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  :تاریخ اعالم ایراد
 
 

 :مرجع اعالم ایراد
 ایرانخودرو

  : سازنده

 :شماره مدرك اعالم ایراد
 

 :کد سازنده  :محل اعالم ایراد 

 :شماره فنی   :شرح

  :تعداد کل قطعات 
  

 :تعداد کل قطعات ایراد دار مشاهده شده

  :محموله اي که اعالم ایراد شده است/ batchمشخصات 
  

  :تعداد کل محموله هاي موجود در ایرانخودرو
 )S-P-A-B-C(گروه ایراد/خانواده ایراد  :نوع ایراد     :شرح ایراد 

  : تلفن                   :نماینده ساپکو:                    تلفن                            :  نماینده اداره کل  کنترل کیفیت دریافت کاال 
  :              تلفن:                               سایر واحدها :                   تلفن :                                                نماینده مهندسی تولید 

  :قدامات انجام شده و در صورت وجود نتایج اندازه گیریهاي مقدماتی خالصه توضیحاتی در مورد ایراد و ا) 1
 

 

 :مشخصه هاي اصلی ردیابی قطعات

 :توضیحات الزم
Regulation Safety اثر ایراد   

 تائیدیه بله خیر تاریخ تائیدیه

 داراي تائیدیه یکروز خط میباشد؟   

  :تاریخ آخرین اخطار 
  

 آیا ایراد قبال نیز رخ داده است؟  

آیا این ایراد در حاضر حاضر سبب شکایت    :تاریخ شکایت همراه با شرح
 مشتري میباشد ؟

 آیا در ارتباط با دیگر محصوالت ایرانخودرو این ایراد وجود دارد؟) 2

  بله خیر نظرات
 )حداقل سه خودرو چک شود(خودروهاي مشابه   
 :محصوالت یا قطعات متقارن   
 :دیگر سازندگان   

  :مراقبت ازمشتري* 
 خیر     آیا این ایراد در ارتباط با دیگر محصوالت نیز به وقوع میپیوندد؟

  بله خیر نظرات
 :گارانتی لد رفع ایراد 

 
 جداسازي در انبار یا خط تولید انجام شده است؟  



 2

  :خودروهاي گارانتی شده از چه شماره اي تولید میشوند
  
  

 :ریورك   
 

 روز پس از تاریخ اعالم ایراد 2حداکثر :اقدام اصالحی کوتاه مدت 
 

 :توسط سازنده )مشکل کیفی( نالیز اولیه ایرادآ )3
 کشف شده ایجاد شده ممکن است ایجاد یا کشف شود؟/فرآیند ایجاد یا کشف شده  کجايدر ایراد 

 بله           خیر     بله خیر      

     در کنترل ورودي ؟
     فرآیندهاي مشابه در این سایت یا سایتهاي دیگر سازنده؟

     محصوالت در یک خانواده؟
      ؟) بعنوان مثال در یک یا چند ایستگاه کاري(در حین تولید 

     در پایان فرآیند تولید یا کنترل محصول نهائی؟
     فبل از ارسال ،تحویل  یا انبارش محصول؟

     ...و  دوباره کاريدیگر احتماالت ممکن براي کشف ایراد یا ایجاد آن مانند 

  عدم کشف ایراد چیست؟یا / وقوع و دالیل اولیه 
  : دلیل وقوع

  : دلیل عدم کشف
 
 
 ):حفاظت از مشتري توسط سازنده به منظوراقدامات انجام شده  در خصوص توضیحات وزمان (اکشن کوتاه مدت ) 4

تعداد قطعات مورد 
 تائید

  توضیحات جزئیات انجام شده و اقدامات اصالحی کوتاه مدت توسط سازنده  تعداد قطعات مردود

  
 

 فرآیند تولیددر 

  

محموله هاي  روي تریلر  
در حال حمل به 

 ایرانخودرویا ساپکو

  

محموله هاي موجود در  
یاانبار  استوك ایرانخودرو

 هاي سازنده
 میشوند؟ )ردیابی یتقابل(عالمت گذاري قطعات مورد تائید سازنده چگونه قطعات با تاریخ تولید بعد از

 شماره بارنامه اولین محموله قطعات سالم جهت ارسال به ایران خودرو ؟ ------

 ؟سالم تاریخ تحویل اولین محموله قطعات  

 
  :در خصوص پذیرش یا رد موارد فوقساپکو کارشناس مسئول تضمین کیفیت/ نقطه نظرات کارشناس 

1-  
2-  
3-  

  : تایید اقدامات
 

 : مسئول مردود                                                                        تاریخ و امضاء/  قابل قبول   
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 هفته بعد از ارسال اولین هشدار به سازنده  2حداکثر: توسط سازنده ) اساسی(برنامه اقدام اصالحی نهائی 

 

 
 

 

