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 مقدمه

تصميم گيري در مورد پروژه هاي صنعتي بدون انجام مطالعات قبل از سرمايه گذاري به 

لذا قبل از تصميم گيري درباره هر پروژه و عقد قرارداد ، ابتدا بايد    . رسد  نتيجه مطلوب نمي

 .آنرا به طور همه جانبه بررسي و ارزيابي نمود

) فاز درك و تحليل نياز ( شناخت دقيق محصول مطابق با فرآيند تكوين محصول ، بعد از 

الزم است تا اطالعات جامعي درباره جوانب مختلف آن و فرايند هاي ساخت مورد نياز تهيه 

جمع آوري اين اطالعات بايستي با دقت و بصيرت انجام شود ، به طوريكه آليه تمهيدات . گردد

ناسب در نظر گرفته شده باشد و الزم جهت تكوين محصولي با آيفيت و با قيمت رقابتي م

مشكالت احتمالي در مسير ساخت شناسايي گرديده و روشي جهت پيشگيري از بروز آنها 

آه معموًال چنين ( در اين راستا در صورت عدم دسترسي به برخي اطالعات . لحاظ گردد

در . شودبايد از دانش و تجربه آارشناسان و صاحبنظران استفاده ) مواردي نيز پيش مي آيد 

مورد سازندگان سازه گستر سايپا ، پس از انتخاب پيمانكاران بالقوه ، طي جلسه اي 

تامين سازه گستر تشريح گرديده و / مشخصه هاي آلي پروژه توسط آارشناسان ساخت 

و نيز ) در صورت وجود  ( CKD /آليه مدارك فني الزم شامل نقشه فانكشنال ، نمونه مرجع

ابق مشكالت آيفي به سازنده ارائه مي گردد و از وي درخواست تعيين اطالعات مربوط به سو

آليه سازندگان سازه گستر . مدير پروژه ونيز تهيه گزارش امكان سنجي ساخت مي گردد

به عبارت ديگر سازنده . سايپا موظف به انجام امكان سنجي و ارائه گزارش آن مي باشند 

ه مشتري اطمينان دهد آه از آليه پيش نيازهاي مي بايست قبل از ارائه پيشنهاد قيمت ، ب

 .الزم براي عمل به تعهدات قرارداد به خوبي آگاه است

گزارش ارسالي مي بايست توسط تيم پروژه سازه گستر از نظر در بر داشتن آليه موارد 

حتي االمكان قبل از اين ( آيتم ها ، مورد بررسي قرار گرفته    مورد نظر و آفايت هر يك از

و در صورت تائيد توسط ) رحله شرآت خدمات مهندسي آيفيت مربوطه نيز اعالم نظر نمايدم

برنامه زمان . مي گردد تيم و صحه گذاري رئيس مرغوبيت مربوطه ، مرحله عقد قرارداد آغاز

بندي گزارش امكان سنجي نيز ضميمه قرارداد شده تا پيگيريهاي الزم جهت مشخص شدن 

 .ابق آن به عمل آيدوضعيت پيشرفت پروژه مط

 

 محتواي گزارش امكان سنجي -

 :گزارش امكان سنجي بايستي شامل موارد ذيل باشد 

 اطالعات و مدارك فني الزم -١

سازنده بايستي آليه مدارك فني شامل نقشه ها ، استانداردها ، سوابق مشكالت 

شن  را از شرآت سازه گستر دريافت نموده و پس از روCKDآيفي ، نمونه هاي مرجع 

تكميل فرم سوابق گرديدن مشخصات آلي پروژه ، توسط آارشناس سازه گستر ، نسبت به 

 آه با مطالعه و بررسي انطباقها ، ( مشكالت آيفي قطعه و برگه ويژگي هاي فني محصول 
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) بدست مي آيد ..... هم راستايي ها ، لقي ها ، شرايط محيطي ، مسائل مونتاژ و دمونتاژ و 

 .اقدام نمايد

 

