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همسهِ : فطآیٌس خَـ ثِ ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي ضٍقْبی اتهبل ثبثت لغؼبت ثِ یىسیگط اظ زضخِ اّویت 

زؾتِ لصا ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خَـ زض  .ذَضزاض اؾتطثّبی ذَزضٍ  ثؿیبض ثبالئی زض تَلیس لغؼبت ٍ هدوَػِ

ّبی هطتجظ ثب آى زض ضاؾتبی اعویٌبى اظ ذطٍخی یؼٌی هحهَل ًْبئی  وٌتطل فطآیٌس ثبقس، هیفطآیٌسّبی ٍیػُ 

وٌتطل فطآیٌسّبی تَلیس ٍ  گؿتط ؾبیپب خْت یىؿبى ؾبظی ضٍـ یبض هْن اؾت. اظ ّویي ضٍ قطوت ؾبظُؿث

اٍل ٍ زٍم لغؼبت ٍ ضٍز وِ ولیِ تبهیي وٌٌسگبى ضزُ  ایي زؾتَضالؼول ًوَزُ ٍ اًتظبض هی خَـ، السام ثِ تْیِ

 گبم ثطزاضًس. ىبضیخَق زاضای فطآیٌس ؾبظی آى زض خْت اضتمبی هحهَالت ّبی ذَزضٍ ثب پیبزُ هدوَػِ

ثبیؿت هٌتْی ثِ ایدبز یه وویتِ ترههی خَـ زض تبهیي وٌٌسُ گطزز وِ  اخطای وبهل ایي زؾتَضالؼول هی

ثط فطآیٌسّبی خَـ ٍ زض ًْبیت ایدبز لبثلیت ٍظیفِ ایي وویتِ ثطضؾی ٍ پبیف هؿتوط ولیِ پبضاهتطّبی هَثط 

 ثبقس. اعویٌبى ثبال زض هحهَالت ذطٍخی فطآیٌسّبی خَـ هی

ٍ  ISO 3834اٍل ایي زؾتَضالؼول اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّبی خْبًی خَـ هبًٌس ٍیطایف  هكرهِ ثبضظ

 ثبقس. خَـ هیاؾتفبزُ اظ تدطثیبت هترههبى ٍ وبضقٌبؾبى حَظُ 

 هدف: -1

ّبی هَثط ثط طوٌتطل پبضاهتتَلیس ٍ ؾبظی ضٍقْبی  یىؿبىّسف اظ تسٍیي ایي زؾتَضالؼول تؼییي ضٍقی خْت 

 ثبقس. ویفیت خَـ هبًٌس تدْیعات، اپطاتَض، اؾٌبز ٍ ... هی

 دامنه کبربرد: -2

آًْب  ٍ زض گطزز گؿتط تبهیي هی ذَزضٍ گطٍُ ؾبیپب وِ اظ عطیك قطوت ؾبظُفلعی ّبی  ولیِ لغؼبت ٍ هدوَػِ

 .قَز فطآیٌسّبی خَقىبضی اًدبم هی

 مسئولیت اجرا: -3

ّبی خَقىبضی  دوَػِثِ ػْسُ تبهیي وٌٌسگبى هطتجظ ثب تبهیي لغؼبت ٍ هاخطای ایي زؾتَضالؼول  هؿئَلیت

ثط ایي اؾبؼ  ثبقس. گؿتط ؾبیپب هی اهَضّبی ویفیت ؾبظُثؼْسُ َلیت پبیف نحت اخطای آى قسُ ثَزُ ٍ هؿئ

ای ضا ثِ ػٌَاى وویتِ خَـ هؼطفی ًوبیس وِ اػضبی آى حسالل قبهل هسیطاى  ثبیؿت وویتِ تبهیي وٌٌسُ هی

الظم ثِ شوط اؾت وِ  ثبیؿت هكرم گطزز. تِ هییویفیت، هٌْسؾی ٍ تَلیس ثبقٌس. قطح ٍظبیف اػضبء ایي وو

طفی قسُ وِ هؿئَلیت تهویوبت وویتِ یىی اظ اػضبء وویتِ خَـ هی ثبیؿت ثِ ػٌَاى هؿئَل وویتِ هؼ
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گیطیْب ٍ پیگیطی اًدبم  ؾَاثك ثطگعاضی خلؿبت هٌظن ایي وویتِ ٍ تهوین خَـ ثِ ػْسُ ایكبى هی ثبقس.

 ثبیؿت هؿتٌس گطزز. الساهبت هی

فطهْبی ثب تَخِ ثِ تسٍیي العاهبت ؾیؿتن هسیطیت ویفیت تبهیي وٌٌسگبى گطٍُ ؾبیپب، چه لیؿتْب ٍ  تَخِ:

 . ثبقس هی ُ ذَزضٍؾبظی ؾبیپب هٌغجكثب العاهبت گطٍ ب ایي ًظبهٌبهِ،ثهطتجظ 

     ببیستت   مت    هتب  ییت  را ضتبم  ضتد  ز التامتبت یکتر ضتد         اجرا: این دستوورالمل  وتو

 ردند.گرعبیت 

خوَـ   فطآیٌوس اخوطای  ی اظ هْوتوطیي اخوعاء   ػٌوَاى یىو  : اپطاتوَض ّوب ثوِ    ّبی خَـاپطاتَضقطایظ  -1

