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  بازنگري  ابالغ تاريخ  شرح بازنگري  تهيه كننده  بررسي كننده  تاييد كننده
  

   سازندگان عملکردارزيابي: دستورالعمل 

  I-SYS-018: شماره 



  
 :هدف  -١

هاي کليدي عملکرد تامين کنندگان طرف قرار داد ساپکو جهت  نظارت و کنترل بر شاخص اي  ارزيابي دوره

يا ايشان و تعيين تامين کنندگان برتر در حوزه هاي مختلف به منظور تصميم سازي مديريتي در جهت تشويق و 

   برنامه ريزي فعاليتهاي اصالحي در زمينه هاي نيازمند بهبود

  

  :محدوده كاربرد  -٢

ه فعاليت ايشان در حوزه تامين قطعات تامين کنندگان داخلي فعال طرف قرار داد ساپکو کكليه اين دستورالعمل 

منظور از سازنده فعال سازنده اي است که داراي قرارداد فعال بوده و . توليدي ميباشد را شامل ميگردد

  . ماه از زمان آخرين تحويل قطعه توسط وي به ساپکو نگذشته باشد٦بيش از 

  

  :دهي دوره محاسبه و گزارش -٣

بر مبناي اطالعات مربوط (ازندگان هر سه ماه يکبار و در ابتداي هرفصل محاسبه شاخص هاي کليدي عملکرد س

مهلت محاسبه امتياز عملکرد شاخص ها و تعيين امتياز نهايي سازندگان . صورت ميگيرد) به فصل قبل از آن 

. يرد  در اختيار وي قرار گ )يک ماه(حداکثر يک ماه بوده و اطالعات مربوط به هر سازنده بايد درمهلت مقرر 

به اطالع ) وب سايت (امتياز نهايي هر تامين کننده و امتياز هريک از شاخص ها بايستي از طريق سيستم مکانيزه 

  .سازنده رسانيده شود

  

  : شرح مسئوليت ها -٤

  کميته راهبري)۱-۴

  تصويب شاخص هاي کليدي جهت ارزيابي سازندگان ) ۱-۱-۴

  امور سيستمها و کامپيوتر) ۲-۴

معاونت /  عملکرد سازندگان در ابتداي هر سال با همکاري معاونت کيفيت ارزيابي هاد شاخص هاي پيشن) ٤-٢-١

  ساخت

  تهيه سيستم هاي مکانيزه الزم جهت محاسبه شاخص ها) ٤-٢-٢



   بستر اطالعاتي الزم جهت اطالع رساني نتيجه ارزيابي به تامين کنندگانپشتيبانيايجاد و ) ٤-٢-٣

  معاونت ساخت/  ص هاي ارزيابي با همکاري معاونت کيفيتهدف گذاري شاخ) ٤-٢-٤

  معاونت کيفيت)۴-۳

  مشارکت در هدف گذاري شاخص هاي ارزيابي) ٤-٣-١

   تامين کنندگان در خصوص نحوه ارزيابي و امتيازات کسب شدههپاسخ گويي ب) ٤-٣-٢

   در وب سايتانجام رتبه بندي سازندگان و اعالم نتايج به سيستمها جهت قرار دادن) ٤-٣-٣

  ساير قسمتهاي سازمان ) ٤-٤

حداکثر تا روز پانزدهم از ( اعالم امتياز عملکرد شاخص هاي غير مکانيزه به معاونت کيفيت در مهلت مقرر) ٤-٤-١

  )ماه اول هر فصل جهت اعالم امتياز عملکرد شاخص در فصل قبل از آن 

  

  : روش اجرايي -٥

  تقسيم بندي سازندگان ) ٥-١

ه اينکه تامين کنندگان قطعه درمقياس هاي متفاوتي نسبت به تامين قطعات توليدي براي ساپکو اقدام با توجه ب

بر اين اساس .  آنان را به گروههاي کوچک تري تقسيم نمود، ميکنند لذا الزم است پيش از انجام فرايند ارزيابي

گان به سه دسته بزرگ ، متوسط و کوچک  ، سازندميزان فروش به ساپکو در طي سال قبل از ارزيابيو بر مبناي 

