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 )بسته بندي و پالت، انبارش و کنترل موجودي، حمل و نقلاستراتژي و برنامه هاي حوزه لجستیک( -1معیار

1- 1 
 اي حوزه لجستیک را (بصورت مجزا) به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژي سازمان تدوین نموده است؟  آیا سازمان استراتژي هاي وظیفه

 طرح تجاري) ، Plan Logistic،Roadmap(بررسی 
 آیا در سازمان به منظور خلق ارزش افزوده در حوزه لجستیک، فرآیندهاي مرتبط طراحی و مدیریت الزم صورت پذیرفته است؟ 2-1

3-1 
و شاخص هاي فرآیندي  در حوزه لجستیک، به منظور حصول اطمینان از دستیابی بـه   KPIآیا سازمان نسبت به تعریف شاخص هاي کلیدي عملکرد 

 داف سازمانی و رضایت مشتري اقدام نموده است؟اه
 آیا سازمان مکانیزمی جهت بررسی شکایات و نارضایتی مشتري در حوزه لجستیک تعریف و پیاده سازي نموده است؟ 4-1

5-1 
و در این زمینه دوره هـاي   آیا کارکنان حوزه لجستیک، جهت کمک به تحقق اهداف و  برنامه ها  از شایستگی و صالحیت الزم  برخوردار می باشند

 آموزشی الزم طراحی  و اجراء شده است؟

6-1 
هاي، تحقق اهداف و برنامه هاي حوزه لجستیک در سازمان شناسایی و راه هاي مقابله با آنها به منظور کاهش مخاطرات مرتبط مورد بررسی  آیا ریسک

 قرار می گیرد؟
 ش بینی فناوري هاي جدید موثر و مرتبط با حوزه لجستیک وجود دارد؟آیا در سازمان مکانیزمی جهت شناسایی و پی 7-1
 آیا سازمان در راستاي کاهش هزینه هاي حوزه لجستیک  اقداماتی را انجام داده است؟ 8-1
 آیا سازمان جهت حداقل سازي پیامدهاي زیست محیطی در حوزه لجستیک برنامه هاي بهبود تعریف و اجرا نموده است؟ 9-1

 بسته بندي و پالت -2رمعیا

 آیا سازمان از بسته بندي محصوالت مطابق با الزامات مشتري اطمینان حاصل می نماید؟ 1-2

 آیا سازمان مکانیزم مناسبی  را به منظور اطمینان از در دسترس بودن  پالت /سبد، تدوین و پیاده سازي نموده است؟ 2-2

 انبارش و کنترل موجودي -3معیار 

1-3 
 آیا سازمان مکانیزم مناسب، براي مدیریت محصوالت تولیدي و مواد اولیه جهت  بهینه سازي موجودي ها به شکل اثر بخش طراحـی و اجـرا نمـوده   

 است؟

 آیا سازمان، نیاز ساالنه خود را  به منابع لجستیکی را برآورد نموده و برنامه ریزي الزم را جهت تحقق اهداف را نموده است ؟ 2-3

 باشد؟ می تولیدي ردیابی محصوالت و شناسایی جهت مدونی مکانیزم داراي سازمان آیا 3-3

4-3 
 آیا سازمان در سیستم مدیریت انبار، به جهت پشتیبانی از مدیریت موجودي، هشدار و اعالن خطرها  موارد ذیل را در نظر گرفته است؟  

 ن قطعات بحرانی)(تاریخ انقضاء، موجودي بیش از حد، کمبود موجودي، تامی

 در حال خروج ، محصوالت نامنطبق، محصوالت برگشتی و ... وجود دارد ؟نیزم مناسب جهت مدیریت بر قطعات آیا در سازمان مکا 5-3

 حمل و نقل -4معیار

  در زمینه بهینه سازي حمل و نقل رویکرد مناسبی اتخاذ  نموده است؟ مشتري الزاماتبا آیا سازمان مطابق  1-4

 آیا در سازمان مکانیزمی  به جهت ارزیابی و نظارت بر انتخاب پیمانکار حمل و نقل وجود دارد؟ 2-4

 کنترل اسناد و جریان اطالعات -5معیار 

 آیا در سازمان مکانیزمی جهت ثبت و نگهداري اسناد حوزه لجستیک تعریف و پیاده سازي شده است؟ 1-5

 ارسال دریافت و -6معیار 

1-6 
سازمان مکانیزمی به منظور کنترل و اطمینان از رعایت الزامات و استانداردهاي اعالم شده از سـوي مشـتري، و همچنـین جلـوگیري از بـروز       آیا در

 وجود دارد؟ارسال محموله ها به محیط مشتري  مغایرت قبل از
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