 ثبقٌس: اثبیؿت قطایظ ظیط ضا زاض هی

 فلع پبیِآقٌبئی ثب  -1-1

 الىتطٍز ٍ ...  هَاز ههطفی زض خَـ هبًٌس ؾین خَـ ، گبظ، تؿلظ ثِ -1-2

 پبضاهتطّبی فطآیٌس ٍ تبثیطات آى ثط ویفیت خَـتؿلظ ثِ  -1-3

 یَة خَقىبضی ٍ ضٍقْبی تكریم آىتؿلظ ثِ ػ -1-4

 ضٍقْبی هدبظ ثبظوبضی ٍ ثبظوبضیْبی غیط هدبظآقٌبئی ثب  -1-5

 زضؾیٌگ زض خَـ همبٍهتی ضٍقْبی نحیح تیپتؿلظ ثِ  -1-6

 ٍ اخطای آى اپطیكي تَلیس ثِتؿلظ  -1-7

 CPتؿلظ ثِ وٌتطلْبی اپطاتَضی هٌسضج زض  -1-8

 آقٌبئی ثب هكرهبت هْن هحهَل ٍ فطآیٌس -1-9

اؾت ؾَاثك آهَظقی اپطاتَضّبی خَـ هسٍى ٍ ًگْساضی گوطزز. ّونٌویي زض    ثب تَخِ ثِ هَاضز فَق ضطٍضی

 آى ایؿتگبُ هكرم گطزز.ّط ایؿتگبُ وبضی لیؿت اپطاتَضّبی هدبظ 

      یوٌوی، لیؿوت ًفوطات انولی ٍ خوبیگعیي      یبز آٍضی: ثط اؾوبؼ العاهوبت ًظبهٌبهوِ آزیوت لغؼوبت ا

 هكرم ٍ زض هحل ایؿتگبُ ًهت گطزز. ایؿتگبّْبی ایوٌی ثبیس
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 بب رسین جوش: -2

ثبظضؾیي خَـ ثِ ػٌَاى حلمِ زٍم اظ ظًدیطُ اًؿبًی هطتجظ ثب فطآیٌس خَـ اّویت ثؿیبض ثبالئی زاضًس لصا  

 :زاضای قطایظ شیل ثبقٌس ثبیؿت ایي ثبظضؾیي ًیع هی

 هَضز اؾتفبزُ پبیِ ّبیفلع تؿلظ ثِ -2-1

 الىتطٍز ٍ ...  هَاز ههطفی زض خَـ هبًٌس ؾین خَـ ، گبظ، تؿلظ ثِ -2-2

 ثِ ٍیػُ زض ذهَل اؾترطاج اعالػبت خَـ ذَاًیتؿلظ ثِ ًمكِ  -2-3

 پبضاهتطّبی فطآیٌس ٍ تبثیطات آى ثط ویفیت خَـتؿلظ ثِ  -2-4

 ػیَة خَقىبضی ٍ ضٍقْبی تكریم آىتؿلظ ثِ  -2-5

 ضٍقْبی هدبظ ثبظوبضی ٍ ثبظوبضیْبی غیط هدبظتؿلظ ثِ  -2-6

اػوون اظ آظهًَْووبی   ضٍقووْبی تؿووت ٍ آظهووَى لغؼووبت خَقووىبضی قووسُ    تؿوولظ ثووِ   -2-7

 ٍ تؼییي تىلیف لغؼبت هَضز آظهَى (NDT) غیط هرطةٍ  (DT)هرطة

 اؾتفبزُ اظ اثعاض تؿت خَـ وبهل  تَاًبئی -2-8

 تؿلظ ثِ اپطیكي تَلیس -2-9

 CPهٌسضج زض  یتؿلظ ثِ وٌتطلْبی هطثَط ثِ ثبظضؾ -2-10

 تؿلظ ثِ هكرهبت هْن هحهَل ٍ فطآیٌس -2-11

ّونٌیي ؾَاثك  ثبقس.ثبیؿت زض ؾبظهبى هَخَز  فَق لیؿت ثبظضؾیي هدبظ ثبظضؾی خَـ هی ثط اؾبؼ هَاضز

 آهَظقی ثبظضؾیي خَـ ثبیس هسٍى ٍ ًگْساضی گطزز.

 :اثعاضّبی تؿت خَـ قبهل 

 ّبی خَقىبضی قسُ العاهی اؾت. ٍخَز زؾتگبُ تؿت ترطیت خْت هدوَػِ -

 خَقْبی زاضای آچبضذَض تطووتط خْت تؿت هْطُ -

خَقوْبئی )هبًٌوس    زؾتگبُ تؿوت ًیوطٍی فكوبضی خْوت تؿوت اؾوتحىبم پوی  خوَـ ٍ هْوطُ          -

ثبیؿوت ثوب ایوي     ووِ ثوط اؾوبؼ اؾوتبًساضز هوی     (  T-NUTّبی گوطز ٍ   ولیِ پی  خَقْب ٍ هْطُ

 ضٍـ تؿت گطزًس.

زض نووَضت لووعٍم اثووعاض وٌتووطل تووطن ٍ ؾووبذتبض خووَـ ثووطای خَقووْبی شٍثووی یووب اًدووبم      -

 ْبی هؼتجطای زض آظهبیكگبّ تؿتْبی زٍضُ
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 تجهیتات تولید: -3

 ثبیؿت هسٍى ٍ اخطا گطزز. ثطًبهِ ًگْساضی ٍ تؼویطات تدْیعات خَـ هی -3-1

ثبیؿووت هحبفظووت قووسُ ٍ   عات خووَـ همووبٍهتی، پٌوول وٌتووطل زؾووتگبُ، هووی  یووزض ذهووَل تدْ -3-2

 م گطزز.پبضاهتطّبی فطآیٌس ضا زاضًس هكر ًفطات هدبظی وِ اهىبى زؾتطؾی ٍ تغییط زض

ٍ   ههوطفی تدْیوعات خوَـ هوی    لیؿت لَاظم ٍ لغؼوبت یوسوی ٍ    -3-3 وٌتوطل  تحوت   ثبیؿوت هكورم 

 ثبقس.