  مرجع با نقشهCKD/ مقايسه نمونه - ٢

به منظور شفاف شدن معيارهاي پذيرش و همچنين اخذ تصميمات الزم ، بايستي مقايسه 

 و همينطور نقشه توسط سازنده به عمل آمده CKD/ مرجع آاملي بين مشخصه هاي نمونه 

 . درج گرددCKDو نتايج به دست آمده در جدول بررسي مغايرتهاي بين نقشه و قطعه 

 

 مشخصات مهم محصول -٣

پس از انجام مراحل باال ، انتظار مي رود شناخت مناسبي از محصول نهايي حاصل شده 

براي اينكه اين شناخت . باشد و سازنده قادر است مشخصات مهم محصول راتعيين نمايد

ول ، آامل شود ، توصيه ميشود ، مشخصات مهم محصول حين توليد آه در هنگام توليد محص

لذا مراحل ساخت قطعه در تيم چند . بايستي تحت آنترل قرار گيرد را نيز تعيين نمايد

 سازنده ، انتخاب و سپس مشخصات مهم محصول حين فرآيند تبيين مي (CFT)تخصصي 

 .گردد و در فرم مشخصات مهم محصول آورده مي شود

 

 برنامه تهيه نقشه اجزاء -٤

ود بوده و قطعات زير مجموعه يا منفصله فاقد نقشه در موارديكه صرفًا نقشه مجموعه موج

مجزا مي باشند ، سازنده بايستي قطعات منفصله را به دقت شناسايي و بررسي نموده و بر 

 .اساس آن برنامه مشخصي از چگونگي تهيه نقشه اجزاء راتهيه نمايد

 شناخت دانش فني و تكنولوژي ساخت قطعه -٥

 در مورد چگونگي ساخت محصول تصميم گرفته پس از شناخت محصول نهايي الزم است

اين تصميمات بر اساس تجارب قبلي ، نيازهاي مربوطه ، تجهيزات الزم ، نرخ هاي توليد . شود

 .و انتظارات آينده اتخاذ مي شود

 

 :معموًال انتخاب فرآيند طي گامهاي ذيل انجام ميشود

ه ، مانند شكل دهي ، سوراخكاري ،  تعيين عمليات پايه موردنياز جهت توليد هر قطع-٥-١

 ...برش و 

 تعيين تجهيزات مختلفي آه مي توانند عمليات مورد نظر را انجام دهند ، مانند پرس -٥-٢

 ...هيدروليك ، فرز و 

  تعيين زمانهاي توليد هر واحد و امكان بهبودهاي تجهيزات براي عمليات مختلف پايه-٥-٣

  بررسي مجدد و ايجاد بهبودهاي الزم در طرح استاندارد آردن فرايند شامل-٥-٤

  ارزيابي اقتصادي از انواع گزينه هاي موجود براي تجهيزات-٥-٥
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 انتخاب فرايند با توجه به نتايج ارزيابي اقتصادي هر فرايند ونيز پارامتر هايي مانند انعطاف -٥-٦

 ايمنيپذيري ، نياز به انواع مهارتها ، پايايي  قابليت نگهداري و خدمات 

 

 برخوردار بودن از تكنولوژي ساخت -٦

چنانچه سازنده از تكنولوژي و دانش فني ساخت قطعه برخوردار باشد ، بايستي آنرا در 

 .گزارش امكان سنجي تشريح نمايد

  (OPC)فلوچارت فرايند ساخت  -٧

پس از طي گامهاي فوق ، فلوچارت فرايند ساخت آه بياني تصويري از مراحل مختلف 

براي به وجود آوردن يك نمودار فرايند عمليات . طرح ريزي مي گردد مي باشد ، ساخت قطعه 

از سمت راست باالي نمودار شروع آرده و ابتدا اجزاي به آار رفته در اولين مونتاژ در نظر 

قطعات خريداري شده نيز در محل مناسب براي مونتاژ به قطعات ديگر مي . گرفته مي شوند 

نچه قطعات در محل سازنده توليد شوند ، روش توليد را بايد با رعايت توالي مورد چنا. پيوندند

