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  :جدول تغییرات-0
شماره 
 بازنگری

تاریخ 
  بازنگری

  توضیحات بازنگری  علت بازنگری

بهمن   00

1391  

    تدوین اولیه

فروردین   01

1393  

تغییر شرایط 

  آدیت اضطراری

  :متن زير اضافه گرديد ۲- ۶در بند 

تامين كننده اصلي موظف است حداكثر ظرف يك روز :  ۲تذكر 

كاري پس از درخواست اجراي آديت اضطراري از سوي شركت 

تامين كننده فرعي و / سايپا ، هماهنگي مورد نياز با سازنده 

  .ساير مسئولين پاسخگو را بعمل آورد 
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  كليات

موثر بر كيفيت در توليد فرآيند هاي آديت فرايند، يكي از مهمترين ابزار شناسايي پتانسيل هاي بهبود در 
ابزاري که با نگرشي فرايند گرا، فازهاي مختلف شکل گيري محصول را مورد ارزيابي قرار داده و . انبوه است

  .نسبت به شناسايي نقاط قوت و ضعف فرايند، اقدام مي نمايد
هفت سال از اجراي مميزي فرايند در شبکه تأمين مي گذرد و طيف وسيعي از افراد با مقوله فوق  بيش از

بازخوردهاي دريافتي از اجراي مميزي فرايند، لزوم بهبود آن را . درگير شده و با مباني آن آشنا شده اند
تشکل از نمايندگان م" کار تيمي"در اين راستا ويرايش قبلي مميزي فرايند در قالب . يادآور مي شد

مورد بازنگري قرار گرفت و منجر به تهيه نسخه ) سايپا، مگاموتور و سازه گستر سايپا (سازمانهاي ذينفع 
  .فعلي گرديد

  
  .مشخصه هاي بارز ويرايش جديد را مي توان به شرح ذيل خالصه نمود

 انطباق با الزامات سيستم مديريت كيفيت تامين كنندگان گروه سايپا  -۱

با توجه به تدوين الزامات سيستم مديريت كيفيت تامين كنندگان گروه سايپا، چك ليستها و راهنماي 
  . آديت فرايند با الزامات گروه خودروسازي سايپا انطباق داده شده است

۲- CP محوري 

ي و نگام بودن، تناسب طراحه، از به(Control Plan)مميزي فرايند با محور قرار دادن برنامه کنترل 
اجراي برنامه کنترل به عنوان محصول اصلي فرايند تکوين و استاندارد سازي محصول و همچنين زبان 

هاي كنترل و ريزي طرحدر اين زمينه طرح. مينان مي يابدمشترک ميان مشتري و تامين کننده، اط
  گردداز فصول بصورت جداگانه بررسي مي مدارك مرتبط با آن در هر يك

  وزن دهي سئواالت  -۳
با توجه به اهميت سئواالت و فصلهاي چك ليست، وزن دهي سئواالت چك ليست آديت فرايند با استفاده 

  .از نظرات كارشناسي گروه سايپا صورت پذيرفته است
 PDCAنگرش مبتني بر  -۴

مستمر فرآيندهاي را جهت بهبود ) برنامه ـ اجرا ـ بررسي ـ اقدام" (PDCA"مميزي فرايند، اعمال نگرش 
 .توليدي سازمان ترغيب مي نمايد
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  :توجه به تکنيک ها و ابزارهاي کيفي-۵
. بدون استفاده مناسب و متناسب از تکنيک ها و ابزارهاي کيفي، امکانپذير نيست" بهبود کيفيت"مقوله 

و ابزارها را مميزي فرايند نيز با توجه به اهميت موضوع، استفاده مناسب و متناسب از اين تکنيک ها 
  .ترغيب مي نمايد
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  هدف - ۱

هاي موثر بركيفيت در توليد فرآيند  هاي الزم  جهت انجام آديت ها، معيارها و فعاليت اين نظامنامه شيوه
  .تشريح مي نمايد راانبوه 

هاي نظارتي  اي از مكانيزم آديت فرآيند به همراه آديت محصول وآديت سيستم مديريت كيفيت،  مجموعه
را تشكيل مي   محصوالت شركت سايپاسطح كيفيت  مستمرجهت شناسايي ورفع مشكالت كيفي و بهبود 

  . دهد
  

  .بيان شده است) ۱(حوزه عملکرد هر يک از اين مميزي ها در جدول 
  

  هدف مميزي  موضوع مميزي  نوع مميزي

  سيستم مديريت کيفيت  مميزي سيستم
ارزيابي کفايت و اثربخشي 

الزامات پايه سيستم مديريت 
  کيفيت در سازمان

  آديت فرآيند
توليد /فرآيند تکوين محصول

  انبوه

ارزيابي توانايي کيفي در 
خصوص محصول يا گروه 

محصوالت مشخص و 
  فرايندهاي توليد آنها

  محصول  آديت محصول
ارزيابي مشخصه هاي کيفي 

  محصول
  

  انواع مميزي در زنجيره تأمين خودروسازان. ۱جدول 
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 حوزه کاربرد - ۲
رده دوم (حوزه کاربرد اين نظامنامه، کليه تامين كنندهاي اصلي و تامين كننده هاي قطعات و مجموعه ها

حوزه عملياتي مميزي فرايند، همة فرايندهاي مرتبط با فرآوري محصول، همچنين . مي باشد )و سوم
مدارک مرتبط با طرح ريزي کيفيت محصول و فرآيند مي باشد؛ مگر آن که بنابر توافق قبلي، برخي از اين 

  .فرايندهاي توليدي از دامنة مميزي کناري گذاشته شده باشد
سازنده انجام مي شود؛ بدين مفهوم که در هر نوبت مميزي، فرآيندهاي مميزي فرآيند براساس قطعه، 

اين ارزيابي بي شک با در نظر . مرتبط با فرآوري يک محصول از يک سازنده مورد ارزيابي قرار مي گيرد
در مواردي که فرآيندهاي توليد مربوط به . گرفتن مشخصات، وضعيت و سوابق محصول، صورت مي پذيرد

صول يک سازنده، مشابه بوده و تنها برخي ويژگي هاي محصوالت با يکديگر متفاوت باشد دو يا چند مح
، مميزي مي تواند به طور همزمان براي آنها صورت پذيرد؛ )مانند فرآيندهاي توليد پيچ و قطعات استاندارد(

  .در اين حالت وضعيت و سوابق هر محصول، بايد به طور کامل و مجزا مورد توجه قرار گيرد
  .کاربران اين مدرک افراد ذيل مي باشند

 نمايندگان شرکت سايپا، تامين كنندگان اصلي  - ۱

 سازمان هاي تامين کننده قطعات و مجموعه ها - ۲

مميزي فرآيند مي تواند براي بهبود توانمندي فرآيندهاي توليدي با سطوح کيفي متفاوت بکار گرفته شده 
  .پيشگيري بينجامدو به فعاليت هايي براي اصالح يا 

  .مشاهده نمود) ۱(نوع ارتباط مميزي فرآيند با اين فرآيندها را مي توان در نمودار 
  
  
  
  
  
 

  ارتباط مميزي فرآيند با سطح توانمندي فرآيندهاي موضوع مميزي. ۱ نمودار

  

  

 ممیزی فرآیند پیشگیرانه/اقدام اصالحی

 فرآیندهای جدید با تغییر یافته

 فرآیندهای مشکل دار

 نظارت بر فرآیندهای موجود برای بهبود پیاپی
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 مراجع -۳

در تدوين اين نظامنامه، ضمن استفاده از بازنگري پيشين نظامنامه مميزي فرآيند شرکت سازه گستر 
 .يل نيز استفاده شده استر و بازخوردهاي مرتبط، از مراجع ذسايپا، سايپا و مگاموتو

1. Sogedac IV-17 (ed 1997); Referentiel d´Audit de Processus Par Le 

Fournisseur VDA 6 Part 3:1998 (1st Edition); Process Audit 

2. ISO 19011: 2002; Guidelines for quality and/or environmental management 

systems auditing 

3. ISO/TS 16949: 2008; Quality management systems- Particular 

requirements for the application of ISO 9001: 2000 for automotive 

production and relevant service part organizations 

4. ISO 9000: 2005; Quality management sustems –Fundamentals and 

vocabulary 

5. ISO 10012-1: 1992 (E); Qiality assurance requirements for measuring 

equipment-Part 1: Mentrological confirmation system for measuring 

Equipment 

  (S-SQR)الزامات سيستم مديريت كيفيت تامين كنندگان گروه سايپا  .۶

 نظامنامه مميزي فرايند شركت سازه گستر سايپا  .۷

 نظامنامه مميزي فرايند شركت سايپا  .۸

  وتورمگام نظامنامه مميزي فرايند شركت .۹
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  تعاريف -۴

برخي از اين . تعاريف زير در حوزه اين نظامنامه و فعاليتهاي مرتبط با آن مصداق داشته و مرجع هستند
و اصطالحات ديگر، بنا به  گانواژبوده و  ۳ع مورد اشاره در بند تعاريف برگرفته از استانداردها و مراج

  .کاربردشان در اين نظامنامه و مدارک مرتبط با آن تعريف شده اند
فرايندي نظام مند، مستقل و مستند براي کسب شواهد مميزي و تعيين ميزان تحقق معيارهاي : ١مميزي
  .مميزي
  .آن به صورت زير مي باشد ۀتقسيم بندي مميزي از نظر انجام دهند: توجه
مميزي توسط يا به نمايندگي از خود سازمان با هدف بازنگري مديريت و اهداف : ٢زي شخص اولممي) الف

  .داخلي ديگر، که مي تواند ميزان تحقق اهداف را مشخص کند
مميزي توسط طرفهاي ذينفع سازمان، مانند مشتري يا نمايندگاني که از طرف :  ٣مميزي شخص دوم) ب

  .مشتري مميزي مي کنند
خارجي مستقل، مانند  ۀمميزي توسط سازمان هاي مميزي کنند:  ٤شخص سوممميزي ) پ 

که به مميزي شخص اول مميزي . ISO 14001و  ISO 9001صادرکنندگان گواهي انطباق با الزامات 
  .نيز گفته مي شود ٦و به مميزي شخص دوم و سوم مميزي خارجي ٥داخلي
  .منامه از نوع شخص اول يا دوم هستندمميزي هاي فرايند عنوان شده در اين نظا: يادآوري

نوع خاصي از مميزي هاي کيفيت که با تمرکز بر فرايندهايي انجام مي شود که با شکل :  ٧مميزي فرايند
مميزي فرآيند در صورت پياده سازي صحيح مي تواند . خدمات ارتباط مستقيم دارند ياگيري محصول 

  .يز رشد توانمندي فرآيندهاي توليدي سازمان ها شودريشه اي مشکالت کيفي محصوالت و ن حصالاسبب 
  .تقسيم بندي مميزي فرايند از نظر زمان اجرا، به شرح ذيل مي باشد: توجه
  .دوره اي، که بايد در دوره هاي زماني از پيش تعيين شده انجام شوند/ مميزي هاي عادي ) الف

                                            
1 .Audit 
2 . First-Party Audit 
3 . Second –Party Audit 
4 . Third-Party Audit 
5 . Internal 
6 . External 
7 . Process Audit 
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دوره اي / فاده شود، منظور مميزي فرآيند عادي است" مميزي فرآيند"در اين نظامنامه هر جا از واژه : توجه
  .مي باشد

ده وي يا نمميزي هاي اضطراري، که در صورت بروز مشکالت کيفي ناگهاني، به تشخيص مشتري، نماي) ب
  .سازمان و با تمرکز بر مشکل کيفي مشاهده شده انجام مي پذيرد

ويي به اقدامات مرتبط با مميزي فرايند يک نفر از تيم مميزي که مسئوليت اصلي پاسخگ: ١سرگروه مميزي
  .را عهده دار مي باشد