ّوب العاهوی    زض ذهَل تدْیوعات خوَـ هموبٍهتی وٌتوطل تدْیوعات ٍاثؿوتِ هبًٌوس ذٌوه وٌٌوسُ          -3-3-1

 ثبیؿت وٌتطل گطزز. وبضی ٍ ًحَُ وٌتطل زهبی آة هی اؾت. زض ایي ذهَل ًحَُ ذٌه

تدْیووعات هبًٌووس الىتطٍزّووبی خووَـ اظ ًظووط خووٌؽ، اثؼووبز ٍ فووطم       لغؼووبت ههووطفی ایووي    -3-3-2

 ثبیؿت زاضای ؾَاثك هسٍى ثبقٌس. هی

 مواد ازلیه ز مواد مصرف : -4

هَاز اٍلیِ هَضز اؾوتفبزُ زض لغؼوبت ثوب تَخوِ ثوِ توبثیط اؾبؾوی زض ویفیوت خوَـ ًْوبئی            -4-1

 ثبیؿووت زض ظهبًجٌووسی ثبیؿووت تحووت وٌتووطل ثبقووس. لووصاآًبلیع خووٌؽ هووَاز اٍلیووِ هووی   هووی

 ثبیؿت اًدبم گطزز. هٌبؾت )هغبثك تَافك ثب هكتطی( هی

یووبزآٍضی: زض ذهووَل فَالزّووبی ًووَضز گووطم هحبؾووجِ وووطثي هؼووبزل فووَالز ٍ انووالح پبضاهتطّووبی    

 ثبیؿت اًدبم پصیطز. خَـ ثب تَخِ ثِ تبثیطات آى هی

ثبیؿوت تحوت وٌتوطل ثوَزُ ٍ      هَاز ههطفی خَقىبضی هبًٌوس الىتوطٍز ٍ ؾوین خوَـ هوی      -4-2

ل آًْووب هَخووَز ٍ ًگْووساضی گووطزز. زض ایٌرهووَل العاهووبت ذووبل هكووتطی ؾووَاثك وٌتووط

 ثبیؿت ضػبیت گطزز. هی

اؾتفبزُ اظ فَالزّبی  KES C-G007ثط اؾبؼ العام اؾتبًساضز  Co2یبزآٍضی: زض ذهَل ؾین خَـ 

Mild steel or medium carbon steel  ٍ ثبیؿت حساوثط ثطاثط  هیعاى وطثي ؾین خَـ هیثبقسS45C 

 ثبقس.

 مدارک ز مسوندات :  -5

 ّبی زاذلی هَاضز شیل ثبیس هكرم ٍ لحبػ گطزز: زض زؾتَضالؼولْب ٍ ًمكِ
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 خَـ، ظًدیطُ خَـ ٍ ... خَـ، ذبل وس ًمغِ -1

 ِثبیؿوت ثوب یوه     خوَـ، ظًدیوطُ خوَـ، پوی  خوَـ، هْوطُ خوَـ ٍ ... هوی         خَـ، ذبل ّط ًمغ

زاقوتِ ثبقوس. ثوطای هثوبل     وس هٌحهط ثِ فطز ًبهگصاضی گوطزز ووِ ثوب ؾوبزگی لبثلیوت آزضؼ زّوی       

فٌوی هحهوَل، ضًوه خوَـ ٍ تطتیوت       تَاًوس قوبهل وبضاوتطّوبی هوطتجظ ثوب قووبضُ       وس هصوَض هوی 

 یب هَلؼیت خَـ ثط ضٍی لغؼِ ثبقس.

 تؼساز ًمغِ خَقْب -2

 آضگَى، ثطق . ... Co2خَقْب ٍ ظًدیطُ خَقْب اػن اظ خَـ  هَلؼیت ًمغِ -3

 لغؼِ یگبم ًمغِ خَقْب ٍ عَل ظًدیطُ خَقْب  -4

 خَقْبی پیف هًَتبغ ٍ انلی تفىیه ًمغِ -5

 تطتیت ولوپیٌگ لغؼبت -6

ّب،  خَقْب زض پینیسگی ٍ تبة هدوَػِ ثیط ثؿیبض ظیبز تطتیت ًمغِخَقْب : ثب تَخِ ثِ تب تطتیت ًمغِ -7

خَقْبی زض هساضن ٍ هؿتٌسات اظ خولِ زؾتَضالؼولْبی اپطاتَضی ضطٍضی  هكرم ًوَزى تطتیت ًمغِ

 ثبقس. هی

 ّب ٍ خٌؽ ٍضلْبی هتهل قًَسُ هی ثبیؿت هكرم گطزز.  ضربهت تؼساز الیِ -8

خَقْبی هتؼسز ثب خٌؿْب ٍ ضربهتْبی هرتلف اًدبم  زض خَـ همبٍهتی چٌبًنِ ثب یه زؾتگبُ،  ًمغِ

 ثبیؿت هكرم گطزز.  قَز، تٌظیوبت ّط ًبحیِ هی هی

لغؼِ زضج ٍ وٌتطلْبی الظم اًدبم  ثبیؿت زض عطح وٌتطل ٍضؼیت ظبّطی خَـ قبهل هَاضز شیل هیوٌتطل  -9

 ٍ هؿتٌس گطزز.