 .نظر به صورت عمودي نمايش داد آه در محل مناسب مونتاژ   مي شوند

 

 شناسايي تجهيزات و ماشين آالت توليدي ساخت قطعه -٨

فهرست آاملي از مشخصات ماشين آالت و دستگاههاي توليدي بايستي تهيه وتدوين 

 .ده و در گزارش آورده شودش

 

 برنامه تهيه ماشين آالت -٩

چنانچه برخي از ماشين آالت توليدي را سازنده در اختيار نداشته باشد ، بايستي برنامه و 

در .... چگونگي تهيه تجهيزات و ماشين آالت اعم از زمان تهيه ، محل خريد ، هزينه الزم و 

 .اختيار سازه گستر قرار دهد

 

 زات آنترلي و آزمايشگاهي شناسايي تجهي -١٠

فهرست آاملي از مشخصات تجهيزات آنترلي و آزمايشگاهي و اندازه گيري مورد نياز  

بايستي تهيه گردد و مشخص شود آه چه تعداد از تجهيزات مذآور موجود بوده و آداميك 

 .بايستي خريداري گردد

 

 برنامه تهيه تجهيزات آنترلي -١١

 آه سازنده فاقد آنها مي باشد ، مي بايست برنامه در خصوص تجهيزات و وسايل آنترلي

مشخص جبران اين آمبود ها و چگونگي تهيه آنها مشتمل بر زمان تهيه  ، محل خريد،  هزينه 

 .تهيه شده و در گزارش امكان سنجي آورده شود.... و 
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  چگونگي تامين مواد اوليه مصرفي و مورد نياز-١٢

رد نياز و مصرفي سازنده بايستي آامًال شفاف و روشن محل و نحوه تامين مواد اوليه مو

به عبارت ديگر ، سازنده آليه مواد اوليه مورد نياز خود را شناسايي نموده و در . باشد 

 .خصوص چگونگي تهيه آنها اطالعات جامع و دقيقي ارائه مي نمايد

 

  شناسايي تخصص هاي الزم براي ساخت قطعه-١٣

 
 ي الزمبرخورداري از تخصص ها-١٤

پس از شناخت تخصص هاي الزم براي ساخت قطعه ، سازنده ميزان برخورداري از منابع 

 .انساني و تخصص هاي الزم را مشخص وتشريح مي نمايد

  ظرفيت سنجي-١٥

سازنده مي بايست با به آار گيري اصول و روشهاي علمي نسبت به تعيين ظرفيت توليد 

 .خود اقدام نمايد

 

 مشخص ساخت قطعه برنامه زماني -١٦

براي ) گانت چارت ( سازنده در اين مرحله بايستي نسبت به تهيه يك برنامه زمان بندي 

پروژه آه آليه فعاليتهاي اصلي پروژه و زمان الزم براي انجام هر يك را شامل گردد ، اقدام 

 نموده باشد ، فعاليتهاي الزم براي تكميل پروژه ضمن در نظر داشتن رابطه پيش نيازي

  و. فعاليتها نسبت به يكديگر و زمان انجام هر آدام مي بايست توسط سازنده مشخص شود

 گانت چارت مشروح پروژه بايد شامل آليه فعاليتهايي آه فرايند تكوين محصول ، سازنده      

 .را ملزم به انجام آنها آرده نيز باشد

  آناليز قيمت-١٧

 
  مشخص نمودن پيمانكاران فرعي-١٨

يك واحد توليدي مي تواند از شرآتي با ساختار عمودي شروع شود آه مواد خام را دامنه 

خريداري نموده و پس از انجام چندين مرحله پااليش ، فرآوري و مونتاژ ، محصول نهايي را 

توليد مي آند ، تا شرآتي آه قطعات سازنده محصول را خريداري و محصول نهايي را مونتاژ 

 .معروف هستند )) ساخت يا خريد (( م هايي معموًال به نام تصميمات چنين تصمي. مي نمايد 

 تقريبًا هيچ آارخانه اي تمام قطعات مورد نياز خود را نمي سازد ، تصميمات ساخت يا خريد    

معموًال تصميمات مديريتي هستند آه براي انجام چنين تصميم گيري هايي به اطالعات مالي 

خريد ، منابع انساني و نظير اينها نياز است . ي ، مهندسي فرايند ، مهندسي صنايع ، بازارياب

تصميم گيري در مورد ساخت يا خريد قطعات مستلزم مطالعه دقيق بازار و وسايل و تجهيزات . 