نماينده . فردي که به نيابت از مشتري فعاليتي را در ارتباط با سازمان انجام مي دهد: نماينده مشتري
مشتري ممکن است فردي از واحدهاي ذيربط مشتري، يا نماينده اي از سازمان طرف قرارداد مشتري  

  .باشد
واحد تامين کننده قطعه و يا مجموعه که طرف قرارداد با شرکت سايپا، سازه گستر سايپا و : سازمان

  .مگاموتورمي باشد
عبارتي ترکيبي که همزمان نشان دهنده يک محصول توليدي و سازمان خاص توليد کننده : قطعه ـ سازنده

  ).yشرکت  xمانند محصول (ان قطعه مي باشد 
ي که محصول يا خدمتي را براي سازمان قطعه ساز يا مجموعه ساز تامين سازمان يا شخص: تامين کننده
  .مي نمايد
  .گاه به تامين کننده، پيمانکار نيز گفته مي شود: يادآوري

مجموعه خط مشي ها، روش هاي اجرايي و يا الزامات که به عنوان مرجع، مورد : ٢معيارهاي مميزي
  .استفاده قرار مي گيرد

ي فرايند شامل مجموعه الزامات اين نظامنامه، الزامات قانوني و مقرراتي مرتبط، ساير معيارهاي مميز: توجه
الزامات مشتري که به شيوه هاي مختلف اطالع دهي شده و نيز سازوکارهايي که سازمان، خود براي 

  .برآوردن الزامات مذکور معين کرده است، مي باشد
ات ديگر مربوط به معيارهاي مميزي که قابل تصديق سوابق، گزارش واقعيات يا اطالع: ٣شواهد مميزي

  .شواهد مميزي مي تواند کمي يا کيفي باشد. است

                                            
1 . Audit Team Leader 
2 . Audit Criteria 
3 .Audit evidence 
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نتايج ارزيابي شواهد مميزي گردآمده بر مبناي معيارهاي مميزي، يافته هاي مميزي : ١يافته هاي مميزي
  .دعدم انطباق با معيارهاي مميزي، يا فرصت هاي بهبود باش/ مي تواند شامل انطباق

  (minor)جزئي  - ۲ (major)عمده  -۱: عدم انطباق به دو گروه تقسيم مي شود: عدم انطباق
نقص جدي که بر کيفيت محصول يا خدمات تاثيري نامطلوب مي گذارد، : (major)عدم انطباق عمده  - ۱

  و يا نمايانگر عدم وجود يا اختالل در يک عنصر اصلي از الزامات بطور کامل 

 .شاهدي بر اختالل سيستم استمي باشد و يا 

 .قصور موقت مشاهده شده در مميزي: (minor)عدم انطباق جزئي  - ۲

ماحصل مميزي که توسط گروه مميزي با در نظر گرفتن اهداف مميزي و همه يافته هاي : ٢نتيجة مميزي
 .مميزي ارايه مي شود

تيازهاي مميزي، دو بخش عمده از در مميزي هاي فرايند موضوع اين نظامنامه، شرح مغايرت ها و ام: توجه
  .نتايج مميزي را تشکيل مي دهند

حداکثر يا حداقل زماني است که با توجه به آن، ادامه فرآوري يک ماده، قطعة نيم ساخته يا : زمان حد
  .محصول نهايي در فرايند بعدي مي تواند مجاز شمرده شود

حفظ سالمت کيفي يک ماده يا محصول اشاره در صورتي که زمان حد به بيشترين مدت زمان : ۱يادآوري 
  .کند، معموالً به آن زمان انقضا مي گويند؛ مانند تاريخ انقضاي مواد اوليه در انبار

حداقل زماني که بايد از چسب زني يک محصول : مثال هايي از زمان هاي حد پايين عبارتند از: ۲يادآوري 
اد يا زماني که بايد از تزريق يک قطعة فوم گذشته باشد تا بگذرد تا بتوان عمليات بعدي را روي آن انجام د

  .بازرسي ابعادي آن مجاز باشد
در برخي از فرايندها ممکن است زمان حد باال و زمان حد پايين، هر دو اهميت داشته باشند؛ : ۳يادآوري 

و حداکثر  ۲داقل مانند فرايندي که در آن از ماده اي خاص استفاده مي شود و بايد در زمان استفاده، ح
  .ساعت از تهيه آن گذشته باشد ۲۴
همچنين بايد حسب . زمان هاي حد، بايد در مدارک مربوط به فرايند مشخص شده و رعايت شوند: تذکر

  .ضرورت، سوابق مربوط به کنترل آنها موجود باشد
  .رده شده اندتأييد از طريق برآوردن شواهد عيني در خصوص اينکه الزامات موردنظر برآو:  ١تصديق

                                            
1 . Audit Findings 
2 . Audit Conclusion 
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مجموعه اي از عمليات مورد نياز براي حصول اطمينان از اينکه تجهيزات اندازه :  ٢تأييد اندازه شناختي
  .گيري با الزامات مربوط به کاربرد مورد نظر منطبق هستند

تأييد اندازه شناختي معموالً شامل کاليبراسيون، تصديق، تنظيم، تعمير، کاليبراسيون مجدد، : يادآوري
مقايسه با الزامات اندازه شناختي براي استفاده مورد نظر از تجهيزات و هر نوع برچسب گذاري و مهر و موم 

  .کردن ضروري مي شود
پارامترهايي که مشتري براي کمي کردن ويژگي هاي مورد نظر خود در : شاخص هاي مورد نظر مشتري

  .سبه آن ها را تعيين مي نمايدکيفيت محصول، فرايند يا خدمات تعريف نموده و چگونگي محا
ارتباط بين مشتري و سازمان مورد اشاره قرار گرفته اند،  ۀشاخص هايي که در اين نظامنامه در حوز: توجه

  .به شرح ذيل مي باشند
٣PPM  : ميزان اقالم نامنطبق اعالم شده از خودروساز برحسب ميليون، در بازه زماني شش ماهه و به

  .تفکيک قطعه ـ سازنده
RASدر بازه زماني )بازرس فني محصول(ميزان اقالم نامنطبق اعالم شده از سوي نماينده مشتري :  ٤ ،

  .شش ماهه برحسب ميليون و به تفکيک قطعه ـ سازنده
C/100 : ميزان اقالم نامنطبق اعالم شده از بخش خدمات پس از فروش خودرو ساز، مربوط به سه ماهه

  .قطعه و برحسب درصد نخست گارانتي خودرو، به تفکيک
  .فردي که دانش يا تجربه خاصي را براي تيم مميزي فراهم مي سازد:  ٥کارشناس فني

دانش يا تجربه خاص، دانش يا تجربه اي است که مرتبط با سازمان، فرآيند يا فعاليت مورد :  ۱توجه 
  .مميزي يا زبان تکلم يا فرهنگ باشد

  .تيم مميزي فعاليت نمي کند کارشناس فني به عنوان مميز در: ۲توجه 
  
  
  
  

                                                                                                                                      
1 . Verification 
2 . Metrological confirmation 
3 . Part Per million 
4 . Reject At Supplier 
5 . Technical Expert 
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 مسئوليتها و اختيارات  -۵
 .مسئوليت طرفها و اختيارات الزم براي انجام مميزي هاي فرايند، به شرح ذيل تعيين شده مي شود

  )تامين كننده(سازمان مسئوليت . ۵-۱
 اجراي مميزي فرايند عادي و اضطراري، مطابق ترتيبات طرح ريزي شده  -

 کنترل و اطمينان از اثربخشي اقدامات مرتبط با مميزي فرايندتعيين، اجرا،  -

  اطمينان از پياده سازي الزامات آديت فرايند در تامين كنندگان قطعات نيمه ساخته  -
  مسئوليت تامين كننده اصلي . ۵-۲
 اجراي مميزي فرايند عادي و اضطراري، مطابق ترتيبات طرح ريزي شده  -

 نظارت بر حسن اجراي مميزي فرايند در سطح شبکه تامين  -

 اخذ تصميمات مقتضي جهت اطمينان از کفايت اقدامات بهبود تعريف شده در سطح شبکه تامين -

  سايپا مسئوليت كيفيت. ۵-۳
 . كنندگان اقالم توليديحصول اطمينان از اجراي مميزي فرايند عادي و اضطراري در تامين -

 زمانبندي اجرابرنامه ريزي و  -۶

  مميزي عادي فرآيند. ۶-۱
برنامه ريزي انجام مميزي هاي عادي فرايند براي يک قطعه ـ سازنده، براساس تناوب زماني تعيين شده، 

  :در دو سطح زير انجام مي شود
  تامين كننده) الف

اقدام نموده و  سازمان ها، بايد حداقل در  دوره هاي زماني شش ماهه، نسبت به انجام مميزي فرايند خود 
اين سوابق بايد در صورت درخواست مشتري يا نمايندگان وي، جهت . سوابق مربوطه را نگهداري نمايند

مشتري در هنگام انجام مميزي هاي فرايند تامين كننده، /تامين كننده اصلي. بررسي در دسترس قرار گيرد
  .را مورد بررسي قرار خواهد داد درستي نتايج کفايت اقدام هاي اصالحي ناشي از مميزي هاي قبلي

  :تامين كننده اصلي) ب 
تامين كننده اصلي بايد حداقل در دوره هاي زماني يك ساله جهت انجام مميزي فرايند، به محل سازمان 

  .مراجعه نموده، مميزي را انجام، نتايج را گردآوري، گزارش، و اقدام هاي مرتبط را پيگيري مي نمايند
وره زماني مميزي فرايند يک قطعه سازنده، حسب ضرورت مواردي از قبيل موارد ذيل در تعيين د: ۱تذكر

  .را درنظر مي گيرد
 نتايج و امتيازهاي بدست آمده در نوبت هاي قبلي مميزي فرايند- 
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 و خدمات پس از فروش سوابق مشکالت کيفي گزارش شده از خودروساز-  

 ازندهتغيير اساسي در فرايندهاي توليد يک قطعه، س-

تامين كننده اصلي و سازمان هاي قطعه ساز و مجموعه ساز بايد براساس دوره زماني اعالم شده ، نسبت به 
  .برنامه ريزي و انجام مميزي هاي فرايند اقدام نمايند

        همكاري سايپا آديت تامين كنندگان اقالم توليدي كه بصورت مستقيم با شركتدر خصوص : ۲تذكر
  .مي گردد يفادشركت سايپا ا نقش تامين كننده اصلي توسط واحد كيفيتمي نمايند، 

  
 مميزي هاي اضطراري. ۶-۲

سازنده ، عالوه بر آديتهاي - مميزي فرآيند اضطراري در صورت بروز بحران هاي كيفي براي يك قطعه
اضطراري در مميزي هاي . تامين كننده اصلي انجام مي پذيرد/توسط تامين كننده برنامه ريزي شده باال

مي تواند وسيله اي براي شناسايي ريشه اي مغايرتها، در فرايندهاي ) و نه در همة موارد(مواردي خاص 
  .تاثيرگذار بر محصول محسوب شود

با توجه به اينکه اين مميزي ها با هدف کمک به کشف علل بالفعل بروز مشکالت کيفي در محصول تدارک 
مميزي آن ها عموماً محدودتر از مميزي هاي فرايند رايج است؛ زيرا مميزي شده انجام مي پذيرند، دامنة 

صورت مي ) مثالً در يک مرحلة خاص از فرايند توليد(تشخيص داده شده براي بروز مغايرت  ۀدر محدود
پذيرد؛ همچنين به جاي امتياز دهي به فرايند سازمان، نسبت به شناسايي و ثبت تشريحي پتانسيل هاي 

  .رايند، اقدام مي گرددبهبود ف
ده اصلي محق خواهد نتامين كن/در خصوص تامين كنندگان رده هاي اول، دوم و سوم، مشتري:  ۱تذكر

  .بود تا در صورت لزوم مميزي فرآيند اضطراري،اين سازندگان را مورد ارزيابي قرار دهند

درخواست اجراي آديت تامين كننده اصلي موظف است حداكثر ظرف يك روز كاري پس از :  ۲تذكر

