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11*
ركن
ارزيابي

الزام 47

 پيمانكاران مديريت« ارزيابي ركن الزامات *
 ديگر اركان ساير از الزاماتي بر مشتمل »فرعي
 وزن داراي الزامات اين ديگر عبارت به يا است
.است بيشتر

ـابی ارکان ارزـی كل ارزيابي 
اوليه

مميزي 
صحه 
گذاري 

محصول 
و فرآيند

ارزيابي 
جامع

استراتژی و سيستم مدیریت کيفيت CMS 5 4 1 5
پاسخ سریع FR 4 3 2 4
مدیریت محصول نامنطبق CNC 5 3 3 5
ذیر  ایستگاه صحه گذاری و تصـدیق خطاناـپ
سازی

VSEP 5 3 4 5

کار استاندارد شده SW 5 4 4 5
مميزی فرایند الیه ای و مدیریت مھارت LPASK 5 2 3 5
کاھش ریســک RR 5 4 4 5
مدیریت تغيير MC 4 1 0 4
بسته بندی و انبارش PSC 3 2 2 3
کنترل محصول و فرایند PPC 5 4 4 3
تجھيزات کنترلی و آزمايشگاھي LCE 1 1 1 1
مدیریت پيمانکاران فرعی EXTRA 4 4 2 3

47 31 28 الزامات45 جمع كل 



STAS چرخه

SOPSOP فاز توليد انبوهفاز توليد انبوه
Tool
Kick
Off

Tool
Kick
Off

انتخاب فازفاز طراحيفاز طراحي انتخاب فاز

تعيين وضعيت جهت 
نخصيص گريد اوليه

فاز صنعتي 
سازي

فاز صنعتي 
سازي

صالحيتتاييد وضعيت 

خود ارزيابي اوليه

مميزي اخذ گريد

خود ارزيابي ساالنه 
توسط سازنده

صحه گذاري پس از 
بحران كيفي



1 مقدمه



الزام 31/47

كل سايت تامين كننده: گستره مميزي

ھدف:

استقرار مباني و اصول الزامات كيفي: ارزيابي توانمندي تامين كننده جديد•
ار با ارزيابي توانايي تامين كننده جھت شروع به ك: سيستم جدید/ابتداي شروع يك پروژه•

ساپكو
ماژول بر اساس چک ليست ارزیابی اوليه-تعيين وضعيت گربد سيستم•

الزامات اجرايي:

روز 2: مدت زمان ارزيابي در سايت تامين كننده•
ميم صرفا در موارد اضطراري با تص: خودارزيابي توسط تامين كننده قبل از ارزيابي مشتري•

مشتري مي توان از آن صرفنظر كرد



الزام 31/47

شرايط انجام مميزي اوليه:
گردد  انجام) که قبالً ارزیابی اوليه برای آن انجام نشده است(توليد محصول در سایت جدید •

.
.تامين کننده جدید بوده و فاقد سابقه ھمکاری با ساپکو باشد •
ماه 12عدم دریافت محصول از سازنده برای مدت •
رفته توليد سيستم یا ماژول جدید که قبالً سازنده برای این دسته مورد ارزیابی قرار نگ•

.است 

نتيجه ارزيابي:

:نتيجه مميزي بيانگر تحليل ريسك ھمكاري با سازنده مي باشد•
.توصيه مي شود⁻
.مشروط به برنامه اقدام، توصيه مي شود⁻
.توصيه نمي شود⁻

ده به چنانچه تامين كننده برنامه اقدام اساسي ارائه نمايد، تامين كننبا وجود نتيجه قرمز •
.عنوان تامين كننده منتخب انتخاب خواھد شد



مراحل انجام-ارزيابي اوليه تامين كننده

نده
 كن

ين
تام

يه 
 اول

ابي
ارزي

در صورت يكسال قطع همكاري لغو مي شود

سازنده جديد

ماژول جديد/توليد سيستم

سايت جديد



2 فرآيند ارزيابي





b

a

معرفي چك ليست
ارسال چك ليست ارزيابي

خودارزيابي تامين كننده

يآماده سازي ارزيابي مشتر

b ارزيابي در سايت تامين
كننده توسط مشتري

a صحه گذاري برنامه اقدام
تامين كننده

مراحل انجام-ارزيابي اوليه تامين كننده

aجلسه جهت پاسخگويي به 
پرسشهاي تامين كننده

غير الزامي
.در صورت انتخاب سازنده الزامي است

قابل صرفنظر



b

a
b

هفته 3 -: ارسال چك ليست

هفته 2:+ارسال گزارش كامل

a+6 هفته

روز 1-: دستور جلسه
0

aهفته 2-: جلسه

روز 2:+خالصه گزارش

هفته 1-: ارسال خودارزيابي



خودارزيابي تامين كننده: مراحل انجام-ارزيابي اوليه تامين كننده

.ارزيابي اوليه تامين كننده يك مرحله مھم از فرآيند ارزيابي مي باشد•

عدم اتالف وقت براي تامين كننده و مشتري: ارزيابي را ارتقاء مي دھد اثربخشيخودارزيابي •