 .مورد نياز است
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بر اساس موارد فوق الذآر سازنده مي بايست در صورت استفاده از امكانات پيمانكاران جزء 

به عنوان مثال . ( ايد چه بخشي از آار را به چه پيمانكاري مي سپارددقيقًا مشخص نم

 ... )عمليات هاي حرارتي ، پوشش هي و 

 

  امكان سنجي قابليت پيمانكاران جزء-١٩

با توجه به اهميت موضوع ، سازندگان مي بايست نسبت به امكان سنجي قابليت 

 . گيرند مبادرت نمايند ميپيمانكاران جزء آه از امكانات آنها بهره 

 

  ارائه تضمين آيفيت قطعه پيمانكاران جزء-٢٠

با توجه به اينكه آيفيت ، قيمت و تحويل به موقع پيمانكار فرعي مستقيمًا بر روي آيفيت 

، قيمت و تحويل به موقع سازنده اثر مي گذارد ، لذا بايد پيمانكاران فرعي منتخب از نظر 

توصيه ميگردد در . فوق توسط سازنده مورد ارزيابي قرار گرفته باشدقابليت آنها درتامين موارد 

فني / تيم ارزيابي پيمانكاران فرعي به منظور انتخاب آنها ، آارشناس طراحي مهندسي 

سازنده حضور داشته باشد و نيز سازنده ، برنامه خودر را براي تضمين آيفيت قطعه و تحويل 

 .ئه نمايدبه موقع آنها از پيمانكار فرعي ارا

 

  تعيين مدير پروژه مناسب-٢١

بديهي است آه پس از تائيد گزارش امكان سنجي سازنده و عقد قرارداد ، ارائه گزارشات 

 مي باشد ، بنابراين سازنده بايد داراي يك مدير پروژه با قابليت هاي به موقع الزامي پيشرفت

پروژه بايستي درمحدوده فني و تخصصي الزم در اين زمينه بوده و همچنين مديريت 

... ) از نظر مالي ، زماني و ( مسئوليتها و وظايف پروژه از اختيارات الزم جهت تصميم گيريها 

برخوردار باشد و با توجه به اينكه نماينده سازنده و رابط با شرآت سازه گستر ، مدير پرژه 

 اختيارات الزم به معرفي شده از طرف سازنده مي باشد ، الزم است تا جهت رهبري پروژه

 .وي تفويض شده باشد

 

  شناسايي مشكالت فني ساخت قطعه-٢٢

شناسايي و بيان مشكالت فني ساخت قطعه ، به دنبال شناخت دقيق و جامع از 

محصول و فرايند ساخت آن، يكي از مواردي است آه توسط سازنده در گزارش امكان سنجي 

 .آورده مي شود
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  برنامه ساخت و پيشرفت پروژه ارائه پيشنهادات هببود-٢٣

 
 تصميم گيري درخصوص گزارش امكان سنجي  -

 
آارشناس ( پس از تهيه گزارش امكان سنجي توسط سازنده ، تيم پروژه سازه گستر 

آنرا مورد بررسي قرار مي دهد و نسبت به تكميل چك ليست ) ساخت، مرغوبيت / تامين 

جي در صورتي مورد تائيد تيم خواهد بود آه گزارش امكان سن. امكان سنجي اقدام مي نمايد 

 به صورت آامل پاسخ داده شده و در صورت وجود نقص در (c)به آليه سواالت بحراني

.  ، برنامه زماني تكميل آنها در اسرع وقت اعالم گردد(M)پاسخگويي به سواالت مهم 

س از عقد  چنانچه نقصي مشاهده شود ، سازنده موظف است پ(N)درخصوص سواالت مفيد 

چك ليست . قرارداد و تا هنگام پيش مميزي براي ساخت نمونه آن موارد را مرتفع آرده باشد 