ّن پیَؾتگی ٍ ولیِ ػیَة شوط  خَقْبی شٍثی وٌتطل ؾَذتگی، هه، ؾَضاخ، ػسم ثِ زض ذهَل -9-1

 ثبیؿت وٌتطل گطزز. یب اؾتبًساضزّبی هؼتجط زیگط هی KES C-G07قسُ زض اؾتبًساضز 

ٍ ولیوِ ػیوَة اقوبضُ قوسُ زض      Over lapزض ذهَل خَقوْبی هموبٍهتی پلیؿوِ، ؾوَذتگی،      -9-2

 یب ؾبیط اؾتبًساضزّبی هؼطفی قسُ زض ًمكِ لغؼبت KES C-G06اؾتبًساضز 

ٍ ... وٌتطل ػولىوطز ضظٍُ پوؽ اظ خَقوىبضی     STUDزاض هبًٌس پی ، هْطُ،  تجهطُ: زض ذهَل لغؼبت ضظٍُ

اّویوت   زاض وِ زاضای زضخِ وبضی ثط ضٍی لغؼبت ضظٍُ الظم ثِ شوط اؾت وِ اًدبم لالٍیع یب حسیسُ اؾت. العاهی

 ثبقٌس غیطهدبظ اؾت. ایوٌی هی
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Quality 
rank 

AR 

 فرآیندهب  جوش:پبیص  -6

ِ  ثبیؿووت ؾووبظًسُ هووی ثووِ  ػٌووَاى یىووی اظ قبذهووبی ویفووی، قبذهووْبی هووطتجظ ثووب فطآیٌووس خووَـ ضا ثوو

 نَضت هؿتوط ّسفگصاضی ٍ پبیف ًوبیس.

ثبقوس ووِ هؼوطف زضنوس      هوی  NQS: یىی اظ قبذهوبی هْون ٍ هفیوس زض ایوي ظهیٌوِ قوبذم        1یبزآٍضی

ثووسیْی اؾوت ّسفگووصاضی ایووي قووبذم  گووطزز.  ثبقوس ٍثووب ضٍـ ظیووط هحبؾووجِ هوی   خَقوْبی هؼیووَة هووی 

 ثبقس. خَقْبی ایوٌی ّسفگصاضی نفط هی ثبیؿت وبّكی ثَزُ ٍ زض ذهَل ًمغِ هی

    
 تؼساز ًمغِ خَقْبی هؼیَة

تؼساز ول ًمغِ خَقْب 
 

   ِ ِ     خَ زض ایي فطهَل هٌظوَض اظ تؼوساز ًمغو ِ   قوْبی هؼیوَة ٍ تؼوساز وول ًمغو خَقوْبی زاضای   خَقوْب، ًمغو

 ثبقس. زضخِ اّویت یىؿبى هی

 ثبقس. : زضخِ اّویت پبضاهتطّبی هْن هحهَل ثط اؾبؼ خسٍل شیل هی2یبز آٍضی 

 

 پبرامور KESنشانه بر اساس  نشانه بر اساس الزامات گروه سایپا

S 
A 

 ایمنی

R 
R مقرراتی 

SR AR 

 ایمنی مقرراتی

A B بسیار مهم و بحرانی 

B --- مهم 

 

ِ آزیت فطآیٌس تبهیي وٌٌسگبى آزیت فطآیٌس خَـ :  -7 یط توبهیي  ّوبی خوَـ ّوبًٌوس ؾوب     لغؼبت ٍ هدوَػو

زض تین آزیت، وبضقٌبؼ هؿولظ  گطزز. ثب ایي تفبٍت وِ  وٌٌسگبى ثط اؾبؼ ًظبهٌبهِ آزیت فطآیٌس اًدبم هی

A Quality rank 

A 

Quality 
rank 

A 
 

S 

 

 

 

R 

 

S 

R Quality rank 

AR 
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ثبیؿت العاهوبت ذوبل    آزیتَضّبی فطآیٌس هیثبیؿت حضَض زاقتِ ثبقس.  ثِ فطآیٌسّبی خَقىبضی ًیع هی

 ضت ٍیػُ زض آزیتْب وٌتطل ًوبیٌس.ایي زؾتَضالؼول ضا ثِ نَ

ظبهٌبهِ لغؼبت زضخِ اّویت ایوٌی ثبقس، العاهبت ًبًنِ لغؼِ یب هدوَػِ خَقىبضی قًَسُ زاضای : چٌتبصر 

ٍ زض  بیؿت ایي العاهبت ضا وٌتطل ًوَزُث ثبیؿت زض ذهَل آى ضػبیت گطزز. آزیتَضّب ًیع هی ایوٌی ًیع هی

 MAJORغ هغبیطت تب ظهبى ایدبز اعویٌبى اظ ولیِ هحهَالت تَلیس قسُ ٍ ضف Majorز هغبیطت َنَضت ٍخ

 اظ اضؾبل هحوَلِ ثِ ذَزضٍؾبظ خلَگیطی ثِ ػول آیس.