تامين كننده فرعي و ساير مسئولين / اضطراري از سوي شركت سايپا ، هماهنگي مورد نياز با سازنده 

  .پاسخگو را بعمل آورد 

  .حضور کارشناس فني در تيم مميزي فرآيند اضطراري، الزامي است:  ۳تذكر
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  :شرايط انجام مميزي هاي اضطراري -۶-۲-۱
  كيفي عيب ايمني يا بحراني از خودروساز يا خدمات پس از فروشدريافت بازخور  - ۱
  دريافت دو مورد هشدار كيفي مشابه در بازه زماني دو ماهه از يك محصول از خودرو ساز - ۲
  دريافت پنج مورد هشدار كيفي  در بازه سه ماهه از يك محصول از خودرو ساز - ۳
  )در صورت وجود اطالعات(ماه قبل % ۱۰بميزانبرگشتي خدمات پس از فروش  (Norm)افزايش نورم - ۴
  درخواست انجام آديت اضطراري و اعالم از طرف مشتري يا تامين كننده اصلي - ۵
 :روش اجرا مميزي هاي اضطراري -۶-۲-۲

تيم آديت فرايند اضطراري حداقل شامل دو نفر است كه يكي از آنها به عنوان سرمميزآديت معرفي مي  - ۱
  .ه بر تيم فوق بايد از يك نفر كارشناس فني استفاده گردد همچنين عالو. شود
)  پيوست شماره يك(آديت فرايند اضطراري با استفاده از چك ليست آديت فرايند تامين كنندگان  - ۲

  . انجام مي پذيرد
ت سازندگان بايد حداكثر سه روز ، نسبت به انجام آديت فرايند اضطراري اقدام نموده و گزارش و اقداما - ۳

  .مشتري اعالم نمايند/ اصالحي خود را به تامين كننده اصلي
بدليل اينكه دامنة اين آديت محدودتر و عميق تر از آديت هاي فرآيند برنامه ريزي شده در سازمان مي  - ۴

باشد، مواردي از چك ليست استفاده مي گردد كه داراي اهميت بيشتري  بوده و در ارتباط با مشكل كيفي 
  .د محصول باشن

آديت اضطراري با بررسي انطباق فرآيند توليد با معيارهاي مميزي با تمركز بيشتر به مشكالت كيفي  - ۵
  مشاهده  شده در محل سازنده انجام مي پذيرد

در گزارشهاي آديت به جاي امتياز دهي به فرآيند سازمان، نسبت به ثبت فرصتهاي بهبود در فرآيند  - ۶
مي تواند در حوزه هايي نظير مواد اوليه، تجهيزات، نيروي انساني، روشها، نتايج آديت . اقدام مي گردد

  .سيستم اندازه گيري و شرايط محيطي اعالم گردد
لزوم با درخواست از طرف مشتري يا تامين كننده اصلي، آديت اضطراري قطعه سازندگان در صورت  - ۷

  .صورت خواهد گرفت
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 فعاليت هاي مميزي فرآيند - ۷
مشخص شده ) ۲(هاي مميزي فرايند شامل بخش هاي مختلفي است که روند کلي آن در نمودار  فعاليت

  .است؛ جزئيات بيشتر در بخش هاي بعدي ارائه خواهد شد

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

    

  

  

 مميزي فرايندنماي کلي فعاليت هاي . ۲نمودار 

 

    

   

  در محل یزیمم یتهایفعال یبرا یآمادگ
 مشخص شدن گروه ممیزی فرایند -
بررسی سوابق و آمادگی برای انجام ممیزی  -

 فرایند

  در محل یزیمم یتهایانجام فعال

 جمع آوری و تأیید اطالعات -
ایجاد یافته های ممیزی و آماده سازی اولیۀ نتایج  -

 ممیزی فرآیند

  یزیمم یگزارش ده

 ندیفرا یزیگزارش مم یآماده ساز -
 تأیید و توزیع گزارش ممیزی فرایند -

 اقدامات یریگیپ
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 آمادگي براي فعاليت هاي مميزي در محل -۸

پس از مشخص شدن برنامة مميزي فرايند، گروه مميزي بايد با در نظر گرفتن شايستگي الزم براي 
در بسياري از مميزي هاي فرايند ممکن است تنها يک مميز . دستيابي به اهداف مميزي، تشکيل شود

جزئيات و معيارهاي شايستگي . صورت او بايد تمام وظايف را برعهده گيرد فعاليت داشته باشد؛ در اين
  .تشريح شده است) ۴(مميزان فرايند در پيوست 

/ گروه مميزي بايد پيش از انجام مميزي فرايند در محل، اطالعات مورد نياز در خصوص محصول 
طرح ريزي . مميزي را گردآوري کندمحصوالت مورد مميزي، فرايندهاي مرتبط با آنها، و نيز سازمان مورد 

العات انجام شود و بر اين اساس زمان و منابع الزم براي مميزي به هر بخش از اطمميزي بايد برپاية اين 
  .اين اطالعات حسب ضرورت شامل موارد ذيل مي باشد. فرايندها تخصيص يابد

 نتايج انجام بازرسي ها و مميزي هاي محصول مورد مميزي -

از جمله گزارش هاي اعالم عيب، سوابق مرجوع شدن محموله هاي  مشتري، دريافتي ازبازخوردهاي  -
مانند (ارسالي، سوابق مشکالت کيفي قطعه، اطالعات مربوط به شاخص هاي مورد نظر مشتري 

PPM ،C/100 ،RAS ،(.... 

 مشخصه هاي مهم محصول و فرآيند -

 رد مميزينتايج مميزي هاي پيشين فرآيند براي قطعه ـ سازنده مو -

 با قطعه مورد مميزي بطمرتقوانين اجباري  استانداردها و -

 ساختار و نظام کيفي سازمان مورد مميزي -

سازمان مورد مميزي بايد بنا بر اقتضا در گردآوري اين اطالعات و ارايه آن به گروه مميزي فرآيند، : توجه
  .همکاري نمايد

 
  

 انجام فعاليتهاي مميزي در محل - ۹
  مميزيروند . ۹-۱

  .در اين نظامنامه سه فصل کلي براي مميزي فرآيند عادي به شرح ذيل در نظر گرفته شده است
  اقالم ورودي: فصل اول

اين فصل، اقدام هاي خاص انجام شده براي دريافت و کنترل اقالم ورودي مورد استفاده در فرآوري قطعه 
  .موضع مميزي را مورد بررسي قرار مي دهد
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  و کنترلتوليد : فصل دوم
اين فصل، فرايندهايي را که به طور مستقيم در پديدآوري محصول مورد مميزي دخالت دارند، مورد بررسي 

هاي توليدي و فرآوري محصول خواهد بود؛ به دامنة اين فصل از مميزي شامل کليه ايستگاه. قرار مي دهد
ارسال  ۀد، و نيز محصول نهايي آمادهاي کاري مختلف خط تولير محصوالت نيم ساخته در ايستگاهبيان ديگ

  .براي مشتري، موضوع مميزي اين فصل خواهند بود
  تحليل و بهبود: فصل سوم

با توجه به اهميت تحليل پياپي داده هاي گرد آمده در يک سازمان و استفاده از آن براي بهبود، گروه 
به بررسي فعاليت هاي تحليل، مميزي در آخرين فصل از فعاليت هاي مميزي در محل، بايد به طور خاص 

  .اصالح، پيشگيري و بهبود مرتبط با محصول و فرايند بپردازد
  مسير مميزي. ۹-۲

، مشاهده مي شود که روند مميزي در مسيري ۱- ۹سه گانه ياد شده در بخش  يهابا توجه به فصل
و محصول، مي  مشخص، به بررسي اجراي ترتيبات طرح ريزي شده براي دستيابي به کيفيت در فرايند

توصيه مي شود که گروه مميزي براي مميزي فصل هاي اول و دوم به طور عمده به ارتباط مستقيم . پردازد
مي ) تحليل و بهبود(يافته هاي مميزي مربوط به فصل سوم . و بي واسطه با فرايندها و افراد مرتبط بپردازد

مميزي، با در نظر گرفتن فعاليت هاي انجام شده  تواند با استفاده از مشاهدات و يافته هاي بدست آمده از
  .بدست آيد) يا واحدهاي ذيربط ديگر(در واحد تضمين کيفيت سازمان 

  .نشان دهنده چگونگي گردآوري مشاهدات مميزي در سازمان مورد مميزي است) ۳(نمودار 

  

  

  

  

 

  جريان مشاهدات مميزي فرايند. ۳نمودار 

صفیروهاین
سازمان 

 یزیمم
واحد (شونده 

د، انبار و یتول
(.... 

ستاد  یروهاین
سازمان 

شونده  یزیمم
ن یواحد تضم(

 )تیفیک

  :فصل اول
 یاقالم ورود

  :دومفصل
 د و کنترلیتول

  :سومفصل
 ل و بهبودیتحل
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  جمع آوري و تصديق اطالعات. ۹-۳
صرفاً اطالعات . آوري و تصديق شوددر طول مميزي بايد اطالعات الزم ازطريق نمونه گيري مناسب جمع 

شواهد مميزي بر . شواهد مميزي بايد ثبت شود. قابل تصديق مي تواند به عنوان شواهد مميزي تلقي شود
نمونه گيري از اطالعات موجود مبتني است؛ از اين رو بايد در نظر داشت که در مميزي مقداري عدم 

ند بايد ضمن تأکيد بر مشخصات مهم محصول و فرآيند، نمونه برداري در مميزي فراي. قطعيت وجود دارد
  .بر آن ميزان نمونه اي تمرکز يابد که سطح قابل قبولي از اطمينان نسبت به نتايج مميزي را بدست دهد

  .مراحل جمع آوري اطالعات تا نيل به نتايج مميزي را نشان مي دهد) ۴(نمودار 
  
  

  

 

    

  

  

  

  

  

  

 )از گردآوري اطالعات تا رسيدن به نتايج مميزي(روند مميزي . ۴نمودار 

منابع

گردآوری با نمونه 
 برداری مناسب

 اطالعات

 بررسی

 شواهد ممیزی

  اساس رارزیابی ب
 معیارهای ممیزی

 یافته های ممیزی

 مرور

یزیج ممینتا
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  .ذيل تحقق يابدگردآوري اطالعات مي تواند با استفاده از روش هاي 
  گفتگو با کارکنان و افراد ديگر) الف
  .محيط و شرايط کاري مشاهده فعاليت هاي) ب
  .، نقشه ها، قراردادها و سفارش هامرور دستورالعمل ها، گواهينامه ها،  مشخصات فني) ج
 مجوزها، ،سوابق، مانند سوابق بازرسي، صورتجلسات، سوابق برنامه هاي پايش و نتايج اندازه گيري ها) د

  .گزارش هاي مميزي محصول و فرايند
  .تحليل ها و مقادير شاخص هاي کيفيخالصه داده ها، ) ه
سوابقي از مبناي برنامه هاي نمونه برداري و روش هاي اجرايي موجود براي اطمينان از کنترل کيفيت ) و

  فرايندهاي نمونه برداري و اندازه گيري؛
خارجي و ارزيابي هاي مشتري، اطالعات بدست آمده از طرف هاي  گزارش ساير منابع، مانند بازخورد

  .تامين كننده
  .بانک هاي اطالعاتي کامپيوتري و وب سايت مشتري) ح

بايد براساس معيارهاي مميزي، که در مميزي فرايند و توضيحات آن ارايه شده  دنفرايشواهد مميزي 
اي مميزي مي تواند حاکي از انطباق يا عدم انطباق يافته ه. ارزيابي شوند تا يافته هاي مميزي بدست آيد

بايد توجه داشت، مميزي فرآيند بر معيارهاي مدوني مبتني است که در پيوست . با معيارهاي مميزي باشد
اين نظامنامه در قالب پرسشنامة مميزي فرايند ارايه شده اند؛ از اين رو مميز فرآيند بايد امتياز ارزيابي ) ۱(