 . مذآور به پيوست آمده است 

تيم پروژه پس از تكميل امكان سنجي بايستي چك ليست مذآور را جهت بررسي نهايي 

 گزارش امكان سنجي و پس از تائيد و تصويب. و تصويب به رئيس مرغوبيت ذيربط تحويل نمايد

 .، اقدامات الزم به منظور عقد قرارداد به عمل خواهد آمد
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 امكان سنجي
 

هم حمصولمشناسايي مشخصات

 تهيه فلوچارت فرآيند توليد

ارائه برنامه چگونگي تهيه 
 مديريت پروژه نقشه هاي اجزاء

شناسايي 
مشكالت 

فني 
ساخت 
 قطعه

شناسايي 
دانش فين و 
تكنولوژي 
دخيل در 
 ساخت قطعه

مواد 
اوليه

شناسايي 
جتهيزات و 
ماشني آالت 
توليدي 

براي ساخت 
 قطعه

شناسايي 
جتهيزات 
آنرتيل و 

آزمايشگاهي
 موردنياز

شناسايي 
ختصصهاي الزم 
براي ساخت 

 قطعه

برخورداري
از دانش 
فين و 

تكنولوژي
دخيل در 
ساخت قطعه

 حمل و
حنوه 
تامني 
مواد 
اوليه 
مورد 
 نياز

 
 برنامه هتيه 

 ماشني االت

برنامه جربان
آمبود 

جتهيزات آنرتيل

وجود نريوي 
انساني 
 متخصص 

ارزيابي 
ظرفيت 
 توليد

ارائه 
آناليز 

 قيمت

چه خبشي از 
آار توسط 

پيمانكاران 
جزء اجنام 
 خواهد شد ؟

امكان سنجي 
قابليت 

پيمانكاران جزء

نامه مشخص برايبر
تضمني آيفيت قطعه 
و حتويل به موقع 

آار از 
 پيمانكاران جزء

هتيه برنامه 
زماني مشخص 
براي ساخت 

 قطعه

ارائه پيشنهاداتي
براي هببود برنامه
ساخت و پيشرفت 

 پروژه

 شرايط حميطي حمصول – سوابق مشكالت آيفي قطعه –بررسي نقشه ها و مدارك فين  : ٭
 تطابق نقشه ها و مدارك فين با –دمونتاژ / طعه در مونتاژ  مالحظات خاص ق–

 CKDمنونه هاي 



ف
درجه موضوعردي

اهميت
بطور 
آامل

بطور 
تاريخ خيرناقص

تكميل

Cآيا آليه اطالعات و مدارك فني الزم براي ساخت قطعه در اختيار پيمانكار قرار گرفته است ؟1

آيا تطابق نمونه مرجع (CKD يا شاهد)  با نقشه دريافتي از سازه گستر، توسط پيمانكار انجام شده و 2
Mابهامات برطرف گرديده است ؟

Mآيا پيمانكار پارامترها و مشخصه هاي مهم محصول را شناسايي نموده است ؟3

Nآيا پيمانكار برنامه چگونگي تهيه نقشه اجزاء را شناسايي نموده است ؟4

Cآيا پيمانكار فلوچارت فرآيند ساخت قطعه را ارائه آرده است ؟5

Cآيا پيمانكار دانش فني و تكنولوژي دخيل براي ساخت قطعه را شناسايي آرده است ؟6

Mآيا پيمانكار از دانش و تكنولوژي الزم براي ساخت قطعه برخوردار است ؟7

Mآيا پيمانكار تجهيزات و ماشين آالت توليدي براي ساخت قطعه را شناسايي آرده است ؟8

Mدر صورتيكه پيمانكار ماشين آالت توليدي الزم را در اختيار ندارد آيا براي تهيه آنها برنامه مشخصي دارد ؟9