      ِ ّوبی خَقوىبضی قوسُ زاضای یوه      چه لیؿت آزیت فطآیٌوس توبهیي وٌٌوسگبى لغؼوبت ٍ هدوَػو

ثبقوس. زضنوس    ثبقوس ووِ زض آى ؾوَاالت ترههوی خوَـ هوی       فهل اضبفِ ثوط آزیوت فطآیٌوس هوی    

 ثبقس. فهل ایي چه لیؿت هی 4اًغجبق ولی آزیت فطآیٌس ؾبظًسُ حبنل اظ ًوطات 
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 فرآیند ملیت  پرسطنبمه

 زرزد  اقالم:  ازل فص 

 :  قوبضُ

 : تبضید

 :      هویعی هَضز هحهَل:                                هویعی هَضز ًبم تبهیي وٌٌسُ انلی:                          ؾبظهبى/ٍاحس

 :       هویعی هَضز فطآیٌس:                                                                          فٌی قوبضُ

 ٍظى پطؾف  ضزیف هَضَع
 اًغجبق ؾغح

N 0 1 2 3 4 5 

 عطح ضیعی

1 
 نیعطح وٌتطل الالم ٍضٍزی هَثط ثط خَـ هبًٌس خٌؽ هَاز ٍ لغؼبت ، خٌؽ الىتطٍز ٍ ؾ بیآ

        6 ثبقس؟ یالظم ثطذَضزاض ه تیقسُ ٍ اظ وفب ِیخَـ ٍ ...  تْ

        5 ؟ ثبقس هی هَخَز ٍضٍزی الالم ثطای فٌی اؾتبًساضز ٍ قٌبؾٌبهِ ًمكِ، ، خولِ اظ فٌی هساضن آیب 2

        5 آیب عطح وٌتطل ثب هساضن فٌی اظ خولِ ًمكِ ، اؾتبًساضز ٍ قٌبؾٌبهِ فٌی اًغجبق زاضز؟ 3

4 
آیب تؼساز ٍ تٌبٍة ًوًَِ ثطزاضی ثب تَخِ ثِ ّكساض ّبی ویفی، قىبیبت ٍ ثطگكتی ّبی هكتطی 

        4 ثبظًگطی هی گطزز؟

 گیطی اًساظُ 

5 
قسُ ٍ  یهطثَط ثِ الالم ٍضٍزی هَثط ثط خَـ هغبثك ثطًبهِ وٌتطل ثطضؾ یهَاضز وٌتطل ِیول بیآ

        5 ثبقس ؟ یؾَاثك آى هَخَز ه

آظهًَْبی زٍضُ ای الالم ٍضٍزی هَثط ثط خَـ هغبثك ثطًبهِ وٌتطل اًدبم قسُ ٍ ؾَاثك آى  بیآ 6

        5 ثبقس؟ یهَخَز ه

        3 ؟ ثبقس هی وٌتطل ثطًبهِ هغبثك ٍضٍزی الالم ثطزاضی ًوًَِ پطیَز ٍ تؼساز آیب 7

        3 ؟ قَز هی هكرم ٍضٍزی الالم آظهَى ٍ ثبظضؾی ٍضؼیت آیب 8

 هحهَل

        4 ؟ قَز هی تىلیف تؼییي ٍ قٌبؾبیی هٌبؾت، ثغَض ، ًبهٌغجك ٍضٍزی الالم آیب 9

        2 ؟ ثبقس هی هٌبؾت ٍضٍزی الالم ًگْساضی ٍ اًجبضـ، پصیطـ هحیغی قطایظ آیب 10

        2 ؟ قَز هی ضػبیت ٍضٍزی الالم خبثدبیی ٍ ثٌسی ثؿتِ قطایظ آیب 11

        3 ؟ پصیطز هی اًدبم هٌبؾت ثهَضت هَخَزی وٌتطل آیب 12

        2 گطزز ؟ یه زضیبفت پَضتیخَـ، ٍضق ٍ .. ( تؿت ض نیّوطاُ هحوَلِ ّبی الالم ٍضٍزی )ؾ بیآ 13

        6 تبئیس قسُ اًدبم قسُ اؾت؟ BOMآیب تبهیي هَاز ٍ لغؼبت اٍلیِ هغبثك  14

 تدْیعات
        4 ؟ پصیطز هی اًدبم هٌبؾت ثغَض آظهَى ٍ ثبظضؾی تدْیعات وبلیجطاؾیَى آیب 15

 اؾتفبزُ تبهیي ٍ هَضز وٌتطل عطح هغبثك ٍضٍزی الالم ثب هطتجظ آظهَى ٍ ثبظضؾی تدْیعات آیب 16

        4 ؟ گیطز هی لطاض

 یوبف تیالالم هَثط ثطخَـ(  اظ نالح ػُیالالم ٍضٍزی )ثِ ٍ تیفیپطؾٌل هطتجظ ثب و بیآ 17 پطؾٌل

        3 ثبقٌس ؟ یثطذَضزاض ه

         : (∑ ( 1x  اهتیبظّب هدوَع ( :n1)  هَاضز تؼساز 
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 : فهل اًغجبق ؾغح

 

 

 فرآیند ملیت  پرسطنبمه

 کنورل ز سبخت:  دزم فص 

 :  قوبضُ

 : تبضید

 :      هویعی هَضز هحهَل:                                هویعی هَضز ٍاحس/ًبم تبهیي وٌٌسُ انلی:                          ؾبظهبى

 :       هویعی هَضز فطآیٌس:                                                                      فٌی قوبضُ