:ھدف•

آگاھي تامين كننده از الزامات
تحليل گپ ھاي بين سيستم جاري تامين كننده و الزامات مشتري
كسب اطالع از نتيجه ارزيابي پيش از ارزيابي مشتري

:تذكر•

 مك خواھد بلكه به يافتن نقاط ضعف كنتيجه قرمز اثر منفي بر روي تصميم ارزياب مشتري ندارد
.كرد

مره توضيحات تامين كننده به اندازه ن: درج شواھد و يافته ھاي ارزيابي موكدا توصيه مي گردد
.دھي اھميت دارد

 



خودارزيابي تامين كننده: مراحل انجام-ارزيابي اوليه تامين كننده

شماره 
آیتم الزام  وزن

شماره 
معيار معيار ارزیابی

نمره 
معيار 
ارزیابی

نمره
نمره 
معيار 
ارزیابی

نمره 
پيشنھادی شواھد، یافته ھا

استراتژی و سيستم مدیریت کيفيت

CMS11

سازنده دارای گواھينامه IATF 16949 می باشد.
اگر گواھينامه ندارد و یا تعليق شده است، طرح اقدام اجرا شده و توسط 

مدیریت ارشد سازمان مدیریت می شود و توسط سایر سطوح سازمانی 
پشتيبانی می گردد.(حداقل  Stage 1 را گذرانده باشد.)

NOK با شركت IMQ قرارداد منعقد شده ولي ھنوز مميزي مرحله اول و دوم انجام نشده 
است. 

CMS13
کيفيت مستقل از واحدھای اجرایی بوده و اختيار توقف خط را در مواقع بروز 

عدم انطباق دارد. OK

در رويه اجرايي xxxxxxx اختيارات كيفيت ذكر شده است. اختيارات بازرس و اپـراتور
توليد براي توقف خط در ايستگاه مونتاژ چـراغ عقــب 206 بررسي شد (سوابق توقف و 

مدارك مرتبط بررسي گرديد. )

STAS     ver 0

تامين کننده مميزی ساپکو

CMS1
 IATF 16949 

X 2 To be 
completed

شواهد و يافته هاي ارزيابي مرتبط با هر  
معيار ارزيابي در ستون مشخص شده درج 

.مي گردد

پس از تعيين وضعيت كل معيارهاي 
ن ارزيابي، نمره الزام مرتبط محاسبه و در اي
.دستون به طور اتوماتيك تعيين خواهد ش



خالصه گزارش-ارزيابي در سايت تامين كننده: مراحل انجام-ارزيابي اوليه تامين كننده

ظور به منخالصه گزارش ارزيابي اوليه تامين كننده توسط ارزياب تھيه شده و در جلسه اختتاميه •
.، ارائه مي شودتھيه برنامه اقدام توسط تامين كننده

.گزارش نھايي حداقل دو ھفته پس از انجام ارزيابي به تامين كننده ارسال خواھد شد•
ھفته پس از دريافت گزارش كامل مميزي به ارزياب ارسال  2برنامه اقدام نھايي تامين كننده حداكثر •

.  خواھد شد
.دبرنامه اقدام دريافتي از تامين كننده توسط ارزياب بررسي و نتيجه صحه گذاري اعالم خواھد ش•



3 چك ليست ارزيابي و نمره دهي



ارزيابي اوليه تامين كننده
اصول نمره دهي

: نمره دهي متكي بر دو اصل ذيل است

.شده باشداستاندارد  كليه ي فعاليتها
شده باشدكامل اجرا و كليه استانداردها به طور 



نمره دهي معيارهاي ارزيابي -ارزيابي اوليه تامين كننده

:ھر كدام از معيارھاي ارزيابي مطابق جدول ذيل نمره دھي مي شود•

 

جدول تصميم گيري معيارهاي چك ليست ارزيابي
وضعيت نمره تفسير/ كاربرد 

OK .)استاندارد شده و كامال اجرا شده است. (معيار برآورده شده است

NOK .)يا كامال اجرا نشده است/استاندارد نشده و. (معيار برآورده نشده است

NA .)عدم مصداق مستدل ذكر شود. (معيار مصداق ندارد

NR .)در مميزي بعدي مشتري بررسي خواهد شد. (برررسي نشد

Road Block
ي پياده منابع الزم برا. (وجود دارد و شامل موارد بحراني است "ارزيابي اوليه تامين كننده"صرفا در 

