموزش ديدن پرسنل درارتباط با اتفاقات غيرمنتظره  -٨
  بند فوق الذآر٨رويه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با  -٩
 

 
 : موارد زير انجام دهدتامين آننده بايد برنامه ريزي توليد خودرا با در نظرگرفتن •

 
 لحاظ آردن برنامه توليد مشتري و ساير نيازمنديهاي وي دربرنامه ريزي توليد .١
لحاظكردن زمان حمل ونقل، زمان انتظار، سطح موجودي ، بسته بندي ،ظرفيت توليدي، محدوديت  .٢

 در برنامه ريزي توليد...  وSet upنرخ ضايعات ، زمان  ) Tire2(هاي پيمانكاران 
درفرآيندهاي برنامه ريزي توليدآف آارگاه ) نظيرآانبان توليد(يم سيستم هاي آششي مفاه .٣

 .مورداستفاده قرارگيرد
 

 
ه سيستم                    • د و لجستيك ب زي تولي ه ري تامين آننده بايد براي جلوگيري از هر گونه اشكال در سيستم برنام

 :انجام دهديكپارچه اطالعاتي ايرانخودرو و ساپكو دسترسي داشته و موارد زير را 
 

 Tire2برقراري ارتباط مكانيزه بامشتري و سازندگان  .١
  مطابق با آخرين برنامه توليدي ايران خودروTire2 براي سازندگان MRPوجودسيستم  .٢
 Tire2با سازندگان ) آانبان حمل(استفاده از سيستم هاي هاي آششي  .٣
د استفاده ازسيستم يكپارچه اي آه مديريت همه جانبه موجودي راايجا           .٤ ديريت      .دنماي ه م سيستمي آ

رل داشته باشد و               ده راتحت آنت ل ش ان ساخت و محصوالت تكمي ه ، درجري همه جانبه مواداولي
 .مبناي ورودي اطالعات به حسابداري صنعتي و مالي شرآت باشد

ديهاي        .٥ د آن براساس نيازمن سيتم يكپارچه اي آه نيازمنديهاي برنامه ريزي تامين مواداوليه و تولي
 حاسبه ، زمانبندي و بروزآوري گرددمشتري م



 
 

ر را انجام                     • دامات زي ا خواسته هاي مشتري اق واد ب امين م زي ت ه ري تامين آننده بايد براي انطباق برنام
 :دهد

 تهيه و اجراي دستورالعمل مديريت موجودي .١
 چگونگي برنامه ريزي تامين مواد در دستورالعمل تامين منابع و تامين .٢

 
 :ي اطمينان از بسته بندي و برچسب زني صحيح موارد زير را رعايت آندتامين آننده بايد برا •

 و ،داشتن طرح بسته بندي و بر چسب زني مورد تائيد مشتري و سازمان براي آليه محصوالت       .١
 مستند سازي آن در دستورالعمل طرح بسته بندي و روش اجرايي انبارش

 :تعريف ايستگاه بسته بندي با رعايت موارد زير .٢
a. مسئول اجرايي تعيين  
b. تعريف و اجراي سيستم بازرسي ايستگاه بسته بندي و برچسب زني 

 :بر چسب بايد قبل از توليد تهيه شده ومشخصات زير را دارا باشد .٣
a.  تعيين نوع محصول از لحاظ محموله اصلي يا جايگزين 
b. تعيين اندازه محموله 

ابي دوره   انجام مميزي و مستندسازي طرح بسته بندي و برچسب زني مطابق    .٤ دستورالعمل ارزي
 اي انبار و دستورالعمل مميزي بارانداز

 پياده سازي طرح بسته بندي و برچسب زني در پيمانكاران فرعي .٥
 

ه          • اني ب يب رس وگيري ار آس تري و جل ت مش ابق خواس ل مط ل و نق ان  ازحم راي اطمين ده ب امين آنن ت
 : آندمحصول بايد در آليه مراحل ترابري موارد زير رابايد رعايت 

 تهيه و اجراي دستورالعملهاي مميزي بارانداز و حمل و نقل .١
ا و                        .٢ ه ه ار نام ده و اظه ري ش ار گي ادير ب وارد و مق داشتن مميزيهاي مربوط به آنترل و تطبيق م

 ASNمطابقت آن با 
 دريافت، مستندسازي و اطمينان از پوشش دهي آليه نيازمنديهاي مشتري براي حمل و نقل .٣
  تجهيزات بارانداز و جداول تخليه و بارگيريآنترل ظرفيت فضا و .٤