 اًغجبق ؾغح ٍظى پطؾف ضزیف هَضَع

N 0 1 2 3 4 5 

عطح 

 ضیعی

        7  اؾت؟ هٌبؾت تْیِ گطزیسُفطآیٌس ؾبذت ثهَضت  FMEA آیب 1

 ِیقسُ  ثِ نَضت هٌبؾت تْ یخَقىبض ییؾبذتِ ٍ ًْب وِیٍ هحهَالت ً ٌسّبیعطح وٌتطل فطآ بیآ 2

        7 الظم ثطذَضزاض اؾت؟ تیقسُ ٍ اظ وفب

قٌبؾٌبهِ آیب ولیِ آظهًَْبی زٍضُ ای ٍ ًْبیی تؼییي قسُ زض هساضن فٌی اظ خولِ ًمكِ، اؾتبًساضز ٍ  3

        6 فٌی زض عطح وٌتطل هكرم قسُ اؾت؟

ّبی نبزضُ، ّكساضّبی ویفی، قىبیبت ٍ ثطگكتی ّبی هكتطی هساضن فٌی ٍ  ECNثب تَخِ ثِ  آیب 4

        5 ٍ عطح وٌتطل ٍ ... هَضز ثبظًگطی لطاض گطفتِ اًس؟  PFMEAویفی اظ خولِ 

 اًساظُ 

 گیطی

قسُ ٍ ؾَاثك آى  ثطضؾی ًْبیی ٍ ؾبذتِ ًیوِ هحهَالت ٍ فطآیٌسّب ثِ هطثَط وٌتطلی هَاضز ولیِ آیب 5

        6 هَخَز هی ثبقس؟

6 
اًدبم قسُ  ییؾبذتِ ٍ ًْب وِیخَـ (هطثَط ثِ هحهَالت ً یتؿتْب ػُیآظهًَْبی زٍضُ ای )ثِ ٍ بیآ

        6 ثبقس؟ یٍ ؾَاثك آى هَخَز ه

هغبثك  سییهطاحل تَل ِیهرطة خَـ( زض ول طیهرطة ٍ غ یًوًَِ ثطزاضی )تؿتْب َزیتؼساز ٍ پط بیآ 7

        5 ثبقس ؟ یثطًبهِ وٌتطل ه

        3 ؟ قَز هی وٌتطل ًْبیی ٍ ؾبذتِ ًیوِ هحهَالت آظهَى ٍ ثبظضؾی ٍضؼیت آیب 8

 هحهَل

( ثغَض هٌبؾت یخَقىبض یٌسّبی)حبنل اظ فطآ ییؾبذتِ ٍ هحهَل ًْب وِیهحهَالت ًبهٌغجك ً بیآ 9

        5 قَز؟ یه فیتىل يییتؼ

 ، ًَض اظ اػن)  ًْبیی ٍ ؾبذتِ ًیوِ هحهَالت ًگْساضی ٍ اًجبضـ، وٌتطل ٍ ؾبذت هحیغی قطایظ آیب 10

        3 ؟ گطزز هی ضػبیت(  تطتیت ٍ ًظن ، ًظبفت ، نسا، َّا خطیبى، ضعَثت، زهب

        4 ؟ قَز هی ضػبیت ًْبیی ٍ ؾبذتِ ًین هحهَالت خبثدبیی ٍ ثٌسی ثؿتِ قطایظ آیب 11

        5  ؟ ثبقس هی ضزیبثی ٍ قٌبؾبیی لبثل(  ًْبیی ٍ تَلیس حیي ، ٍضٍزی الالم)  هطاحل ولیِ زض هحهَل آیب 12

آیب زؾتَضالؼولی خْت ثبظوبضی / زٍثبضُ وبضی هحهَل ًبهٌغجك ثِ ّوطاُ لیؿت ثبظوبضی ّبی  13

        4 غیطهدبظ تْیِ قسُ ٍ اخطا هی گطزز؟

        3 ؟ گیطز هی لطاض تهسیك هَضز ٍ ثَزُ هؼتجط تَلیس ذظ تبضید اػتجبض الالم هَخَز زض اًجبض ٍ آیب 14

الظم ثطذَضزاض ثَزُ ٍ هَضز اخطا لطاض  تیاظ وفب یخَقىبض یؿتگبّْبیا سییزؾتَضالؼولْبی تَل بیآ 15

        5 طز؟یگ یه

        4 ؟گیطز هی لطاض اخطا هَضز ٍ تْیِ گطزیسُ اًساظی ضاُ زؾتَضالؼولْبی آیب 16
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        3 ؟ قَز هی ثطذَضز ًبهٌغجك فطآیٌسّبی ثب وٌتطل ثطًبهِ هغبثك آیب 17

 تدْیعات

        5 ؟ گطزز هی اًدبم ، هٌبؾت ثغَض تدْیعات، لبلجْب ٍ فیىؿنطّبی تَلیسی ًگْساضی ٍ ؾطٍیؽ آیب 18

        5 ؟ پصیطز هی اًدبم هٌبؾت ثغَض آظهَى ٍ فیىؿنطّبی وٌتطلی ٍ ثبظضؾی تدْیعات وبلیجطاؾیَى آیب 19

تدْیعات تؿت ٍ آظهَى تهسیك ٍ نحِ گصاضی قسُ ٍ ثهَضت هٌبؾت هَضز اؾتفبزُ لطاض هی  آیب 20

        5 گیطز؟

 هَضز هطثَعِ ایؿتگبُ زض وٌتطل ثطًبهِ زض ٍ فیىؿنطّبی وٌتطلی هٌسضج آظهَى ٍ ثبظضؾی تدْیعات آیب 21