تصميم گيري در خصوص سازندگاني که در هر دسته قرار ميگيرند توسط امور سيستمها در . تقسيم بندي ميشوند

 به صورت پيش فرض ابتدا .ابتداي هر سال صورت گرفته و ليست هر گروه به معاونت کيفيت اعالم ميگردد

سازنده اي که بيشترين فروش به ( ه خود به ترتيب نزولي مرتب شده  مبناي حجم فروش ساليانبرسازندگان 

  :و تقسيم بندي ايشان به شکل زير انجام ميگيرد ) ساپکو را داشته باشد در ابتداي ليست قرار خواهد گرفت 

  

  گروه سازندگان بزرگ                  ليست اول    ٪٢٠  

  گروه سازندگان کوچک       ليست آخر    ٪٢٠

  گروه سازندگان متوسط      ابقي  م  ٪٦٠

براي ميزان فروش سازندگاني که در فرآيند ارزيابي شرکت داده ميشوند يک مقدار حداقل در نظر گرفته : نکته 

اين سطح کف در ابتداي هر سال و بر مبناي اطالعات سال قبل توسط امور سيستمها و کامپيوتر تعيين . ميشود 

  . ريال تعيين ميگردديک ميلياردبرابر حداقل سطح مورد انتظار براي سال اول اجرا . ميگردد



  شاخص ها و نحوه ارزيابي ) ٥-٢

 ها که در ابتداي هر سال پيشنهاد و به تاييد کليه تامين کنندگان بر مبناي يک مجموعه يکنواخت از شاخص

سطوح صفر و مورد انتظار هر شاخص پس از تاييد ليست . کميته راهبري ميرسد مورد ارزيابي قرار ميگيرند 

شاخص ها توسط کميته راهبري ، توسط معاونت کيفيت و با هماهنگي امور سيستمها تعيين و مبناي محاسبه امتياز 

هر شاخص داراي يک وزن بوده که ميزان امتياز آن شاخص از حاصل ضرب درصد تحقق . دعملکرد قرار ميگيرن

  :در جدول زير ليست شاخص ها واوزان آنها به تفکيک آمده است .هدف در وزن آن محاسبه ميگردد 

  

  

  جدول شاخص هاي ارزيابي سازندگان و وزن آنها

  وزن  شاخص

  ١٥٠  PPMقطعات برگشتي از ايران خودرو

  ١٠٠  PPMت برگشتي از خدمات پس از فروشقطعا

  ١٠٠ PPMمجوز ارفاقي

  ١٠٠  امتياز سيستم کيفي

  ١٠٠  )IQF ، IQA، ايدرو (خودروآديت 

  ٢٠٠   ايران خودرودرصد تحويل به موقع سفارشات

  -٢٥٠  توقفات خط

  ٣٠٠  انحراف از قيمت هدف قطعات

  ١٠٠  درصد پيشرفت خودكفايي

  ١٠٠  صادرات

  

  محاسبه امتياز عملکردنحوه  ) ٥-٣

که در ضميمه يک همين دستورالعمل و ( ابتدا امتياز کسب شده در هريک از شاخص ها بر مبناي فرمول محاسبه 

تعيين شده و سپس در وزن آن شاخص ) تحت عنوان شناسنامه شاخص هاي ارزيابي تامين کنندگان آمده است 

راي کليه شاخص ها با هم جمع شده و نمره نهايي عملکرد در نهايت عدد حاصله از اين فرايند ب. ضرب ميشود 



اين رتبه بندي به . در نهايت کليه سازندگان بر مبناي امتياز نهايي رتبه بندي ميشوند. سازنده را مشخص ميکنند 

  .به در گروه انجام ميگيرد تدو صورت رتبه کل و ر

درصد " فايي نداشته باشد امتياز شاخص چنانچه سازنده اي قطعه اي در ليست تعهدات خودک : تبصره يک

 بدين معني که اگر سازنده قطعه اي در ليست .بر روي بقيه شاخص ها توزيع خواهد شد" پيشرفت خودکفايي 

  :تعهدات خودکفايي نداشته باشد امتياز وي به شکل زير محاسبه ميشود

  دهامتياز نهايي سازن= امتياز محاسبه شده براي سازنده  ) * ٠٩٠/١٠٠٠(

  :سازنده در يک دوره خاص مطابق فرمول زير محاسبه ميگردد " تحويل به موقع "امتياز شاخص  : تبصره دو

A  =  که سازنده به صورت کانبان تحويل داده است ) شماره فني هائي ( تعداد قطعاتي.  