 :هاي اصلی بروز ایراد توسط سازندهآنالیز نهائی روي دالئل وریشه ) 5

ت،نگهداري ماشین آالت و ابزار و ط تولید یا سایخ  با در نظر گرفتن تغییرات روشهاي آنالیز قابل استفاده مانند روشهاي حل مسئله ،استخوان ماهی یا 
  .بررسی میشوند... موزش و همچنین موثر بودن فرآیندها وآ

 

در سازمان بخش متولی ایراد 
 )عملیات مورد نظر در یا(سازنده 

 دالئل اصلی ایراد به ترتیب اهمیت رفع ایراد مسئول

   1-   

   2-   
 :جهت ریشه کنی ایراد توسط سازنده ) اساسی(برنامه اقدامات اصالحی نهایی ) 6-1

 پیش بینی شده واقعی :برنامه اقدامات اصالحی اساسی جهت ریشه کنی ایرادات مشخص شده در بند پنجم  مسئول سازمان/ بخش  تاریخ انجام اقدامات

    1-  
     
    2-   

  
  

 SURVEYآیا سازنده تغییراتی در خط تولید،سایت ،سیستمهاي ضد خطا ،کنترل پلن ها و 
PLAN ها به منظور بهبود و ریشه کن کردن ایراد داده  یا خواهد داد؟  

  آیا در تعیین  اقدام اصالحی خطاناپذیرسازي انجام شده است ؟
:                                                                                                                            تجهیز  / نام ایستگاه 

  :             شرح عملیات 
  

  شماره خطاناپذیرسازي                 خیر                   بله 
  

  

  

 : )  R&D( واحد طراحی جهت ریشه کنی ایراد توسط  )اساسی(اقدامات اصالحی نهایی برنامه ) 6-2
 پیش بینی شده واقعی :ریشه کنی ایرادات مشخص شده در بند پنجم  جهتاساسی برنامه اقدامات اصالحی  مسئول سازمان/بخش  انجام اقداماتتاریخ 

     
     

__/__/__ __/__/__ 
__/__/__ 

  
 SURVEYآیا سازنده تغییراتی در خط تولید،سایت ،سیستمهاي ضد خطا ،کنترل پلن ها و 

PLAN ها به منظور بهبود و ریشه کن کردن ایراد داده  یا خواهد داد؟  

  آیا در تعیین  اقدام اصالحی خطاناپذیرسازي انجام شده است ؟      
:                                                                                                                            تجهیز  / نام ایستگاه 

  :             شرح عملیات 
  

شماره خطاناپذیرسازي                  خیر                   بله 
:  

  

  

  

تاریخ قبلی  اثر بخشی اقداماتتاریخ 
 نتایج

 مسئول
بوسیله شده در فوق و صحه گذاري  توصیف اقدامات اصالحی کنترل موثر واقع شدن 

 بله خیر تاریخ :سنجش هاي مرتبط 

         

      

__/__/__   __/__/__   
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 پیش بینیاصالحی بازدارنده و پیشگیرانه براي جلوگیري از بروز مجدد این ایراد در قطعات مشابه یا فرآیندهاي مشابه توسط سازنده  اتاقدام) 7
  شده است؟

  بله                خیراقدامات قابل قبول است ؟آیا 

 هاي مشابه بکارگرفته شوند؟ فرآینداقدامات در سایر سایتهاي سازنده یا حتی سایر  الزم است برخیآیا 
 خیر بله

  
عملیاتمسئول واحد یا 

 انجام اقدام 
 شرح اقدام اصالحی پیشگیرانه مسئول

  انجامتاریخ 
 پیش بینی واقعی

     

     

     

  تکمیلی تحلیل علل اصلی و اقدامات: اختتام )  8
  آیا اقدامات قابل قبول است ؟   بله                خیر

 

 ضرورت انجام اقدامات
اگر بله تا چه   :اقدامات الزم در خصوص موارد ذیل 

 موقع ؟
 بله خیر

  . . . )به روز آوري؛ برنامه اقدامات تهیه و دنبال می شود؛ نصب تجهیزات و (  FMEAاثر بخشی  -   
  . . . )انجام شده است؛ برنامه اقدامات موجود است؛ شاخصها تعیین شده اند و (اثر بخشی آدیتهاي فرآیند  -   
  :طراحی فرآیند  -   
  :طراحی محصول  -   
  )Maintenance(سازماندهی نگهداري  -   

  . . . )آموزش اپراتور ها و (علل سازمانی در سایت تولید  -   
  عدم دقت الزم؛ عدم توجه به روشهاي اجرایی و دستورالعملها -   
  )مشتمل بر محدوده نگهداري (در خصوص کنترلها؛ محدوده تولید و دستورالعملها  Survey Planبه روز آوري   -   
   -  
   -  

 :امضاء مسئول تائید نام و 

 
  ) :8D (سنجش اثر بخشی کلیه اقدامات و بسته شدن هشدار کیفی 

 __/__/__: تاریخ بسته شدن

 
  :نقطه نظرات 

  

 