        5 گیطز؟ هی لطاض اؾتفبزُ

 اظ تَلیسی ایؿتگبّْبی ظبّطی زض ػیَة تكریم زض احتوبلی ذغبّبی ثطٍظ اظ خلَگیطی ثوٌظَض آیب 22

        2 ؟ هی گطزز اؾتفبزُ یب ػىؽ لغؼبت قبّس هَضز تبئیس ًوًَِ

        4 ثبقٌس؟ هی ذغبًبپصیط ؾبظهبى زض هْن فطآیٌسّبی آیب 23

 پطؾٌل

        3 ؟ ثبقٌس هی هؿلظ هطتجظ اخطایی هساضن ٍ اهَض اًدبم ًحَُ ثط وٌتطل ٍ ؾبذت پطؾٌل آیب 24

        3 ؟ ثبقٌس هی آقٌب فطآیٌس ٍ هحهَل هْن هكرهبت ثب وٌتطل ٍ ؾبذت پطؾٌل آیب 25

        3 ؟ ثبقٌس هی هؿلظ  هطتجظ، ترههی ویفی ٍ اثعاضّبی ٍ تىٌیىْب ثط وٌتطل ٍ ؾبذت پطؾٌل آیب 26

         : (∑ ( 1x  اهتیبظّب هدوَع ( :n1)  هَاضز تؼساز  

 : فهل اًغجبق ؾغح
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 فرآیند ملیت  پرسطنبمه

 بهبود ز تحلی :  سوم فص 

 :  قوبضُ

 : تبضید

 :      هویعی هَضز هحهَل:                                هویعی هَضز ٍاحس/ًبم تبهیي وٌٌسُ انلی:                          ؾبظهبى

 :       هویعی هَضز فطآیٌس:                                                                          فٌی قوبضُ

 ٍظى پطؾف ضزیف هَضَع
 اًغجبق ؾغح

N 0 1 2 3 4 5 

 عطح ضیعی
        4 ؟ اؾت قسُ گصاضی ّسف ٍ تؼطیف هٌبؾت ثهَضت ؾبظهبًی ّبی قبذم آیب 1

        3 اضز؟ثط ضٍی ؾیؿتن اًساظُ گیطی ٍخَز ز MSAؾبذت ٍ  فطآیٌس SPC آیب ثطًبهِ اخطایی خْت اًدبم   2

 اًساظُ 

 گیطی

        5 ؟ یبثس هی ثْجَز ٍ گیطی اًساظُ ؾبظهبى ویفی قبذهْبی ثْجَز ثطای ویفیت اّساف آیب 3

 هطتجظ الساهبت هَثط اخطای ٍ تؼییي ٍ هویعی فطآیٌس )ػبزی ٍ اضغطاضی( اًدبم ثِ ًؿجت ؾبظهبى آیب 4

        6 ًوبیس؟ هی السام

        5 ًوبیس؟ هی السام هطتجظ الساهبت هَثط اخطای ٍ تؼییي ٍ آزیت ایوٌی اًدبم ثِ ًؿجت ؾبظهبى آیب 5

        5 قَز؟ هی اضؾبل هَلغ ثِ ٍ تْیِ هٌبؾت السام عطح هكتطی، ًوبیٌسُ فطآیٌس هویعی ًتبیح ثِ ػغف آیب 6

        10 ثبقس؟ هی ضضبیتجرف پیگیطی ًتبیح ٍ اًدبم هَلغ ثِ هكتطی ًوبیٌسُ السام عطح هَضَع فؼبلیتْبی آیب 7

        4 ؟ ًوبیس هی السام هحهَل هویعی اًدبم  ثِ ًؿجت هٌظن ثغَض ؾبظهبى آیب 8

        5 قَز؟ هی اًدبم فؼبل ثغَض ٍ تؼییي( ذبضخی ٍ زاذلی)  هحهَل هویعی هَضَع انالحی الساهبت آیب 9

قسُ ٍ الساهبت  تْیِ هطتجظ ًوَزاضّبی ٍ اًتربة ، آهبضی وٌتطلْبی خبضیؿبظی ًیبظهٌس پبضاهتطّبی آیب 10

        5 ؟ انالحی هطثَعِ ثهَضت اثطثرف اًدبم هی قَز

        6 لبثلیت فطآیٌسّبی هْن هحبؾجِ قسُ ٍ الساهبت انالحی هطثَعِ ثهَضت اثطثرف اًدبم هی قَز؟آیب  11

        6 پصیطز؟ آیب الساهبت انالحی ٍ پیكگیطاًِ هطثَط ثِ ًظطات ٍ قىبیبت هكتطی تؼییي ٍ ثغَض فؼبل اًدبم هی 12

قسُ ٍ الساهبت انالحی هطثَعِ  اًدبم وٌٌسگبى الالم ٍضٍزی تبهیي ضٍی ثط الظم ًظبضتْبی آیب 13

        7 ؟ ثهَضت اثطثرف اًدبم هی قَز

 هحهَل

        4 ؟ قَز هی اًدبم فؼبل ثغَض ًبهٌغجك ًْبیی ٍ ؾبذتِ ًین هحهَالت ثِ تَخِ ثب انالحی السام آیب 14

        7 تبییس هی ثبقس ؟هَضز ثب تَخِ ثِ هویعی فطآیٌس خبضی ، SPAS /آیب وفبیت هساضن اؾتبًساضز ؾبظی 15