  .هاي اين پرسشنامه را نيز به عنوان بخشي از يافته هاي مميزي تعيين نمايدهر يک از بند
در طول مميزي بايد ارتباط کافي با نمايندگان سازمان مورد مميزي برقرار باشد و جريان تبادل اطالعات 

داقت نمايندگان واحدهاي ذيربط مورد مميزي بايد اطالعات مورد نياز را با ص. به درستي وجود داشته باشد
و به طور شفاف ارايه نمايند و گروه مميزي نيز بايد با رعايت اصول مميزي، اين اطالعات را صادقانه ثبت 

  .نموده و گزارش نمايد
عدم انطابق ها براساس روش امتياز دهي ارايه شده در اين . موارد عدم انطباق و شواهد بايد ثبت شوند

سازمان مورد مميزي  ۀبايد پس از خاتمه مميزي به اطالع نماينداين موارد . نظامنامه درجه بندي مي شوند
موارد مغايرت مي تواند در محل مميزي اعالم شود؛ اما در صورتي که . صورتجلسه شود ،برسد و اهم موارد

براي رسيدن به نتايج نهايي نياز به جمع بندي يافته ها بعد از تکميل مميزي باشد، گروه مميزي بايد پس 
  .مميزي ظرف مدت مقرر، اين موارد را مشخص و اعالم نمايد از انجام
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  توقف مميزي. ۹-۴
هرگاه سرگروه مميزي، تشخيص دهد با توجه به وضعيت موجود، رسيدن به نتايج مميزي در زمان مميزي 

  .در محل ممکن نيست، مي تواند مميزي را متوقف کند
  :توقف مميزي مي تواند در حالت هاي زير اتفاق افتد

 عدم حضور مديران و مسئوالن ذيربط، به شکلي که به اخالل در فرايند مميزي بينجامد؛ -

عدم همکاري تامين كننده با واحد مورد مميزي با گروه مميزي در مراحل مختلف مميزي، بويژه در  -

 ارائه اطالعات

  
  روش امتيازدهي . ۹-۵

يب که به هر پرسش پرسشنامه مي توان شيوه تخصيص امتياز در مميزي فرايند مثبت گراست؛ به اين ترت
  :يکي از امتيازهاي زير را تخصيص داد

  
 : ۵امتياز 

  .در حالتي که سطح انطباق کامل و مطلوب است
  

   :۴امتياز 
  معيارها داراي انحراف باشد يا روش تدوين شده باشد اما اجراء نسبتا مناسب باشد / شواهد %  ۲۵كمتر از 

  
 :  ۳امتياز 

  . معيارها داراي انحراف باشند/ شواهد %  ۵۰تا %  ۲۵بين 
  روش تدوين شده باشد ولي با اجراي ضعيف

  
 :۲امتياز 

  . معيارها داراي انحراف باشند/ شواهد %  ۷۵الي %  ۵۰بين 
  ضعيف  بسيار روش تدوين شده باشد ولي با اجراي

 ) انحراف % ۵۰تا % ۲۵بين . ( روش وجود ندارد ولي اجراء درحد متوسط است
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 :  ۱امتياز 

  . معيارهاي آديت داراي مشكل باشند/ شواهد %  ۷۵بيشتر از 
  به همراه عدم اجراء  هر چند روش كفايت نداردروش تدوين شده باشد 

 ) انحراف %  ۷۵تا %  ۵۰بين ( روش به صورت مدون وجود ندارد و اجراء به صورت ضعيف 

  
  :  ۰امتياز 

    . تمام شواهد داراي مغايرت باشند
  

قرار  N١چنانچه يک پرسش در حالتي خاص، کاربرد نداشته باشد، به آن امتيازي داده نمي شود و در گروه 
ثبت ) ۱پيوست (امتياز مربوط به هر بند از الزامات مميزي فرايند در پرسشنامة مميزي فرايند . مي گيرد
  .مي شود

به صورت درصد محاسبه  ٢(CD)نة مميزي بايد يک شاخص سطح انطباق براي هر فصل از فصول سه گا
در مجموع مميزي فرايند نيز . نامگذاري شده اند CD3تا  CD1اين شاخص ها به ترتيب فصل، از . شود

  . نشان داده مي شود CDيک شاخص سطح انطباق کلي خواهد داشت که با 
  

  : رددامتياز نهايي هر سئوال به صورت ذيل محاسبه مي گ
S=M*K 

:K وزن هر سئوال  :M  امتياز كسب شده در زمان آديت  :S امتياز نهايي هر سئوال  
  

  :وزن هر سئوال به صورت ذيل بدست مي آيد 
K=A*B 

:B درجه اهميت هر سئوال  :A درجه اهميت هر فصل  :k    وزن هر سئوال  
  

                                            
1 . Not Applicable 
2 . Conformity Degree 



 

SAIPA GROUP S-SQR 

 

  S A I P A - S U P P L I E R S  P R O C E S S  A U D I T Page 24 of 24   SSQR-A3-01 

مي باشد كه به صورت درصد محاسبه مي گردد ،  (CD)آديت فرايند داراي يك شاخص سطح انطباق 
  :براي محاسبه سطح انطباق از رابطه زير استفاده مي شود 

*100                      : تعداد فصلهاي مورد آديت
5

1

1

∑

∑

=

== N

i
i

N

i
i

K

S
CD        N 

  
:K وزن هر سئوال      :S  امتياز نهايي هر سئوال        :CD شاخص سطح انطباق  

ها، بخشي از نتايج مميزي محسوب مي شوند و بايد براي بررسي دقيق تر و گزارش دهي، با اين شاخص 
در اين فرم بايد نمودار ستوني شاخص . مدون شوند) ۱پيوست (استفاده از فرم گزارش نتايج مميزي فرايند 

  .هاي فصل هاي مختلف رسم و شاخص کلي سطح انطباق مميزي نيز با رسم خطي افقي مشخص شود

  

  گزارش دهي مميزي -۱۰

  گزارش مميزي. ۱۰-۱
  :گزارش مميزي فرايند حداقل شامل مدارک زير است

 مميزي ۀپرسشنامه هاي تکميل شد - ۱

 گزارش شاخص سطح انطباق و نمودار آن - ۲

 )۳مطابق فرم موجود در پيوست (گزارش عدم انطباق مميزي  - ۳

بايد حتي المقدور در پايان مميزي و هاي انجام شده توسط تامين كننده اصلي، يگزارش مميزي در مميز
در غير اينصورت حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از انجام مميزي در محل، جمع بندي و براي سازمان 
مورد مميزي ارسال شود تا تامين كننده پس از بررسي موارد مغايرت، اقدام هاي الزم براي رفع ريشه اي 

  .مغايرت را طرح ريزي و انجام دهد
، بايد )اضطراري/ مميزي هاي داخلي(هاي داخلي انجام شده توسط سازمان -يژزي در مميزگزارش ممي

حتي المقدور در پايان مميزي و در غير اينصورت حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از انجام مميزي، تهيه 
ئه ابايد ارمشتري، اين گزارش / بنا به درخواست تامين كننده اصلي. گردد و اقدام هاي الزم به جريان افتد
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، در مميزي هاي آتي فرايند مورد بررسي قرار مقرر اقدامات انجام كيفيت و ها مميزي اين سوابق. گردد
  .خواهد گرفت

اعضاي گروه مميزي و کلية گيرندگان گزارش بايستي به . اطالعات گزارش مميزي، ماهيتي محرمانه دارد
  .اظت نمايندمحرمانه بودن اطالعات گزارش، توجه نموده و از آن حف

  ١طرح اقدام. ۱۰-۲
اين . تامين كننده، بايد پس از دريافت گزارش مميزي، براي رفع عدم انطباق ها، طرح اقدام ارايه نمايد

  .طرح بايد شامل فعاليتها و توضيحات فني الزم، مسئول انجام هر فعاليت، زمان و مدت اجراي منطقي باشد
در مميزي فرايند . اين نظامنامه ارائه گردد) ۳ود در پيوست موج(طرح اقدام بايد در قالب فرم مرتبط 

شخص اول، اين طرح بايد حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت گزارش مميزي تهيه و به سرگروه 
سوابق مرتبط بايد، به عنوان بخشي از سوابق مميزي فرآيند، نگهداري و براي ارايه به . مميزي ارايه شود

  .در دسترس باشدتامين كننده اصلي 
طرح اقدام در مميزي هاي فرايند شخص دوم، بايد ظرف مدت حداکثر پنج روز پس از دريافت گزارش 

  .تامين كننده اصلي فرستاده شود/ مميزي تهيه و براي مشتري 
کيفيت و . طرح هاي اقدام بايد با توجه به اولويت و اهميت رفع مغايرت هاي مشاهده شده تهيه شوند

اجراي بموقع اقدام هاي مقرر در اين طرح ها، در پيگيري ها و مميزي هاي بعدي فرآيند بايد مورد ميزان 
  .بررسي قرار گيرد

  

 پيگيري اقدامات -۱۱

ميزان ) ۳موجود در پيوست (سرگروه مميزي، بايد در دوره هاي زماني مقرر، مطابق فرم پيگيري اقدامات 
 .مورد بررسي قرار داده و نتايج را ثبت نمايدپيشرفت فعاليتهاي موضوع طرح اقدام را 

چنانچه سرگروه مميزي نتواند نسبت به انجام فرآيند پيگيري اقدام نمايد، بايد يکي از مميزان : توجه
ذيصالح را کامال نسبت به مغايرتها و موارد قابل پيگيري از جمله موارد موضوع طرح اقدام، توجيه نمايد تا 

 .ري اقدامات، عمل نمايدوي نسبت به انجام پيگي

  
  

                                            
1 .Action Plan 
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PA GRO
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  :  شماره

  : تاریخ

:     ممیزی رد

 وزن
N0

6     
5     
5     

4     

5     
5     
3     
3     
4     
2     
2     
3     
2     
4     

4     

3     
     

OUP
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مور محصول     
        

  ؟ باشد می ود
  رد؟

های مشتری

  ؟ 

می قرار ده

C E S S  A

  آیند
  دی

                  
: ممیزی مورد 

   باشد؟ می
موجو ورودی اقالم

نامه فنی انطباق دار
کایات و برگشتی ها

شود می بررسی ل
  ؟ شود 

  ؟ باشد می

  ؟ شود می ف
  ؟ باشد می سب

 

  ؟ گردد
  ؟ پذیرد ی

استفا موردکنترل

  ؟ باشند می ردار
 : )∑ ( 1x  ها

SSQ  

U D I T

فرآ ممیزی
ورود اقالم
:         ممیزی

فرآیند          

  رسش

برخوردار الزم ایت
ا برای فنی ناسنامه

 استاندارد و شناسنا
های کیفی، شکدار

کنترل برنامه مطابق
می انجام کنترل ه

کنترل برنامه طابق
  ؟ شود می ص
تکلیف تعیین و ایی

مناسب ورودی اقالم
؟ شود می رعایت
  ؟ پذیرد
گ می ارسال یپورت

می انجام مناسب ر
طرحمطابقرودی

برخور کافی الحیت
امتیازه مجموع

QR/A3/C01-00

م رسشنامه
: اول فصل

م مورد واحد/مان
                   

پر

کفا از و شده تهیه
استاندارد و شن شه،

ی از جمله نقشه ،
ری با توجه به هشد

م ورودی اقالم به ط
برنامه مطابق رودی

مط ورودی اقالم ی
مشخص ورودی اقالم
شناسا مناسب، طور

نگهداری و نبارش
ورودی اقالم جایی

پ می انجام مناسب
ری تست ورودی الم

بطو آزمون و رسی
وراقالمبامرتبطن

صال از ورودی قالم

0

S- 

SSQR 

پر
ف

سازم             
                  

ورودی اقالم نترل
نقش ، جمله از فنی 

نترل با مدارک فنی
 تناوب نمونه بردار

  ی گردد؟
مربوط کنترلی وارد
و اقالم ای دوره ی
برداری نمونه پریود 
آزمون و بازرسی ت

بط ، نامنطبق رودی
ا، پذیرش محیطی 
جابج و بندی بسته 
م بصورت موجودی 
اقال های محموله اه