 
 :ها بايد موارد زير را رعايت آندASN تامين آننده براي اطمينان از انتقال آامل، صحيح و بهنگام تمام  •

 
 تهيه و اجراي دستورالعمل ارسال آانبان .١
راه          .٢ تندات هم ده در مس ه مشخصات ثبت ش ه ارسالي از لحاظ مطابقت آلي ذاري محمول صحه گ

 ASN ول با محص
  و مطابقت آن با خواسته مشتريASNاطمينان از تكميل بودن اطالعات  .٣
  با ارسال فيزيكي محمولهASNاطمينان از مطابقت ارسال الكترونيكي  .٤

 
رل سطح موجودي و                          • راي آنت ديريت موجودي  از روشهاي بصري  ب تامين آننده بايد براي پشتيباني م

 : آرده و در دستورالعملهاي زير اين مورد را  در نظر بگيرد موجوديها استفادهعتعيين وضعيت انوا
 دستورالعمل مديريت موجودي .١
 دستورالعمل چگونگي برخورد با آاالي راآد .٢
 دستورالعمل آديت دوره اي انبار .٣
 دستورالعمل آنترل آاالهاي انبار .۴

 
 
 
 



 (R&D) تحقيق و توسعه -٢۴-۴
 

 : شودروش اجرايي بايد بصورت شفاف موارد زير را شامل •
  روز توليد٩٠از شروع نياز مشتري تا  و توسعه محصوالت طراحيتدوين مراحل  .١
  و توسعه تعيين وروديها و خروجيهاي هر يك از مراحل طراحي .٢
ا در هر يك از مراحل طراحي                          .٣ ه خروجيه ديل آن ب ا و تب ع آوري وروديه  و  تعيين چگونگي جم

 توسعه
 رد نيازتعيين ساختار تيم هاي چند تخصصي در مراحل مو .٤
 تعيين مسئوليتها و اختيارات افراد در طراحي .٥
  و توسعهتعيين زمانهاي بازنگري، تصديق و صحه گذاري در هريك از مراحل طراحي .٦
 

 :سازمان بايد قبل از شروع طراحي و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي زير را انجام دهد •
  بمنظور الگوبرداريمطالعات رقبا و محصوالت مشابه .١
 قابت پذيري محصولمشخصه هاي ر .٢
ارآردي و ظاهري محصول         .٣ دي مشخصه هاي آ تعيين استراتژي تكنولوژي از لحاظ اولويت بن

 مطابق مهندسي ارزش 
 تعيين استراتژي طراحي شامل تعيين منابع داخلي و خارجي براي مراحل طراحي .۴
 خريد يا ساخت اجزاء و جانمايي توليد:تعيين استراتژي ساخت و توليد شامل .۵
 

 : هزينه اي طرح را به شرح زير تهيه آند- بايد برنامه ماليسازمان •
  محصول فروشقيمت پايه .١
 قيمت تمام شده محصول .٢
 و پيش بيني سود طرححاشيه سود  .٣
 عمر توليد محصولطول  .۴
 سرمايه برگشت دوره .۵
 پيش بيني سرمايه و محل تامين آن .۶
 

 :تند نمايدسازمان بايد وروديهاي طراحي محصول را به شرح زير جمع آوري و مس •
 

امل    .١ ول ش ا محص ب ب تريان متناس ديهاي مش ت نيازمن اآو،  : درياف اپكو، ايس ودرو، س ايرانخ
ابق در خواست     روزآوري آن مط ع و ب تريان ذينف اير مش ايي و س ده نه دگيها، مصرف آنن نماين

 مشتري 
 دريافت الزامات قانوني و ايمني محصول در آليه مراحل طراحي، ساخت و مصرف نهايي .٢
تند س  .٣ ل      مس ول در داخ ين محص ط متخصص ول توس ارآردي محص اتي و آ ات عملي ازي الزام

 سازمان
 دريافت دامنه قيمتي محصول .٤
 

 
اتي        •  مشخصه هاي فني محصول     ،سازمان بايد براي تحقق نيازمنديهاي مشتري، الزامات قانوني و عملي