B  =  که سازنده به صورت غير کانبان تحويل داده است) شماره فني هائي ( تعداد قطعاتي   

DA = درصد تحويل به موقع قطعات کانبان  

DB =  درصد تحويل به موقع قطعات غير کانبان  

 )A + B ) / ( DA * A  + DB * B   =  (  امتياز تحويل به موقع 

  
  موارد استفاده از نتايج ارزيابي ) ٥-٤

انتخاب و در خردادماه هر  متوالي يک سال  سازندگان برتر در هر گروه بر اساس نتايج ارزيابي در چهار دوره -

براي اين کار متوسط نمره کسب شده هر سازنده . معرفي خواهند شد ) بر مبناي نتايج سال گذشته ( سال 

سه سازنده اول از هر گروه يه . محاسبه و سپس سازندگان هر گروه به تفکيک و به ترتيب نزولي مرتب ميشوند 

  .عنوان سازندگان برتر انتخاب و معرفي ميشوند

 با سازنده بر اساس همکارينحوه . به عنوان گريد عملكردي سازنده منظور مي شود نتايج حاصل از رتبه بندي -

-QS (        در رويه مديريت عملكرد كيفي و سيستم پيمانكارانو مطابق با جدول سياست همکاري که اين گريد 

PR-25 (به تفصيل شرح داده شده است، خواهد بود.  

  



وزن :سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

امتياز عملكرد براي هر سفارش يا كانبان آزاد شده به صورت زيرمحاسبه ميشود :

عدم تاخير امتياز    ١٠٠، تاخير به اندازه يك برابر       LT امتياز صفر و تاخير بيش از آن امتياز منفي را در پي خواهد داشــت

ماهيانه بازه محاسبه   :

فصلي دوره محاسبه  :

امور لجستيک متولي پااليش :

تحويل به موقعحوزه تاثير :

*

جدول سفارشات كانبان سازندگان(  شامل زمان سفارش، موعد تحويل و زمان تحويل هر سفارش)* جداول اصلي مورد 
استفاده  :

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش  :

فرمول محاسبه :

درصد تحويل به موقع قطعات کانباننام شاخص  :

تا زمان انتقال سيستم كانبان به سيستم جامع ساپكو، مالك محاسبه تحويل به موقع هر 
سازنده براي قطعات كانبان، اعالم امور لجستيك سازندگان خواهد بود   .

عملكرد هر سازنده از ميانگين عملكردهاي مربوط به سفارشات آن سازنده در دوره زماني مورد نظر          
بدست مي آيد .

)1(100
LeadTime

Delayp −=



100امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

<=100M95 <

<= 95M90 <

<= 90M82 <

<= 82M75 <

<= 75M70<=

<  70M0 <=

امتياز سيستم کيفي سازنده در هنگام گزارش گيري مالک عمل خواهد بودبازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

ارتقاء تامين کنندگانحوزه تاثير :

*

گريد سازندگان

0%

90%

75%

60%

50%

جداول اصلي مورد 
استفاده :

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

امتياز سيستم کيفينام شاخص :

محدوده امتياز سيستم کيفي درصد امتياز متعلقه

100%



200امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

ماهيانهبازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

تحويل به موقعحوزه تاثير :

فايل ناخالص رسيد موقت ايران خودرو مالك محاسبه خواهد بود*

فقط سفارشات مقصد ايران خودرو در محاسبات شركت خواهند داشت*

سفارشات تكميل كاري وجابجايي بين سازندگان در محاسبات منظور نميگردند*

سفارشات ودرخواست خريدرسيد موقت

تراكنش انبار ساپكو

جداول اصلي مورد 
استفاده :