باز تجهیزات سیون
آزمونوبازرسی ت

ا کیفیت با مرتبط 
  ) :n1(  د

-SQ

R-A3-01

 
:             صلی

                  

 یف

کن طرح آیا  1
مدارک آیا  2
آیا طرح کن  3

آیا تعداد و  4
بازنگری می

مو کلیه آیا  5
آزمونهای آیا  6
و تعداد آیا  7
وضعیت آیا  8
ور اقالم آیا  9
شرایط آیا  10
شرایط آیا  11
کنترل آیا  12
همرا به آیا  13
کالیبراس آیا  14
تجهیزات آیا  15

  ؟ گیرد
پرسنل آیا  16

موارد تعداد
 :  
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 تامین کننده اص
:        فنی ماره

رد  موضوع

3  رح ریزی

6 گیری دازه
7
8

  محصول
0
1
2
3

  جهیزات
4
5

6  پرسنل
  

فصل انطباق طح

  

  

  

7   

نام
شم

م

طر

اند 

م

تج

پ

سط
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PA GRO

P P L I E R

  :  شماره

  : تاریخ

  :      ممیزی 

وزن
N 

7    

7    

6    

5    

6    
6    
5    
3    
5    

3    

4   
5    

4   

3    
5    
4    
3    
5    
5    
5    

5    

2    

3    
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مورد محصول  
  

کفایت از و

و شناسنامه

رک فنی و

  شود؟

  ؟ د
،نور از اعم 

   ؟ باشد می ی
 های غیرمجاز 

  ؟ د

  ؟ گردد 
  ؟ پذیرد ی

  قرار می گیرد؟
 مورد مربوطه 

 احتمالی اهای

C E S S  A

  ند
  رل

                  
:       ممیزی 

و شده تهیهمناسب

استاندارد وه نقشه، 

 های مشتری مدار
   اند؟
ش می بررسی هایی
  ؟ شود می

  ؟ باشد می نترل
  ؟ شود ی

شود می تکلیف ین
( نهایی و ساختهه
  ؟ دد
  ؟ شود می ت

ردیابی و شناسایی
راه لیست بازکاری

گیرد می قرار صدیق
  ؟گیرد می رار
 

گمی انجام ، ناسب
می انجام مناسب ر

سب مورد استفاده ق
ایستگاه درکنترل

خطا بروز ازوگیری

U D I T

فرآین میزی
کنتر و خت
:            میزی

مورد فرآیند    

  ش

   است؟ یده
منصورتبهنهایی

دارک فنی از جمله

شکایات و برگشتی
زنگری قرار گرفته

نه و ساخته نیمه ت
م انجام نهایی و خته
کن برنامه مطابق ی
می کنترل نهایی و
تعیی مناسب بطور ی

نیمهمحصوالتری
گرد می رعایت)  ب

رعایت نهایی و خته
قابل)  نهایی و لید

ول نامنطبق به همر

تص مورد و بوده تبر
قر اجرا مورد و وده
؟گیرد می قرار جرا
  ؟ شود می رد

من بطور ای تولیدی
بطور رهای کنترلی

شده و بصورت مناس
برنامهدری مندرج

جلوبمنظور عکس

  

مم سشنامه
سا:  دوم ل
مم مورد واحد/ن

                  

پرسش

 مناسب تهیه گردی
وساختهنیمهالت

ی تعیین شده در مد
   است؟

هشدارهای کیفی، ش
مورد با... کنترل و
محصوالت و رآیندها
ساخ نیمه حصوالت

تولید مراحل کلیه
ساخته نیمه والت

نهایی محصول و ه
نگهداروانبارش،ل

ترتیب و نظم ، افت
ساخ نیم محصوالت

تول حین ، ورودی م
دوباره کاری محصو

معت تولید خط ار و
ت الزم برخوردار بو

اج مورد و ه گردیده
برخور نامنطبق ای

قالبها و فیکسچرها
آزمون و فیکسچر و

گذاری شق و صحه
کسچرهای کنترلی

یاقطعاتشاهده
  ؟ می گردد ه

باشند؟ می طاناپذیر

S- 

SSQR 

پرس
فصل

سازمان          
                  

ند ساخت بصورت
محصوالوفرآیندها 

   ست؟
ی دوره ای و نهایی
ترل مشخص شده

ECNهای صادره، ه
PFMEA و طرح ک

فر به مربوط نترلی
مح به مربوط ای ره
در برداری نمونه د

محصو آزمون و سی
ساخته نیمه منطبق

کنترلوساختطی
نظا ، صدا، هوا ریان

م جابجایی و بندی 
اقالم(  مراحل کلیه

د/ی جهت بازکاری
  ا می گردد؟

اقالم موجود در انبا
از کفایت تولیدی ای
تهیه اندازی راه ای
فرآیندها با کنترل 

تجهیزات، ق گهداری
بازرسی تجهیزات 

ت و آزمون تصدیق
و فیکآزمونورسی

  گیرد؟ 
نمونهازتولیدیای
ظاهری استفاده وب
خط سازمان در هم

-SQ

R-A3-01

:               ی
                   

 

فراین FMEA آیا
کنترل طرح آیا

اس برخوردار الزم
آیا کلیه آزمونهای
فنی در طرح کنت

Nبا توجه به  آیا

 Aکیفی از جمله 

کن موارد کلیه آیا
دور آزمونهای آیا
پریود و تعداد آیا
بازرس وضعیت آیا
نام محصوالت آیا
محیط شرایط آیا
جر، رطوبت، دما
بسته شرایط آیا
ک در محصول آیا

آیا دستورالعملی
تهیه شده و اجرا

تاریخ اعتبار ا آیا
دستورالعملها آیا
دستورالعملها آیا
برنامه مطابق آیا
نگه و سرویس آیا
کالیبراسیون آیا
تجهیزات تست آیا
بازر تجهیزات آیا

می قرار استفاده
ایستگاهها در آیا
عیو تشخیص در
مه فرایندهای آیا
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مین کننده اصلی
:          فنی ه

 ردیف  ضوع

رح
  زی

1  
2  

3  

4  

 ازه
  ری

5  
6  
7  
8  

  صول

9  
10  

11  
12  
13  

14  
15  
16  
17  

  یزات

18  
19  
20  
21  

22  

23  

8   

نام تام
شماره

موض

طر
ریز

اند 
گیر

محص

تجهی
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  پرسنل
                3  ؟ باشند می مسلط مرتبط اجرایی مدارک و امور انجام نحوه بر کنترل و ساخت پرسنل آیا  24
                3  ؟ باشند می آشنا فرایند و محصول مهم مشخصات با کنترل و ساخت پرسنل آیا  25
                3  ؟ باشند می مسلط  مرتبط، تخصصی کیفی و ابزارهای و تکنیکها بر کنترل و ساخت پرسنل آیا  26

                 : )∑ ( 1x  امتیازها مجموع  ) :n1(  موارد تعداد    
  : فصل انطباق سطح
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N0
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5    
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مورد محصول   
      

  ری وجود دارد؟
  

 مرتبط دامات

  نماید؟ ی
  شود؟ می رسال
  باشد؟ می بخش

  شود؟ می نجام
شده و اقدامات 

  جام می شود؟
ل انجام می

مربوطه بصورت 

  ؟ شود می
  د می باشد ؟

 
ربوطه حسب

 باشند می آشنا 

C E S S  A

  یند
  هبود

                  
:   ممیزی مورد

  ؟ است 
 سیستم اندازه گیر

؟ یابد می بهبود و
اقد موثر اجرایون

می اقدام مرتبط ت
ار موقع به و تهیه 
رضایتبخ پیگیری یج
  ؟ اید
ان فعال بطور و یین
ش تهیه مرتبطرهای

بصورت اثربخش انج
 تعیین و بطور فعال

قدامات اصالحی م

م انجام فعال بطور
مورد تاییدد جاری ،

 ؟ شود می انجام
قدامات اصالحی مر

مرتبط کیفیرهای

∑( : 

SSQ 

U D I T

فرآی ممیزی
به و تحلیل

:           میزی
م فرآیند        

  سش

شده گذاری هدف
بر روی MSAت و

و گیری اندازه زمان
تعیینو)اضطراری

اقدامات موثر اجرای
مناسب اقدام طرح

نتای و انجام موقع ه
نما می اقدام حصول
تعی)  خارجی و خلی
نموداروانتخاب،
 

مربوطه ب اصالحی
 و شکایات مشتری

شده و اودی انجام

نامنطبق نهایی و 
ه به ممیزی فرآیند

S مقتضی مواقع در
بوده و اقدبرخوردار

ابزارومسالهحلن

( 1x  امتیازها وع

QR/A3/C01-00

م رسشنامه
ت:  سوم صل
مم مورد واحد/ن

                   

پرس

و تعریف مناسب ت
 SP فرآیند ساخت

ساز کیفی خصهای
عادی و(ی فرآیند

و تعیین و  ایمنی
مشتری، نماینده د

به مشتری نماینده
مح ممیزی انجام  

داخ(  محصول یزی
آماریکنترلهایی

؟ ش انجام می شود
سبه شده و اقدامات
ه مربوط به نظرات

کنندگان اقالم ورو

ساخته نیم صوالت
با توجه SPAS /ی
SPAS / سازی رد

مناسبیقابلیتاز
  اشد؟

فنونبا،بهبودول

مجمو

0

S- 

SSQR 

پر
فص

سازمان           
                  

بصورت سازمانی ی
Cرایی جهت انجام

شا بهبود برای یت
ممیزیانجامبهسبت
  د؟

آدیت انجام به سبت
فرآیند ممیزی ایج

اقدام طرح موضوع
به نسبت منظم ور

ممی موضوع صالحی
جاریسازینیازمند 

طه بصورت اثربخش
یندهای مهم محاس
صالحی و پیشگیرانه

تامینرویبرالزم
  ؟  می شود

محص به توجه با حی
رک استاندارد سازی

استاندار مدارک دد
سازمانگیریدازه

ده و اثربخش می با
تحلیلفرآیندباتبط

 n1: (  

-SQ

R-A3-01

:              لی
                  

 ف

های شاخص آیا 
آیا برنامه اجر  

کیفی اهداف آیا 
نسب سازمان آیا 

نماید می اقدام
نسب سازمان آیا 
نتا به عطف آیا 
م فعالیتهای آیا 
بطو سازمان آیا 
اص اقدامات آیا 
پارامترهای آیا  

اصالحی مربوط
آیا قابلیت فرآی  
آیا اقدامات اص  

  پذیرد؟
ال نظارتهای آیا 

انجاماثربخش 
اصالح اقدام آیا  
آیا کفایت مدار  
مجد بررسی آیا  
اند سیستم آیا  

لزوم انجام شد
مرتب پرسنل آیا  

  ؟
( موارد تعداد
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مین کننده اصل

:          فنی ره

ردیف  ضوع

  ح ریزی
1 
2 

 دازه
  یری

3 
4 

5 
6 
7 
٨ 
9 
10

11
12

13

  حصول
14
15
16

17  هیزات

18  سنل

  
: فصل انطباق ح

0   

نام تا
شمار

موض

طرح

اند 
گی

مح

تجه

پرس

سطح
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  :درو
  :جام مميزي

             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ۱فصل  

PA GRO

P P L I E R

 :تاريخ
:شماره
:پيوست

نام خود
تاريخ انج

      ص دوم

     CD: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ۲فصل   ۳
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  : كننده

شخص ص اول 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳فصل 

  :ه مميزي

C E S S  A

زي فرايند
كدتامين

  :محصول

شخص   : ي

                

مضاي سرگروه

SSQ  

U D I T

تايج مميز
  :ي

مشماره فني 

نوع مميزي

              

نام و ام

QR/A3/F01-00

گزارش نت
مميزيواحد مورد

               

0

S- 

SSQR 

گ
و/تامين كننده

               

  