 : شرح زير تدوين و مستند نمايد محدوده قيمتي محصول بهبهبا توجه را 
 

ه   تعيين   .١ داقل  : عناوين مشخصه هاي فني در پاسخ به هريك از نيازمنديها و الزامات به نحوي آ ح
ين  هر مشخصه                         ديها و الزامات وجود داشته و همچني دام از نيازمن يك مشخصه فني براي هرآ

 .فني حداقل با  يكي از الزمات و نيازمنديها ارتباط داشته باشد
 يف عالمت خاص براي آنها تعيين مشخصه هاي فني ويژه وايمني و تعر .٢



ي      .٣ اي فن ادير مشخصه ه ين مق راي تعي ا ب ابه و محصوالت رقب ل محصوالت مش ه و تحلي تجزي
 محصول

a. ادآوري وس،       : ي ي معك د مهندس ايي مانن د از ابزاره ي توان ازمان م ه س ن مرحل در اي
 .براي بدست آوردن مقادير مشخصه هاي فني استفاده آند.. طراحي آزمايشات و 

 تند سازي مقادير اسمي و تلرانسهاي مشخصه هاي فني محصول تعيين و مس .٤
 
 :شرح زير اقدام نمايد سازمان بايد براي انتخاب طرح مفهومي •

 
 ارائه چندين طرح مفهومي با استفاده از روشهايي مانند اتاق خالقيت يا ايده پردازي .١

a. ادآوري ي از ط    : ١ي ا عكس اده  ي ه س د نقش ومي باي اي مفه ر طرحه راي درك بهت رح ب
 .همراه با ذآر جنس مواد و ساير مشخصات مهم در اين مرحله ارائه گردد

ين                    .٢ ده و تعي ع آوري ش ديهاي جم ارزيابي طرحهاي مفهومي ارائه شده در مقابل الزامات و نيازمن
 بهترين طرح ارائه شده

 توسعه طرح منتخب براي ارائه طرح نهايي .٣
د محدوده قيمتي محصول مد نظر در انتخاب طرح مفهومي و توسعه آن باي: ٢يادآوري  

 . محصول تعيين گرددCost packقرار گيرد و نهايتا 
 

 
 : محصول مورد نظر، بايد مراحل زير انجام گيرد1APبراي ساخت  اولين مدل آزمايشي يا  •

 
 .تعيين ويژگي يا ويژگيهايي  از محصول آه بر اساس آن اقدام به تهيه پروتو تايپ مي شود .١
 اط تماس با مجموعه هاي باالدست براي ساخت پروتوتايپهاي ابعاديها يا نق2HPتعيين  .٢
 سفارش گذاري يا ساخت .٣
ا مجموعه باالدست و پوشش دهي            .٤ تصديق و صحه گذاري پرو توتايپ با جانمايي در خودرو ي

 مشخصه هاي فني محصول
a. براي ساخت نمونه    : يادآوريAP            د اصلي ، نيازي به استفاده از مواد اصلي و خط تولي

 . ي باشدنم
 

 : بايد مراحل زير انجام گيرد3EPبراي ساخت مدل آزمايشي  •
  

 تعيين مشخصات فني اجزاء در مقابل مشخصات فني محصول .١
 A-releaseهاي نقشه تعيين  .٢
 هاي داخليHPتعيين  .٣
 تعيين تلرانسهاي مونتاژي و ساخت .٤
  قطعات  BOMتعيين  .٥
 تهيه دفترچه محاسبات عددي .٦
 EP سفارش گذاري يا ساخت نمونه .٧
 B-release و تهيه نقشه هاي 4ERNگرفتن نظرات  .٨
 B-Release با نقشه هاي EPسفارش گذاري يا ساخت نمونه  .٩
 نهايي EPتصديق و صحه گذاري  .١٠

 

                                                 
1 - Attribute prototype 
2 - Hard point 
3 - Evaluation prototype 
4 Enginearig release notification 



a. نمونه  : ١يادآوريEP               ازي  با جنس مورد نظر و قالبهاي موقت ساخته مي شود  ولي ني
 .نيست آه با خط توليد مورد نظر ساخته شود

b. مرحله از ابزارهايي مانند در اين: ٢يادآوري DFA، DFM ، DOE ،DFMEA و 
 .يا ساير ابزارهاي ديگر طراحي مي توان استفاده آرد

c.   ادآوري ه  .: ٣ي ده     EPنمون  ساخته  (detail design) بمنظور تست اجزاي طراحي ش
 .مي شود