.)سازي الزام و يا تصميم به انجام برنامه اقدام وجود ندارد



دهي معيارهاي ارزيابينمره  -ارزيابي اوليه تامين كننده

:نمره ھر الزام مطابق جدول ذيل نمره دھي خواھد شد•

 

نمره وضعيت معيارهاي اصلي وضعيت معيارهاي اضافه 

0 Road Blockوجود حداقل يك مورد 

فاقد تاثير بر روي نمره

1
از نصف  تر كم”OK“تعداد موارد با وضعيت 

كل موارد

2
بيشتر يا ”OK“وضعيت تعداد موارد با 

مساوي نصف كل موارد

3
يا تعداد برابر ”OK“تعداد موارد با وضعيت 

كل موارد

NA
يا بيشتر ”NA“تعداد موارد با وضعيت 
مساوي نصف كل موارد

NR ”NR“وجود حداقل يك مورد با وضعيت 

نتيجه مميزي قرمز

كليه اصول اجرا 
.شده است



نتيجه نهايي ارزيابي -ارزيابي اوليه تامين كننده

:نتيجه نھايي ارزيابي مطابق جدول ذيل تعيين خواھد شد•
 

رنگ  نتيجه نهايي وضعيت معيارهاي اصلي

توصيه نمي شود RED

صفروجود حداقل يك مورد امتياز 
 Road Block)(

يا
نمره كل ارزيابي > %60

مشروط به برنامه اقدام، توصيه مي شود YELLOW  60%≥ كل نمره  < %80

توصيه مي شود GREEN 80%≥ نمره كل 



نتيجه نهايي ارزيابي -ارزيابي اوليه تامين كننده

ارزيابي 
اوليه 
تامين 
كننده

≥ 80 سبز

<60

قرمز

60-79

زرد

توصيه نمي شود يكي از ايتم هارا برنامه اقدام اساسي 
ندارد و برنامه 

ندارد

همه آيتم هارا دارد 
نياز به بهبود دارد

مشروط به برنامه 
اقدام، توصيه مي شود

توصيه مي شود



بررسي اجمالي -ارزيابي اوليه تامين كننده

ركن اضافه 1ركن و  11: تعداد اركان ارزيابي

ارکان ارزیابی كل اوليه ارزيابي 
مميزي صحه 

گذاري محصول و 
فرآيند

ارزيابي جامع

1 استراتژی و سيستم مدیریت کيفيت CMS 5 4 1 5
2 پاسخ سریع FR 4 3 2 4
3 مدیریت محصول نامنطبق CNC 5 3 3 5

4 ایستگاه صحه گذاری و تصــدیق 
ـازی خطاناپذیر س

VSEP 5 3 4 5

5 کار استاندارد شــده SW 5 4 4 5
6 مميزی فرایند الیه ای و مدیریت مھارت LPASK 5 2 3 5
7 کاھش ریسک RR 5 4 4 5
8 مدیریت تغيير MC 4 1 0 4
9 بسته بندی و انبارش PSC 3 2 2 3

10 کنترل محصول و فرایند PPC 5 4 4 3
11 تجھيزات کنترلی و آزمايشــگاھي LCE 1 1 1 1
12 مدیریت پيمانکاران فرعی EXTRA 4 4 2 3

47 31 28 الزامات45 جمع كل 



بررسي اجمالي -ارزيابي اوليه تامين كننده

مديريت پيمانكاران فرعي: 12ركن 
شماره 
آیتم الزام  وزن

شماره 
معيار معيار ارزیابی

Corporate Management and Strategy/ استراتژی و سيستم مدیریت کيفيت   

CMS11

سازنده دارای گواھينامه IATF 16949 می باشد.
اگر گواھينامه ندارد و یا تعليق شده است، طرح اقدام اجرا شده و توسط 

مدیریت ارشد سازمان مدیریت می شود و توسط سایر سطوح سازمانی 
پشتيبانی می گردد.(حداقل توصيه نامه صادر شده باشد.)

CMS13
کيفيت مستقل از واحدھای اجرایی بوده و اختيار توقف خط را در مواقع بروز 

عدم انطباق دارد.

CMS31

فرایند اخذ صالحيت شامل موارد ذیل می باشد: 
 کليه ی فرآیندھای ساخت حتی موارد برون سپاری شده ، قطعات، قطعات 

 ،(By Pass process) پيمانکاران فرعی، مواد اوليه، فرآیند ھای جایگزین
عمليات دوباره کاری مجاز .