  :ميزي

-SQ
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  :ي

  :يزي

لي مميزي   

:هاي مميزي

ضاي گروه ممي
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:ين كننده اصلي
صول مورد مميزي

يند مورد ممي

طح انطباق کل

ودار شاخص ه

 و امضاي اعض

1   

تامي
محص

فرا

سط

  

نمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نام



 

SAIPA GROUP S-SQR 

 

  S A I P A - S U P P L I E R S  P R O C E S S  A U D I T Page 32 of 32   SSQR-A3-01 

  

  

  :۲پيوست 

  الزامات پرسشنامهتشريح 
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  ورودي اقالم: يك  فصل
  

  ريزي طرح
 ابزار اقالم ورودي، روي شده تعريف كنترلهاي كليه آن در كه نمايد تهيه كنترلي طرح بايد سازمان - ۱

 قبال در واكنشي اقدام ها، داده ثبت نوع و كننده كنترل ، اهميت درجه ابزار، دقت همراه به گيري اندازه
 يا ايمني بر بتواند كه اي مشخصه( اقالم ورودي مهم مشخصات كليه .باشد شده بيان... و انطباق عدم وقوع

 مي ) بگذارد تاثير محصول بعدي فرآوري يا و عملكرد يا كاركرد ، مشتري نارضايتي ، قوانين با سازگاري
  .باشد كنترل تحت  كنترل، طرح در بايست
 گيري نمونه براي و  MIL-STD 414 جداول از كمي هاي داده گيري نمونه براي بايد سازمان: ۱توجه
   . نمايد استفاده  Zero Defect جداول از وصفي هاي داده
مشخصات / موقع تمامي استانداردها سازمان بايد فرآيندي براي تضمين بازنگري، توزيع و اجراي به - ۲

 مورد فني مراجع. ته باشدمشتري داش نيازبندي مورد  مهندسي مشتري و تغييرات بر مبناي برنامه زمان
 سايپا نياز مورد فني مشخصات با بايد....  بازرسي، طرح تست، استانداردهاي فانكشنال، نقشه شامل نياز

   .باشند قطعه تغييرات آخرين شامل و باشند داشته كامل تطابق) قطعات فني هاي شناسنامه در موجود(
طرح . مطابق آخرين ويرايش مدارك فني تهيه نمايدسازمان بايد طرح كنترلي اقالم ورودي خود را  - ۳

  .كنترل اقالم ورودي بايد در انطباق كامل با مدارك فني از جمله نقشه، استاندارد و شناسنامه فني باشد
بوده و با توجه به  قطعات ورودي نرخ اهميت، درجه اساس بر برداري بايد نمونه تناوب و تعداد - ۴

 .برگشتي هاي مشتري بازنگري گرددهشدارهاي كيفي، شكايات و 
 گيري اندازه 
 برنامه مطابق ورودي اقالم به مربوط كنترلي موارد كليه آزمون و بازرسي به نسبت بايد سازمان -۵

  .نمايد اقدام كنترل
رده دوم  كننده تامين به تكميلي عمليات برخي انجام جهت كه اي ساخته نيم قطعات : ۱توجه

 .گردد مي محسوب ورودي اقالم جزو ، دريافت هنگام در نيز گردد واگذارمي
 فني مدارك و كنترل برنامه مطابق ورودي اقالم اي دوره آزمونهاي انجام به نسبت بايد سازمان -۶

  نمايد اقدام محصول
 . نمايد رعايت كنترل برنامه مطابق را ورودي اقالم برداري نمونه پريود و تعداد بايد سازمان - ۷
 معين روش مطابق بايد انبارش و پذيرش هاي قسمت در ورودي اقالم آزمون و بازرسي وضعيت -۸

 فرآوري، آغاز براي تحويل زمان تا سازمان به ورود زمان از اقالم كليه .باشد مشخص سازمان در شده
  .باشد مي فوق الزام مشمول
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   محصول 
 ، كنترل برنامه در مندرج موارد با مطابق و مناسب بطور را نامنطبق ورودي اقالم بايد سازمان -۹

آنها  تكليف تعيين شود و نسبت به جلوگيري آن خواسته نا ارسال و استفاده از تا نمايد كنترل و شناسايي
  .نمايداقدام 

 . گردد لحاظ نامنطبق ورودي اقالم تكليف تعيين در بايد ذيل موارد يا مورد ، لزوم حسب 
 انطباق عدم رفع جهت موثر اقدام 
  حسب و ذيربط مرجع سوي از صادرهوط مجوز مصرف مشر با پذيرش يا ترخيص استفاده، اجازه 

 مشتري توسط اقتضا
  آن كاربرد يا استفاده از جلوگيري جهت اقدام 
  .صادر نمايدبراي پارامترهاي ايمني مجوز مصرف تامين كننده نبايد : ۱تذكر
 رعايت .نمايد فراهم ورودي اقالم نگهداري و انبارش ، پذيرش جهت مناسبي شرايط بايد سازمان -۱۰

 .است الزامي چيدمانو  محيطي مناسب شرايط
 بسته شرايط .نمايد فراهم ورودي اقالم جابجايي و بندي بسته جهت مناسبي شرايط بايد سازمان -۱۱

 بندي بسته شرايط . باشد دارا محصول كيفيت از محافظت جهت را الزم كفايت بايد جابجايي و بندي
   .گردد اجرا و شده ابالغ سازمان كنندگان تامين به بايد) لزوم حسب( ورودي اقالم
 مشتري برقرار الزامات مطابق را محصول لجستيك و محافظت به مربوط الزامات كليه بايد سازمان: ۱توجه
  .نمايد
تضمين  زمان گردش موجودي و به منظور بهينه سازيسازمان بايد از يك سيستم مديريت موجودي  -۱۲

سازمان بايد سيستمي را براي كنترل . استفاده نمايد »اولين خروجي، اولين ورودي« مانند گردش موجودي
  .موجودي اقالم ورودي در انبار ايجاد نموده و براي همه اقالم نقطه سفارش تعريف نمايد

. ن كنندگان تست ريپورت دريافت نمايدسازمان بايد به همراه محموله هاي اقالم ورودي، از تامي -۱۳
همچنين مشخصه هاي كنترلي موجود در تست ريپورت بر مبناي مشخصه هاي مهم محصول تعيين و 

  .صحه گذاري شوند
 تجهيزات 

 تصديق يا كاليبراسيون به اقدام ، مناسب كاليبراسيون برنامه يك از استفاده با بايد سازمان -۱۴
 هاي روش .نمايد ورودي اقالم حوزه در ، خود آزمون و بازرسي فرآيند در استفاده مورد تجهيزات

 .باشد سازگار مترولوژي استاندارد ايهروش با بايد تصديق و كاليبراسيون
 شده ذكر آزمون و بازرسي تجهيزات از استفاده با را ورودي اقالم كنترلي مشخصات بايد سازمان -۱۵
  .نمايد بررسي ، كنترل برنامه در
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 پرسنل 
 احراز شرايط .باشند برخوردار كافي صالحيت از بايد ورودي اقالم كيفيت با مرتبط پرسنل - ۱۶

 .باشد مي ذيل شرح به صالحيت
 تجربه و تحصيالت آموزش، هاي حوزه در سازمان مشاغل استاندارد با انطباق 
 مرتبط شده ريزي طرح كاري هاي روش بر تسلط 
 نهايي محصول بر آن تاثير و ورودي اقالم حوزه در محصول مهم مشخصات شناخت 
 در شده مشاهده مرتبط كيفي مشكالت همچنين ورودي، اقالم كيفي مشكالت سوابق از آگاهي 

 نهايي و ساخته نيم محصوالت

  
 کنترل و ساخت  :دوم فصل
  
  ريزي طرح 
سازمان بايد تجزيه و تحليل حاالت بالقوه خرابي كليه فرايندهاي توليدي خود را بر اساس آخرين   - ۱

  .انجام داده و از بروزآوري آن اطمينان حاصل نمايد PFMEAويرايش 
  .استفاده گرددتخصصي  يك رويكرد چند از بايد FMEAهاي  و بازنگري تحليل تکوينجهت : ۱توجه 
 و ريسك بندي اولويت به باتوجه خود، محصول توليد فرآيند بالقوه خرابي حاالت براي بايد سازمان: ۲توجه
 بندي زمان برنامه اساس بر سپس نمايد، تهيه را پيشگيرانه اقدامات برنامه  PFMEAابزار اساس بر

  .گذارد اجرا به را پيشگيرانه اقدامات شده مشخص
 ، فرآيند و محصول روي شده تعريف كنترلهاي كليه آن در كه نمايد تهيه كنترلي طرح بايد سازمان - ۲

 و كننده كنترل بازرسي، تناوب و تعداد اهميت، معيار پذيرش، ابزار، درجه دقت همراه به گيري اندازه ابزار
 مهم مشخصات كليه .باشد شده بيان... و انطباق عدم وقوع قبال در واكنشي اقدام ها، داده ثبت نوع

  .باشد كنترل تحت كنترل طرح در بايست فرآيند مي و محصول
 تعريف كنترلهاي ، فرآيند و محصول مهم هاي مشخصه ، اهميت درجه نظر بايد از كنترل طرح: ۱توجه  

 مؤثر از اطمينان كسب از پس بايد كنترل برنامه .انطباق داشته باشد PFMEA خرابي با حاالت روي شده
 .گردد اصالح PFMEAاقدامات مورد نظر در مدارك  شدن واقع
عيب و امكان پذيري  بروز نرخ توليد، نرخ اهميت، تعداد و تناوب نمونه ها بايستي با توجه به درجه: ۳توجه

 .براي تعيين تكليف محموله هاي مشكوك تعيين گردد
و براي نمونه گيري   MIL-STD 414سازمان بايد براي نمونه گيري داده هاي كمي از جداول : ۴توجه

در شرايط توليد پي در پي تعداد نمونه ها . استفاده نمايد  Zero Defectداده هاي وصفي از جداول 
-MILبايستي با توجه به تيراژ توليد ، قابليت فرايند و اهميت مشخصه بر اساس جداول نمونه گيري 

STD 414    وZero Defect تعيين گردد.  
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آزمونهاي اشاره شده در مدارك فني از جمله نقشه ، استاندارد و شناسنامه فني  طرح كنترل بايد كليه - ۳
در خصوص آزمونهايي كه امكان انجام آنها وجود ندارد بايد مجوز هاي الزم از مشتري اخذ . را شامل گردد

  .شده باشد
. آوري نمايند هاي صادره، مدارك فني و كيفي خود را بروز  ECRو  ECNسازمان بايستي با توجه به  - ۴

  . لحاظ گردد ECRو  ECNبعنوان  الزامات  مشترينظرات در اين خصوص بايد 
 را كيفي هشدارهاي و محصول روي بر خود هاي كنترل تحليل و تجزيه نتايج بايستي سازمان: توجه يك

 و فرآيند در تغيير ، فرآيند در مشكل بروز صورت همچنين در. دهد قرار نظر مد PFMEA بازنگري در
و تغييرات مهندسي و شكايات مشتري بايد طرح كنترل )  PFMEA(  خرابي حالت وقوع آوردن پايين
 نظر در FMEA ورودي بعنوان را مشتري بازخورد تحليل نتايج بايد سازمان . قرار گيرد بازنگري مورد
   .دهد قرار بازنگري مورد را مدارك لزوم صورت در و گرفته

 گيري اندازه 
 برنامه مطابق را نهايي و ساخته نيم محصوالت و فرآيندها به مربوط كنترلي موارد كليه بايد سازمان -۵

سوابق بازرسي و آزمون محصول بايد حداقل يكسال بيشتر از  .دهد قرار آزمون و بازرسي مورد كنترل،
  .زمان گارانتي خودرو از زمان ارسال محصول، نگهداري شود