 
 : بايد مراحل زير انجام گيرد1VPبراي ساخت مدل آزمايشي  •
 

 نقشه  هاي اجزاء و Aتكميل  نقشه هاي آالس  .١
  قطعات BOMتكميل  .٢
 تعيين تستها و آزمايشات الزم براي محصول و قطعات .٣
  T-release و تهيه نقشه هاي ERNگرفتن نظرات  .٤
 T-releaseسفارش گذاري يا ساخت قالبها مطابق نقشه هاي  .٥
  V-releaseنقشه هاي   و اعمال آن درERNصحه گذاري قالبها و گرفتن نتايج  .٦
ذاري  .٧ فارش گ ي  س ه آزمايش اخت نمون ا س اي    VPي ه ه ابق نقش ده و مط ه ش اي تهي ا قالبه -V ب

release 
  با انجام تستهاي طراحي شدهVPتصديق و صحه گذاري  .٨

a. نمونه هاي    : يادآوريVP                      ي اي دائمي ساخته مي شوند ول واد مورد نظر و قالبه ا م  ب
 .نيازي نيست با خط توليد مورد نياز ساخته شود

 
 :تري بايد مراحل زير انجام گيردبراي آسب تائيديه مش •
 

ايج          V_Releaseنهايي آردن قالبها و نقشه هاي        .١ ه نت ا توجه ب رات در         VP ب ردن تغيي ز آ  و فري
 اين مرحله

 تهيه نقشه جريان فرآيند .٢
 تهيه ليست ماشين آالت و ابزارآالت مورد نياز .٣
  و خط توليد جانمائيطراحي .٤
 تهيه و تدوين مدارك طرحريزي آيفيت .٥
  و صحه گذاري آن با تستهاي طراحي شده و ارسال آن براي مشتري2PPنه ساخت نمو .٦
 اعمال خواسته هاي مشتري در خط توليد براي توليد انبوه .٧

a. نمونه : يادآوريPPبا مواد مورد نظر، قالب نهايي و خط توليد نهايي ساخته مي شود . 
b.  در اين مرحله از ابزارهايي مانندDOE ،FMEA  ،SPCت ماشين و   مطالعات قابلي

 ساير ابزارهاي موثر مي توان استفاده آرد
 

دود    • اليانه ح دي س ه بن د در بودج ازمان باي عه   ٢س ق و توس ه بخش تحقي اليانه را ب د س د از درآم  درص
 .تخصيص دهد

 
 

  اندازه گيري، تحليل و بهبود–فصل پنجم 
  برگشتي از مشتري-١-۵

 ونه برگشتي از مشتريوجود سيستمي جهت دريافت سريع اطالعات در صورت هرگ •

                                                 
1- verification prototype  
2 - Production prototype 



داد برگشتي،                         • ه، تع راد قطع جمع آوري اطالعات الزم از قطعه برگشتي شامل نظر مشتري در مورد اي
 ...محل برگشتي، اخذ نمونه در صورت امکان و 

 تعيين تکليف قطعات برگشتي در قالب يک اقدام فوري •
ه و تحل   • ه راهکار مقتضي جهت      استفاده از ابزارهاي کيفي مناسب و تشکيل تيم در جهت تجزي ل و ارائ ي

  برطرف شدن علل بروز مشکل
 پايش اثربخشي اقدامات اصالحي انجام شده جهت برطرف شدن علل بروز مشکل •

 
  مميزي چرخه توليد-٢-۵

ايمني بودن قطعه، وضعيت کيفي  : شرائط قطعه مانندتعيين فواصل انجام مميزي چرخه توليد با توجه به    •
 ...قطعه و قطعه، شرايط فرايندهاي 

 :آديت چرخه توليد حداقل بايستي شامل •
 مطابقت اجراي کليه کنترلها با برنامه کنترل .١
 وضعيت انبارش و شرائط نگهداري مواد اوليه به ويژه مواد فاسد شدني .٢
 وضعيت انبارش و شرائط نگهداري قطعات نيمه ساخته و محصول نهائي .٣
 سيستم شناسائي و رديابي .۴
 ره بودن ابزارهاي اندازه گيريمناسب بودن دقت و کاليب .۵

 
  مميزي محصول-٣-۵

  با استفاده از مشخصات مهم محصول و تست پلنSQFEانتخاب پارامترهاي مورد نظر براي اجراي  •
ايج  • تفاده از نت د  SQFEاس ائي فراين ل توان ه و تحلي ه در  ( در تجزي ه اي ک ال مشخص وان مث ه عن ب