        5 ؟ قَز هی اًدبم همتضی هَالغ زض SPAS / ؾبظی اؾتبًساضز هساضن هدسز ثطضؾی آیب 16

ثَزُ ٍ الساهبت انالحی هطثَعِ حؿت  ثطذَضزاض هٌبؾجی لبثلیت اظ ؾبظهبى گیطی اًساظُ ؾیؿتن آیب 17 تدْیعات

        5 لعٍم اًدبم قسُ ٍ اثطثرف هی ثبقس؟

        3 ؟ ثبقٌس هی آقٌب هطتجظ ویفی اثعاضّبی ٍ هؿبلِ حل فٌَى ثب، ثْجَز ٍ تحلیل فطآیٌس ثب هطتجظ پطؾٌل آیب 18 پطؾٌل

         : (∑ ( 1x  اهتیبظّب هدوَع ( :n1)  هَاضز تؼساز 
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 : فهل اًغجبق ؾغح

 

 فرآیند ملیت  پرسطنبمه

 جوش:  چهبرم فص 

 :  قوبضُ

 : تبضید

 :      هویعی هَضز هحهَل:                                هویعی هَضز ٍاحس/تبهیي وٌٌسُ انلی:                          ؾبظهبىًبم 

 :       هویعی هَضز فطآیٌس:                                                                          فٌی قوبضُ

 ٍظى پطؾف ضزیف هَضَع
 اًغجبق ؾغح

N 0 1 2 3 4 5 

 عطح ضیعی

        6 هكرم قسُ اؾت؟ تِیقسُ ٍ هؿئَل وو لیخَـ زض ؾبظهبى تكى تِیوو بیآ 1

        5 خَـ هكرم ٍ هسٍى اؾت؟ تِیوو فیقطح ٍظب بیآ 2

        6 هَخَز اؾت؟ تِیوو يیا یْبیطیگیخَـ ٍ ؾَاثك پ تِیخلؿبت وو كیؾَا بیآ 3

 یّب ٍ هساضن فٌ گبم ٍ .. زض ًمكِ ت،یخَقْب، هَلؼ اعالػبت هطثَط ثِ خَـ هبًٌس تؼساز ًمغِ بیآ 4

 قسُ اؾت؟ سُیز
7        

        5 ٍ اخطا قسُ اؾت؟ يیخَـ تسٍ یالىتطٍزّب ٌگیزضؾ پیثطًبهِ ت بیآ 5

زض هساضن اًدبم گطفتِ  خَـ حیخَـ ، هْطُ ٍ پ طُیخَـ، ظًد خَقْب اػن اظ ًمغِ یوس گصاض بیآ 6

 اؾت؟
5        

 اًساظُ 

 گیطی

        6 ثطذَضزاض اؾت؟ یقسُ ٍ اظ ضًٍس هٌبؾج فیقبذم خَـ پب بیآ 7

        6 ثبقس؟ یهٌبؾت تؿت خَـ زض ؾبظهبى هَخَز ه یاثعاضّب بیآ 8

        5 هرطة زض ؾبظهبى هَخَز اؾت؟ طیهرطة ٍ غ یاثعاض هٌبؾت خْت تؿتْب بیآ 9

        5 ٍضق هكرم قسُ اؾت؟ یّب ِ یضربهت، خٌؽ ٍ تؼساز ال ،یوبض یزض زؾتَالؼولْب بیآ 10 هحهَل

        4 گطزز؟ یاًدبم ه یشٍث یخَـ زض خَقْب ِیاظ نحت ؾبذتبض ًبح ٌبىیالظم خْت اعو یوٌتطلْب بیآ 11

 تدْیعات
        7 هتهل قًَسُ تٌبؾت زاضًس؟ یّبِ یخَـ ثب ضربهت، خٌؽ ٍ تؼساز ال عاتیتدْ بیآ 12

        6 ثبقٌس؟ یخَـ هحبفظت قسُ ٍ اظ زؾتطؼ اپطاتَضّب ذبضج ه یپٌل زؾتگبّْب بیآ 13

 پطؾٌل

        5 تؿلظ زاضًس؟ ٌگیزضؾ پیت حیاپطاتَضّب ثِ ضٍـ نح بیآ 14

        4 زاضًس؟ یهرطة آقٌبئ طیتؿت هرطة ٍ غ یاپطاتَضّب ثِ ضٍقْب بیآ 15

        4 هرطة تؿلظ زاضًس؟ طیتؿت هرطة ٍ غ یثِ ضٍقْب يیثبظضؾ بیآ 16

           

           

           

           

         : (∑ ( 1x  اهتیبظّب هدوَع ( :n1)  هَاضز تؼساز 
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 : فهل اًغجبق ؾغح

 

 گعاضـ ًتبیح هویعی فطآیٌس
 :تبضید

 قوبضُ: 

 پیَؾت:

 ًبم ذَزضٍ: وستبهیي وٌٌسُ: ٍاحس هَضز هویعی:/تبهیي وٌٌسُ انلی:تبهیي وٌٌسُ 

 تبضید اًدبم هویعی: قوبضُ فٌی هحهَل: هحهَل هَضز هویعی:

                  قرم زٍم قرم اٍل    ًَع هویعی:  فطآیٌس هَضز هویعی:

 :CD                                                                                  ؾغح اًغجبق ولی هویعی   

 

 ًوَزاض قبذم ّبی هویعی:
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 ًبم ٍ اهضبی ؾطگطٍُ هویعی: هویعی:ًبم ٍ اهضبی اػضبی گطٍُ 

 