Mآيا پيمانكار تجهيزات آنترلي و آزمايشگاهي مورد نياز را شناسايي نموده است ؟10

در صورتيكه سازنده خود تجهيزات آنترلي الزم را در اختيار ندارد آيا براي جبران اين آمبود برنامه خاصي 11
Mدارد ؟

Mآيا پيمانكار محل و نحوه تامين مواد اوليه مصرفي مورد نياز براي ساخت قطعه را شناسايي آرده است ؟12

Mآيا پيمانكار تخصص هاي الزم براي ساخت قطعه را شناسايي نموده است ؟13

Nآيا پيمانكار داراي نيروي انساني متخصص براي ساخت قطعه مي باشد ؟14

Mآيا پيمانكار ظرفيت توليدي خود را ازريابي آرده است ؟15

Mآيا پيمانكار برنامه زماني مشخصي براي ساخت قطعه ارائه آرده است ؟16

شماره :                                    
                                      چك ليست امكان سنجي    تاريخ :

پيمانكار سابقه توليد قطعات مشابه          دارد          ندارد

نام قطعه مشابه :

نام قطعه :                                                        شماره فني :                                                              نوع خودرو :

نام آامل پيمانكار :

پيمانكار سابقه آار با سازه گستر          دارد          ندارد           (در صورت داشتن سابقه) آد پيمانكار :

شماره فني ساير قطعاتي آه پيمانكار با سازه گستر قرارداد ساخت دارد : 

ميانگين مدت زماني آه پيمانكار براي رسيدن به خودآفايي در ساخت قطعات مشابه صرف نموده است ؟

S.G.S.CO



ف
درجه موضوعردي

اهميت
بطور 
آامل

بطور 
تاريخ خيرناقص

تكميل

Mآيا پيمانكار آناليز قيمت ارائه نموده است و درآناليز خود آار را به اجزاء معقول شكسته است؟17

در صورت استفاده  پيمانكار  از امكانات پيمانكاران جزء آيا مشخص و تفكيك نموده است آه چه بخشي از آار 18
Nرا به هر يك از آنها مي سپارد ؟

Nآيا پيمانكار به امكان سنجي قابليت پيمانكاران جزء آه از امكانات آنها بهره مي گيرد مبادرت نموده است ؟19

Nآيا پيمانكار برنامه مشخصي براي تضمين آيفيت قطعه  و تحويل به موقع آار از پيمانكاران جزء دارد ؟20

آيا پيمانكار داراي سيستم مديريت پروژه مناسب با برخورداري از اختيارات الزم و توانايي در ارائه گزارشات 21
Nپيشرفت به موقع مي باشد ؟

Mايا پيمانكار مشكالت فني ساخت قطعه را شناسايي آرده است ؟22

Nآيا پيشنهاداتي براي بهبود برنامه ساخت و پيشرفت پروژه توسط سازنده ارائه شده است ؟23

نظريه تيم بررسي امكان سنجي :

نتيجه بررسي :

نام و نام خانوادگي :

اعضاء تيم بررسي امكان سنجي :

تاريخ و امضاء :

آليه اعضاء تيم امكان سنجي موظف به تكميل اين قسمت مي باشند.

رئيس مرغوبيت امور مربوطه :                                                                                      مدير 
امور مربوطه

نام و نام خانوادگي :                                                                                                     نام 
و نام خانوادگي :

تاريخ و امضاء :                                                                                                            
تاريخ و امضاء :

ب (N) مفيد : آندسته از الزاماتي هستند آه امكان تكميل آنها بعد از عقد قرارداد بر طبق زمانبندي تفاهم شده، وجود دارد.

ب (C) بحراني : آندسته از الزاماتي هستند آه سازنده مي بايست قبل از عقد قرارداد آنها را تكميل نموده باشد
ب (M) مهـم  : آندسته از الزاماتي هستند آه مشروط بر (تكميل آنها در اسرع وقت) مي توان با سازنده قرارداد بست

شماره :                                                                          چك ليست امكان سنجي
    تاريخ :

S.G.S.CO