 مطابق را نهايي و ساخته نيم محصوالت به مربوط دوام و عملكرد اي دوره هاي آزمون بايد سازمان -۶
  .نمايد اجرا محصول فني مدارك و كنترل برنامه
 حداقل را خود محصوالت دوام عملكردي آزمون نتايج سوابق و ابعادي بازرسي نتايج بايد سازمان: ۱توجه
 اصالحي اقدامات برنامه و نتايج تحليل همراه به" محصول كيفيت جامع گزارش" عنوان با يكبار سالي
 در بايد سازمان .نمايد اخذ مشتري از كفايت تاييد و نموده ارسال سايپا/اصلي كننده تامين براي را مرتبط
  .گيرد نظر در را مشتري تاييد مورد نقشه در مندرج ابعاد كليه ابعادي، جامع بازرسي

 نهايي و ساخته نيم محصوالت و فرآيندها كنترل جهت برداري نمونه پريودهاي و تعداد بايد سازمان -۷
  .نمايد رعايت ، كنترل برنامه مطابق را
 تا فرآيند مراحل كليه در را نهايي و ساخته نيم محصوالت آزمون و بازرسي وضعيت بايد سازمان -۸

 . نمايد مشخص نهايي محصول تحويل

  محصول 
 در مندرج موارد با مطابق و مناسب بطور را نامنطبق نهايي و ساخته نيم محصوالت بايد سازمان - ۹

 تكليف تعيين در ، ضرورت برحسب بايد ذيل موارد يا مورد .نمايد تكليف تعيين كنترل برنامه
 .گردد لحاظ ، نامنطبق نهايي و ساخته نيم محصوالت

 انطباق عدم رفع جهت موثر اقدام 
 توسط اقتضا حسب و ذيربط مرجع سوي از وطمجوز مصرف مشر با پذيرش يا استفاده،ترخيص اجازه 

 مشتري
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  آن كاربرد يا استفاده از جلوگيري جهت اقدام 
 شده مشخص فرآيندهاي يا ساخته نيم محصول در يا نهايي محصول در مغايرت صورتيكه در :۱توجه
  .است الزامي مشتري مكتوب مجوز دريافت، شود مشاهده مشتري توسط
 نگهداري و انبارش كنترل، و ساخت هاي حوزه در را مناسبي كاري و محيطي شرايط بايد سازمان -۱۰

 شرايط و پرسنل جهت كاري مناسب شرايط رعايت . نمايد فراهم نهايي و ساخته نيم محصوالت
 حداقل .است الزامي نهايي و ساخته نيم محصوالت جهت )لزوم حسب(FIFO نظام چيدمان، محيطي،
 بازکاري، جايگاه بازرسي، ايستگاههاي موقعيت و محل موجود، فضاي از استفاده حداکثر جابجايي ها، بودن
 .باشد مي توجه مورد نکات از... و ضايعات نگهداري محل

 
 فراهم نهايي و ساخته نيم محصوالت جابجايي و بندي بسته براي را مناسبي شرايط بايد سازمان -۱۱

 جابجايي و بندي بسته شرايط .تاس الزامي نهايي محصول براي مناسب بندي بسته طرح تهيه .نمايد
  بندي بسته استانداردهاي کليه بايد .باشدبرخوردار  محصول كيفيت از محافظت جهت الزم كفايت از بايد

  گردد نقل و حمل و نگهداري مناسب محيطي در و گذاري برچسب آن خواست مطابق و گرديده رعايت
محافظت و لجستيك محصول را مطابق الزامات مشتري برقرار  سازمان بايد كليه الزامات مربوط به: ۱توجه
  .نمايد

 
سازمان بايد كليه الزامات مربوط به . باشد رديابي و شناسايي قابل بايدو نيمه ساخته   نهايي حصولم -۱۲

 فرايند و محصول ماهيت بر بنا محصول رديابي عمق.قطعات مشمول رديابي خودروساز را برقرار نمايد
 تجهيزات ،توليد تجهيزات ،اوليه مواد ،توليد زمان ، كيفيت پرسنل ،توليد پرسنل شامل تواند مي توليد
  .باشد كنندگان تامين ،كنترل
 وي نماينده يا مشتري توافق با بايد ، است بازيابي قابل رديابي سيستم با كه اطالعاتي وسعت : ١ توجه

 . شود مشخص
 ECNموضوع  محصوالت( مهندسي تغييرات ياوط مصرف مشرمجوز  تحت يا نامنطبق محصول:  ٢ توجه
   باشد رديابي و شناسايي قابلبايد  )مختلف هاي

سازمانهاي توليد كننده قطعات مشمول استانداردهاي اجباري بايد نسبت به اخذ و نگهداري نشان : ۳توجه 
  . اقدام نمايند  E-MARKاستاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و يا نشان  

شماره فني، سازنده، تاريخ توليد، شيفت توليد و تغييرات در بچ : قابليت شناسايي و رديابي شامل : ۴توجه 
  .قطعات در يك شيفت و براي كليه سطوح توليد و تامين را داشته باشد

سال و قطعات  ۱۰ سازمان بايد از نشانگرهاي با دوام مطمئن براي رديابي قطعات ايمني تا حداقل: ۵توجه
  .تعويضي در خدمات پس از فروش تا حداقل سه سال استفاده نمايد
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   تجهيزات 
 گردد تدوين و تهيه ، فرآيند بازكاري در مسئوليت داراي كاركنان كليه براي بايد بازكاري دستورالعمل -۱۳

 به و تهيه را محصول مجاز بازكاري روشهاي و بازكاري جهت مجاز غير پارامترهاي از ليستي بايد سازمان .
  .برساند مشتري تاييد
سازمان بايد اقدامات مناسبي جهت تحت كنترل داشتن زمان حد اقالم ورودي و فرايندها انجام  -۱۴
  . بوده و مورد تصديق قرار گيرد بايد معتبر توليد خط در انبار و موجود شيميايي مواد اعتبار تاريخ.دهد
همچنين بايد حسب . مدارک مربوط به فرايند مشخص شده و رعايت شوند زمان هاي حد، بايد در: ۱توجه

  .ضرورت، سوابق مربوط به کنترل آنها موجود باشد
  
داراي مسئوليت انجام عمليات براي كليه كاركناني كه دستورالعمل هاي کاري مدوني را سازمان بايد  -۱۵

ها بايد جهت استفاده  اين دستورالعمل. نمايدهستند، تهيه انطباق با الزامات محصول بر در فرايندهاي موثر 
  . كار در دسترس باشند  محلدر 

  :در تهيه دستورالعمل هاي كاري بايد موارد زير رعايت گردد : ۱توجه 
كليه كنترل هايي كه در حين توليد بر عهده پرسنل توليد قرار دارد و در طرح كنترل بيان شده  

  آگاهي كاركنان مسئول انطباق با الزامات محصول بيان شود  است، بايد متناسب با سطح
  مشخصات مهم محصول و فرايند  
 در صورت كاربرد اقدامات الزم جهت راه اندازي توليد  
 .اقدامات تعريف شده براي تنظيم و نگهداري تجهيزات توليد كه بر عهده پرسنل توليد قرار دارد 

 در شده تعريف شرايط مطابق فرآيند اندازي راه شرايط نطباقا بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان -۱۶
، تغيير يا تعويض مواد، گردش کارشروع اوليه هرگاه راه اندازي در  .نمايد ارائه اندازي راه هاي دستورالعمل
 . مورد تصديق قرار گيردبايد  انجام شود يا تغيير كار

  
 با مطابق نامنطبق توليدي فرآيندهاي با موثر و مناسب برخورد بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان -۱۷

 .نمايد ارائه كنترل برنامه
 به همراه شناسنامه و برنامه بازديد آنها تهيه را خود کليدي تجهيزات و تاسيسات ليست بايد سازمان -۱۸

 مناسب اي برنامه مطابق بايد همچنين. نمايد مدون را مناسبي اقتضائي طرح يک، هر خصوص در و نموده
و سوابق مربوطه  نمايد خود توليدي قالبهاي و، فيكسچر ها تجهيزات نگهداري و سرويس به اقدام ،

  .نگهداري گردد 
مجدد  تصديق و گذاري فرايند بايد نسبت به صحه اعمال تغيير در پارامترهاي در صورت: توجه يك 

  .خروجي فرآيندها اقدام شده و سوابق آن مكتوب گردد 
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 تصديق يا كاليبراسيون به اقدام ، مناسب كاليبراسيون برنامه يك از استفاده با بايد سازمان -۱۹
 .نمايد خود نهايي و ساخته نيم محصوالت حوزه در آزمون و بازرسي فرآيند در استفاده مورد تجهيزات
   .باشد سازگار مترولوژي استاندارد هاي روش با بايد تصديق و كاليبراسيون هاي روشهمچنين 
آزمايشگاه در داخل سازمان /در صورتيكه فرايندهاي مرتبط با كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري: توجه يك

انجام پذيرد، بايد حداقل الزامات فني از جمله شرايط محيطي، تجهيزات، دستورالعمل ها و سوابق مورد 
 .با استانداردهاي مترولوژي انطباق داشته باشدخدمات اين انجام  نياز

  
 فيكسچرهاي و آزمون و تست دستگاههاي اي دوره پايش و گذاري صحه ، تاييد جهت بايد سازمان -۲۰

 بكارگيري از قبل بايد كنندگان تامين كليه. گيرد بكار و تدوين را فرآيندي نهائي محصول كنترلي
تامين / مشتري از تاييديه اخذ به نسبت نهائي محصول كنترلي فيكسچرهاي و آزمون و تست دستگاههاي
دستورالعمل آزمون بايد براي كاركنان مرتبط با انجام آزمونهاي تست مطابق  . نمايند اقدام كننده اصلي

 .استانداردهاي مرتبط و توصيه سازندگان دستگاهها تهيه گردد
 بازرسي تجهيزات از استفاده با را نهايي و ساخته نيم محصوالت كنترلي هاي مشخصه بايد سازمان -۲۱
  .نمايد بررسي ، كنترل برنامه در شده ذكر مرتبط آزمون و
 
 ايستگاههاي در ، رسانده وي نماينده يا مشتري تاييد به را قطعات شاهد هاي نمونه بايد سازمان -۲۲

 .نمايد محافظت و داده قرار كنترل برنامه در شده تعريف
 .نمايد ارائه شاهد هاي نمونه از استفاده بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان : ١ توجه
 متناسب زماني هاي دوره در و داشته را مشتري تاييدبوده و  كنترل تحت بايد شاهد هاي نمونه : ٢ توجه
  . گردد اخذ مجدد تاييد و گرفته قرار بازبيني مورد نمونه ويژگي با

 جهت مواردي در بنابراين.  مي باشد مشخصه يك پذيرش شرايط حداقل گوياي مرجع نمونه :۳ توجه
 باشد مي مرجع نمونه يك از بيش به نياز ظاهري هاي مشخصه كليه تعيين
ر د )DOI(بافت، وضوح تصوير درخشندگي فلزي،  جال،،دانه بنديرنگ،  مرجع برايهاي  نمونه: ۴توجه 

 .تهيه گردد صورت امكان
   دينما يرخطاناپذ را خود محصول مهم مشخصات با مرتبط هاي نديفرآ ستيبا مي سازمان -۲۳

  
  پرسنل 

 طرح كاري هاي روش بر بايد سازمان آزمايشگاهو  كنترل ،ساخت هاي فرايند با مرتبط پرسنل -۲۴
   .نمايند عمل آن مطابق و بوده مسلط خويش مسئوليت حوزه در شده ريزي
 را پرسنل مهارتهاي ماتريس محصول هاي خواسته يا و الزامات بر موثر پرسنل جهت بايد سازمان:۱توجه 
  نمايد بروز و تهيه



 

SAIPA GROUP S-SQR 

 

  S A I P A - S U P P L I E R S  P R O C E S S  A U D I T Page 40 of 40   SSQR-A3-01 

 مهم مشخصات طرح كنترل بويژه با بايد سازمان كنترل و ساخت هاي فرآيند با مرتبط پرسنل -۲۵
 در محصول موقعيت و عملكرد با پرسنل اين است الزم.باشند آشنا فرآيند مرتبط مشخصات و محصول
سازمان بايد جهت حصول اطمينان از اجراي اثربخش طرح كنترل،  .باشند داشته كافي شناييآ خودرو