CMS32

برای کليه تجھيزات / امکانات / ابزارھای جدید و یا تعمير شده (ساخت ، 
ابزارھای کنترلی) یک رویکرد ساخت یافته (5M ، رویکرد Ishikawa) برای تائيد 
انطباق با مشخصات تعيين شده تجھيز (ظرفيت و قابليت) بکار برده می شود 
. برای ابزارھای کنترلی ، این رویکرد شامل کاليبراسيون تجھيز نيز می باشد.

CMS33
منابع و مالحظات تعميرات و نگھداري در فرآيند صحه گذاري تجھيزات توليد 

لحاظ شده است.
CMS41 معيار انتخاب پيمانکاران فرعی تعریف شده است.

CMS42

عملکرد پيمانکاران منتخب بر اساس شاخص ھای کليدی عملکرد مشخص 
شده پایش می شود (مانند کارنامه سازنده) . شاخص ھای عملکردی ھدف 

گذاری شده و  آستانه اقدام مشخص شده است.
در صورت انحراف از ھدف ، فرایند تشدید (Escalation) با انجام اقدام اصالحی 

و تعریف معيارھای عادی سازی اجرا می شود . در این امر تامين کننده 
پشتيبانی ھای الزم را از پيمانکار فرعی بعمل می آورد.

CMS43

کنترل ورودی اجرا و مدیریت می شود . تناوب بازرسی متاثر از شاخص ھای 
کليدی عملکرد پيمانکار است .

تنھا قطعات/ مواد تایيد شده ( PPAP/ گزارش تست نمونه اوليه و گزارش 
بازرسی ورودی منتشر شده ) مورد استفاده در خط توليد قرار می گيرند.

Part and Process Control/ کنترل محصول و فرایند

PPC21

در صورت مصداق مشخصات کليدی مشتری (تعریف پژو) به مشخصات 
فرآیند مرتبط شده است.

وجود ماتریس ارتباط مشخصه ھای محصول و فرایند برای محصوالت ایمنی 
الزامی است .

PPC22

الزامات خاص مشتری در پيمانکاران زیر مجموعه اجرا شده است:
-مشخصات فنی محصول.

-استانداردھای خاص فرآیند و محصول.
-روشھای اجرایی که باید بکار گرفته شود (مانند: PPAP/El, PFMEA و …)

-الزامات ردیابی، FIFO و برچسب زنی.
-شاخص ھاي مشتري و شاخص ھاي عملكردي و اھداف ( مانند: عملكرد 

كيفي ، ھزينه ھاي كيفي ، تحويل به موقع)
- الزامات محصول ایمنی برای پيمانکاران فرعی ایمنی

PPC23
ليست مشخصه ھای مھم محصول و چگونگی کنترل آنھا فی مابين سازنده 
اصلی و پيمانکار فرعی توافق شده و نتایج کنترلی (در صورت نياز با SPC) به 

اشتراک گذاشته شده است .

PPC2
شناسایی و کنترل 

مشخصه ھای 
کليدی

X

CMS4
مدیریت پيمانکاران 

فرعی
X

CMS3
اخذ صالحيت 
محصول / فرایند X

CMS1
 IATF 16949 

X

 12الزام مرتبط با ركن  4
پيمانكاران فرعي از ساير 

الزامات در ساير اركان 
.استخراج شده است

يعني در واقع اين الزامات 
.داراي وزن دو برابر مي باشد



بررسي اجمالي -ارزيابي اوليه تامين كننده

تجھيزات كنترلي و آزمايشگاھي: 11ركن 

الزام مندرج در ركن تجهيزات  
ط  كنترلي و آزمايشگاهي توس
واحد متد ساپكو ارزيابي و 

.تعيين نمره مي شود

Laboratory & Control equipment/ تجھيزات كنترلي و آزمايشگاه

LCE11 سازمان اجرای تست پلن را به نحو مطلوبي پوشش داده است.

LCE12
تجھيزات کنترلی و آزمایشگاھی سازمان داراي كفايت بوده و تائيد مشتري 

اخذ شده است.

LCE13
سازمان از خدمات آزمایشگاھھای خارجی با صالحيت و مورد تائيد مشتري 

استفاده مي نمايد.
LCE14 سازمان از تجھيزات کنترلی مناسبي در فرآیند توليد استفاده مي نمايد.

تجھيزات کنترلی و 
LCE1آزمايشگاھي

8 مدیریت تغيير MC 0 0 NR NR 0 0 NR NR

9 بسته بندی و انبارش PSC 0 0 NR NR 0 0 NR NR

10 کنترل محصول و فرایند PPC 0 0 NR NR 0 0 NR NR

11 تجھيزات کنترلی و آزمايشــگاھي LCE 3 0 Y 3 0 Y

12 مدیریت پيمانکاران فرعی EXTRA 0 0 NR NR 0 0 NR NR