تعداد قطعه تامين شده از نياز مشتري( ايران خودرو ) توسط سازنده

تعداد قطعه سفارش گذاري شده براي مشتري (  ايران خودرو ) از سازنده

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

درصد تحويل به موقع قطعات  ايران خودرونام شاخص :

اين نسبت براي هر سازنده به صورت ماهيانه (محاسبه امتياز هر قطعه و سپس متوسط امتياز قطعات هر سازنده )محاسبه 
شده و براي رتبه بندي از متوسط درصد تحويل به موقع سازنده در طي دوره ارزيابي استفاده ميشود

  
  



100امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

سه ماههبازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

ترويج صادراتحوزه تاثير :

صادرات

سطح  مورد انتظار براي صادرات هر سازنده با توجه به گروهي که به آن تعلق دارد 
( بزرگ ، متوسط و کوچک ) تعيين ميشود

جداول اصلي مورد 
استفاده :

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

صادراتنام شاخص :

ميزان صادرات انجام شده در طي دوره

سطح مورد انتظاربراي صادرات

  
  



250-امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

ماهيانهبازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

تحويل به موقعحوزه تاثير :

معيار تشخيص توقفات مقصر ساپكو اعالم نظر دفتر ساپكو درايران خودروست

توقفات خط ايران خودرو جداول اصلي مورد 
استفاده :

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

نام شاخص :

مجموع توقفات خط ايران خودرو ( اعالم شده از طرف دفتر ساپكو ) + ( ميزان 
كسري * ٥٠% ) + ( ميزان كاهش توليد * ٨٠% )

توقفات خط ايران خودرو ( مقصر سازنده )

  
  



300امتياز:سطح صفر :وزن و حدود

حسابداري خريد = مرجع قيمت تحويلي

بازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

كاهش قيمت حوزه تاثير :

ندارد

حسابداري خريد 

قيمت پايه 

انحراف قيمت 

شناسنامه شاخص 

نام شاخص :

جداول اصلي مورد 
استفاده :

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

سطح مورد انتظار:

سه ماهه

قيمت پايه قطعه * تيراژ تحويلي قطعه در بازه محاسبه  - قيمت كل قطعه تحويلي در بازه محاسبه

قيمت پايه قطعه * تيراژ تحويلي قطعه در بازه محاسبه 

  
  
  



100امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود
1,2, ….,nj =Nj :

Qj :
Fj :
Dij :

Aij :
Bij :
Cij :

Sij :
Pij :
A'ij :
B'ij :
C'ij :

MaxiMi =
MiMaxiM =

 = 100٪IF
 = 0٪IF
 =( 200 - 2000M)%IF

ماهيانهبازه محاسبه :
فصليدوره محاسبه :
معاونت کيفيتمتولي پااليش :

بهبود کيفيتحوزه تاثير :
موارد زير در محاسبات شاخص آديت خودرو منظور نميشوند :

جدول اطالعات پايه
جدول ثبت آديت ماهيانه

جدول اهداف آديت

M>=0.1درصد امتياز تخصيصي

ايراداتي که تکنيکال ريپورت آنها به دليل نداشتن ضمائم کار کارشناسي مورد تاييد تضمين کيفيت ساپکو نيست

ايراداتي که بر اساس صورت جلسات غير معتبر براي ساپکو تعيين کد شده است .

ايراداتي که فاقد پايه و اساس و بررسي هاي کارشناسي بوده و به صورت مديريتي براي ساپکو تعيين شده است
نحوه پااليش :

IQF در j خودرو i مربوط به قطعه P تعداد ايراد مشاهده شده با شدت
IQF در j خودرو i مربوط به قطعه S تعداد ايراد مشاهده شده با شدت

Ii , Ai , Fi

Fi = Maxi
12Sij + 10Pij + 3A'ij + 2B'ij + C'ij

Fj

IQF در j خودرو i مربوط به قطعه A تعداد ايراد مشاهده شده با شدت
IQF در j خودرو i مربوط به قطعه B تعداد ايراد مشاهده شده با شدت