 ).فرايند بااليي داشته باشد گرفته نمي تواند توانايي ۵۵محاسبات، نمره 
  در بررسي صحت نتايج کنترلي ثبت شده حين توليدSQFEاستفاده از نتايج  •

 
  بررسي و تعيين تکليف محصول نامنطيق-۵-۴

 تشخيص نوع محصول نامنطبق مبني بر ضايعات و يا دوباره کاري •
 بررسي ساير قطعات توليدي و جداسازي قطعات ضايعاتي از قطعات توليد شده •
د                          • ه خط تولي ل بازگشت ب ه قاب ه نحوي ک ا ب ودن آنه د و محصور نم خروج قطعات ضايعاتي از خط تولي

 .نباشند
 ه انجام دوباره کاري و صحه گذاري شامل نحو)در صورت لزوم (وجود دستورالعمل دوباره کاري •
رف شدن   استفاده از ابزارهاي کيفي مناسب در جهت تجزيه و تحليل و ارائه راهکار مقتضي جهت برط                 •

 علل بروز مشکل 
  شده جهت برطرف شدن علل بروز مشکلپايش اثربخشي اقدامات اصالحي انجام •

 
  ليست دوباره کاري غير مجاز-۵-۵

 تدوين ليستي از پارامترهايي که به نظر مشتري قابليت دوباره کاري ندارند •
 پارامترهاي مذکورممنوعيت انجام دوباره کاري  •

 
 عات و استفاده از داده هاي سطح شرکتي تجزيه و تحليل اطال-۵-۶

ه                  • ود تهي زارش، پري دگان گ ه، گيرن ن  .  باشد تهيه ماتريس گزارشات که شامل نوع گزارش، مسئول تهي اي
 .  باشد١-٢ماتريس بايستي شامل گزارشات پايش کليه شاخصهاي مندرج در بند 

تم گزارش دهي    با توجه به حجم گزا(تهيه و ارسال گزارشات مطابق ماتريس گزارش دهي    • رشات، سيس
 )مکانيزه باشد

 تجزيه و تحليل گزارشات تهيه شده و اقدام مقتضي براي شاخصهاي معوق •
 استفاده از گزارشات تهيه شده در جلسات منظم دوره اي •

 



  هزينه هاي کيفيت-٧-۵
اشيه سود تامين آننده براي مديريت و آنترل هزينه هاي ناشي از عدم آيفيت محصوالت و سعي بر افزودن ح

 :شرآت بايد فعاليتهاي زير را انجام دهد
تعيين زير مجموعه طبقه بنديهاي هزينه آيفيت و طراحي سيستمي براي جمع آوري مقادير آيتمهاي  •

 هزينه اي
به تفکيک محصول و يا  (استفاده از سيستم مكانيزه براي استخراج و محاسبه هزينه هاي آيفيت •

 )خانواده آن
اين شاخصها حداقل  – اهداف سازمانيلي هزينه هاي آيفيت  در راستاي تعيين شاخص هاي تحل •

 .به قيمت تمام شده باشد... شامل نسبت هزينه هاي شکست، پيشگيرانه و 
مديريت هزينه هاي آيفيت براي تحقق شاخصهاي ارائه شده و ارائه پروژه يا برنامه هاي بهبود  •

 خانواده محصوالتي که بيشترين هزينه هاي شناسايي محصوالت و يا (مستمر براي تحقق اهداف
 )کيفيت را به خود اختصاص داده اند و اولويت بندي آنها و ارائه برنامه بهبود

 اطمينان از اثر بخشي برنامه ها با پايش دوره اي اهداف تعيين شده •
 
  شاخص هاي بهبود و بهره وري-٨-۵

 محاسبه حداقل تمامي شاخصهاي اشاره شده •
 :OEEه در مورد محاسب •

 . ماشين آالت مختلف را محاسبه ميكنيمOEEابتدا  .١
رين       .٢ اه خط        OEEگلوگاه خط کمت وده بلکه گلوگ رين     نب ظرفيت  * OEE" حاصلضرب    ازکمت

رين عدد                . بدست مي آيد  " ايده آل خط   ه داراي کمت ود ک د ب راي ايستگاهي خواه ود ب اولويت بهب
  .حاصلضرب مذکور مي باشد