M < 0.1 > 0.05درصد امتياز تخصيصي

فرمول محاسبه :

تعداد ايراد مشاهده شده مربوط به قطعه i ام ، خودرو j ام در آديت ايدرو

(انواع خودروها)

QjAi =

M<=0.05 درصد امتياز تخصيصي

IQF در j خودرو i مربوط به قطعه C تعداد ايراد مشاهده شده با شدت

شناسنامه شاخص 

تعداد خودرو j ام آديت شده در ايدرو
IQA ام آديت شده در j تعداد خودرو
IQF ام آديت شده در j تعداد خودرو

آديت خودرو (IDRO, IQF, IQA )نام شاخص :

جداول اصلي مورد 
استفاده :

Ii = Maxi
Dij
Nj

IQA در j خودرو i مربوط به قطعه B تعداد ايراد مشاهده شده با شدت
IQA در j خودرو i مربوط به قطعه C تعداد ايراد مشاهده شده با شدت

Maxi
3Aij + 2Bij + Cij

IQA در j خودرو i مربوط به قطعه A تعداد ايراد مشاهده شده با شدت

  
  



  

100امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

سه ماهه - شناوربازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

بهبود کيفيتحوزه تاثير :

*

مجوز ارفاقي

رسيد موقت ايران خودرو

جداول اصلي مورد 
استفاده :

تعداد کل  قطعات تحويلي به  ايران خودرو در دوره محاسبه 

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

نام شاخص :

فقط قطعاتي كه نوع درخواست آنها " مجوز ارفاقي " و درخواست كننده آنها " 
ساپكو " باشد در محاسبات منظور ميشوند .

*106
تعداد كل قطعات تحويلي از محل مجوز ارفاقي به  ايران خودرو در دوره محاسبه

مجوز ارفاقي 

  
  



150امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

يك ساله  - شناوربازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

معاونت کيفيتمتولي پااليش :

بهبود کيفيتحوزه تاثير :

موارد زير در محاسبات لحاظ نميشوند :*

کليم هاي مشتري به تشخيص مرغوبيت ( كد ٠٩ )*

كليم هاي يك روز خط *

رسيدهاي زير ٢٠٠٠ عدد*

چنانچه مقدار برگشتي بيشتر از رسيد آن باشد ، برگشتي معادل رسيد در نظر گرفته ميشود*

کليم

رسيدها

قطعات برگشتي از مشتري ( ايران خودرو )

جداول اصلي مورد 
استفاده :

مجموع برگشتي ها از (  دريافت کاال + کليم خط ) مربوط به سازنده

مجموع کل رسيد مشتري ايران خودرو از سازنده

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

نام شاخص :

*106=PPM

  
  



100امتياز :سطح مورد انتظار :سطح صفر :وزن و حدود

يك ساله  - شناوربازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

معاونت کيفيتمتولي پااليش  :

بهبود کيفيتحوزه تاثير :

چنانچه مقدار برگشتي بيشتر از رسيد آن باشد  ، برگشتي معادل رسيد در نظر گرفته ميشود  *

خدمات پس از فروش 

رسيدها

قطعات برگشتي از خدمات پس از فروش  ( ايساکو  )

جداول اصلي مورد  
استفاده :

مجموع برگشتي ها از خدمات پس از فروش مربوط به سازنده

مجموع کل رسيد مشتري   ( ايساکو )  از سازنده

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه  :

نام شاخص :

*106=PPM

  



100امتياز:سطح مورد انتظار:سطح صفر :وزن و حدود

سه ماهه شناوربازه محاسبه :

فصليدوره محاسبه :

نداردمتولي پااليش :

پيشرفت خودكفاييحوزه تاثير :

سازندهدامنه کاربرد :

ندارد

تعهدات خودكفايي

تاييديه نهايي

درصد پيشرفت خودكفايي 

جداول اصلي مورد 
استفاده :

شناسنامه شاخص 

نحوه پااليش :

فرمول محاسبه :

نام شاخص :

تعداد قطعات داراي تاييديه نهايي

تعداد كل قطعات مطابق برنامه 

  

  