 .نيروي انساني با صالحيت را برآورد وتامين نمايد
 دهند، بايد مي انجام تزييني اقالم ظاهري ارزيابي كه كاركناني صالحيت از اطمينان حصول جهت: ۱توجه 

 در و شده انجام.......   و كوررنگي تتس ، مواردي مانند كنترل طرح در شده ذكر هاي مشخصه با متناسب
  .گردد پايش يكساله حداكثر زماني هاي دوره
 و كيفي ابزارهاي و ها تكنيك بر بايد سازمان كنترل و ساخت هاي فرآيند با مرتبط پرسنل -۲۶

  .باشند مسلط خويش كاري مسئوليت و نقش با مرتبط تخصصي
 
 بهبود و تحليل  :سوم فصل
  

  ريزي طرح
مناسبي براي بهبود شاخصهاي كمي و كيفي ، داخلي و خارجي مورد نظر  اهداف كيفيتيسازمان بايد - ۱

تعيين كرده و پرسنل مرتبط با اهداف كيفيت آشنايي كامل بر مستندات داشته و اين شاخصها   مشتري ،
  :حداقل بايد شامل موارد ذيل باشد

 )محصوالت برگشتي PPM(دروساز  برگشت محموله از دريافت كاال و خطوط توليدي خو 
 )SVA,N(نتايج آديت خودرو  
  توقف خطوط توليد خودوساز ناشي از عدم تحويل يا مشکالت کيفي 
 تحويل بموقع و به اندازه به خودروساز 
 مشروط مصرف تعداد قطعات و دفعات اخذ مجوز  
 RPN 
 قابليت فرآيند 
 MTTF ,MTTR 
 ضايعات خط توليد 
 RAS 
 سازنده –سنجش عملكرد قطعه  
 C/100  )در صورت وجود اطالعات( 
سازمان بايد در تعيين معيارها و روشهاي مورد نياز جهت حصول اطمينان از اثربخشي اجرا و : ۱توجه 

  . خودروساز را نيز بكار گيرد/كنترل فرايندها ، شاخص هاي تعريف شده توسط مشتري
ا توجه به نتايج عملكرد سال گذشته در نظر گرفته شود و اهداف هدفگذاري شاخصها مي بايست ب: ۲توجه 

  .دور از دسترس نيز تعريف نگردند
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و همچنين اجراي تجزيه و تحليل ) SPC(سازمان بايد به جهت اجراي مناسب كنترل فرآيند آماري  - ۲

  . يك برنامه زمانبندي ساليانه  تهيه و اجرا نمايد)  MSA(سيستم اندازه گيري 
 ۳۵ باالي) FMEA ابزار در وقوع*  شدت( SO شاخص كه فرآيندهايي كليه براي بايد سازمان: ۱ توجه
 استفاده) SPC( آماري فرآيند كنترل ابزار از نمي باشند خطاناپذير گيري اندازه سيستم داراي و دارند
 ≤۱.۶۷  دستگاه قابليت و P_PK ≤۱.۶۷ و C_PK ≤ ۱.۳۳ فرآيند قابليت براي پذيرش معيار .نمايد

C_MK باشد مي.  
 گيري اندازه 
 جهت را مناسبي اقدامات بايد سازمان.سازمان بايد روند دستيابي به اهداف را تحت كنترل قرار دهد - ۳

 بايد سازمان .نمايد اجرا و ريزي برنامه )مشتري نظر مورد( ي خارج و داخلي كيفي هاي شاخص بهبود
 هاي دوره در بايد سازمان .نمايد ارائه شده ريزي برنامه اقدامات موثر كنترل بر دال مناسبي شواهد
 از بايد سازمان. نمايد اقدام مذكور، اقدامات اثربخشي و ها شاخص گيري اندازه به سبتن مناسب، زماني

 اطمينان ) مشتري نظر مورد ( خارجي و داخلي كيفي هاي شاخص بهبود در اقدامات اين اثربخشي
   .نمايد حاصل
 و داده قرار پايش مورد ماهيانه بصورت حداقل بايد مشتري رضايت با مرتبط هاي شاخص و اهداف: ۱توجه 

. گردد حاصل اطمينان آن بخش اثر اجراي از و تعريف پيشگيرانه /اصالحي اقدامات نتايج تحليل با متناسب
 هاي شاخص) مشروط مصرف كيفي، كليم، مجوز هشدار( كيفي بازخورد دريافت صورت در همچنين
  .دهد قرار كنترل تحت ماه سه تا هفتگي بصورت آنرا مرتبط

 و اصالحي اقدامات پيگيري و تعيين داخلي، فرآيند مميزي منظم اجراي به نسبت بايد سازمان - ۴
 آديت فرايند بايد شامل آديت.نمايد اقداممورد نظر مشتري  ترتيبات و الزامات با مطابق مرتبط واكنشي
 .اضطراري باشدعادي و  فرآيند
 انجام داخلي فرآيند هاي مميزي نتايج به توجه با را مناسبي واكنشي و اصالحي اقدامات بايد سازمان
 هاي مغايرت براساس )٣ پيوست( مرتبط هاي فرم مطابق بايد ها اقدام اين .نمايد اجرا و تعيين ، شده

 شواهد بايد سازمان .دشو پيگيري و تعيين انطباق سطح هاي شاخص روند به توجه با و شده مشاهده
 بهبود در مذكور اقدامات اثربخشي از بايد سازمان .نمايد ارائه اقدامات موثراين كنترل بر دال را مناسبي
  .نمايد حاصل اطمينان فرآيند مميزي نتايج
 و تعيين داخلي، آديت ايمني منظم اجراي به نسبت در صورت داشتن قطعات ايمني بايد سازمان - ۵

  .دنماي اقداممورد نظر مشتري  ترتيبات و الزامات با مطابق مرتبط واكنشي و اصالحي اقدامات پيگيري
 حداكثر و تهيه مشتري نماينده فرآيند مميزي نتايج به توجه با را مناسبي اقدام طرح بايد سازمان -۶

 اقدام طرح محتواي .نمايد ارسال مميزي سرگروه به انطباق عدم گزارش تاريخ از روز پنج مدت ظرف
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 انجام جهت را مناسبي زمانبندي و بوده برخوردار انطباق عدم موارد رفع جهت الزم كفايت از بايد
  . باشد كرده تعيين ، اقدامات

 طرح موضوع اقدامات انجام نگامه به و موثر ، مناسب كنترل بر دال را مناسبي شواهد بايد سازمان -۷
 فرآيند مميزي نتايج بهبود در مذكور اقدامات اثربخشي از بايد سازمان .نمايد ارائه مشتري نماينده اقدام

 بر نظارت و پيگيري به مقررنسبت زماني هاي دوره در بايد مميزي سرگروه.نمايد حاصل اطمينان
 سر اختيار در را مربوطه سوابق و نمايد اقدام ، اقدام طرح موضوع فعاليتهاي موثر پيشرفت و اثربخشي

 . دهد قرار فرآيند تيآ مميزي گروه
 نگامه به رفع به سازمان اهتمام ميزان و مميزي پيگيري سوابق به توجه با بايد امتياز تخصيص: ۱توجه 

 . پذيرد مي صورت انطباق عدم موارد متناسب و مناسب ،
 محصول آديت روش با ماهيانه هاي دوره در را خود مشتري به تحويل آماده محصوالت بايد سازمان - ۸

SQFE روش با بدنه قطعات براي و SBA طرح. نمايد تعيين آنرا كيفيت سطح و نموده ارزشيابي 
مشتري  تاييد مورد محصول مميزي طرح در موجود الزامات شامل حداقل بايد سازمان، محصول مميزي
  .باشد

 نتايج كه شوند انتخاب اي گونه به و توليد حجم با متناسب پراكندگي با تصادفي بايد ها نمونه :توجه يك
  .باشد پايش دوره توليد كل به تعميم قابل حاصله

 )خارجي و داخلي( محصول هاي مميزي نتايج به توجه با را مناسبي اصالحي اقدامات بايد سازمان -۹
 اصالحي اقدامات انجام موثر كنترل بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان.نمايد اجرا و تعيين شده، انجام
 حاصل اطمينان محصول مميزي نتايج بهبود در مذكور اقدامات اثربخشي از بايد سازمان .نمايد ارائه
  .نمايد

اجرا  و طرحريزي اهداف، از انحراف ميزان و شده كسب نتايج با اقدامات مورد نياز بايد متناسب: ۱توجه 
  گردد
...  و انتخاب ، ماتريسD۸  ،TRIZ  روشهاي حل مسئله مانند بايد از اقدامات اصالحي جهت: ۲توجه

 .گردد استفاده
 و (FMEA)خرابي بالقوه آثار تحليل و تجزيه از حاصل نتايج ،توليد فرآيند مطالعه با بايد سازمان -۱۰

 به نسبت و نموده شناسايي را آماري هاي كنترل سازي جاري نيازمند پارامترهاي،  مشتري الزامات
 .نمايد اقدام ها كنترل اين سازي جاري

برگه ثبت داده  نمودارهاي شامل تواند مي فرآيند كنترل يا مطالعه نمودارهاي نوع : يادآوري
 نمودارهاي و ، نمودار علت و معلول، نمودار تمركز نقص ها، نمودار پراكندگيپارتونمودار هيستوگرام،ها،

  .باشد _ فرآيند شرايط با متناسب _ كنترل
 ناشي قبول قابل غير نتايجخصوص  در اصالحي اقدامات اجراي و تعيين به نسبت بايدهمچنين سازمان 

 شواهد بايد سازمان.نمايد اقدام)  مربوطه كنترلي نمودارهاي جمله از( فرآيند آماري هاي تحليل از
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 اقدامات اثربخشي از بايد سازمان .نمايد ارائه مذكور اصالحي اقدامات انجام موثر كنترل بر دال مناسبي
 .نمايد حاصل اطمينان فرآيند، وضعيت بهبود در مذكور
 .نمايد حاسبهم را محصول مهم هاي مشخصه با مرتبط فرآيند (CPK,CP)سازمان بايد قابليت  -۱۱

 فرآيندهاي پايين قابليتخصوص  در اصالحي اقدامات اجراي و تعيين به نسبت بايدهمچنين سازمان 
 انجام موثر كنترل بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان .نمايد اقدام محصول مهم مشخصات با مرتبط
 فرآيند، وضعيت بهبود در مذكور اقدامات اثربخشي از بايد سازمان .نمايد ارائه مذكور اصالحي اقدامات
 .نمايد حاصل اطمينان

و  پيشگيرانه/اصالحي اقدامات و داده قرار بررسي مورد را مشتري شكايات و نظرات بايد سازمان -۱۲
 كنترل بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان .نمايد اجرا و ريزي برنامه ،تعريف را واكنشي مورد نياز

 از را مشتري به پاسخگويي يا و ارتباط برقراري توانايي بايد سازمان. نمايد ارائه اقدامات اين اجراي مناسب
 اقداماتاين  اثربخشي از بايد سازمان .باشد داشته كيفي هشدار و انطباق عدم ثبت آنالين سيستم طريق
 ،در دوره هاي بعد نظرمشتري مورد كيفي هاي شاخص بهبودفزايش رضايت مشتريان و ا جهت در

  (RAS,PPM,C/100). نمايد حاصل اطمينان
سازمان بايد تامين كنندگان را بر پايه توانايي آنان در تامين محصول بر طبق الزامات سازمان ارزيابي  -۱۳

سوابق نتايج ارزيابي ها و هر نوع .تعيين گردد بايد معيارهاي انتخاب، ارزيابي و ارزيابي مجدد.و انتخاب كند
 و مواد كنندگان تامين و محصول اجزا در تغيير هرگونه.ارزيابي بايد نگهداري شود اقدامات ضروري ناشي از

 اخذ مجدد تاييديه مشتري صالحديد صورت در و رسيده مشتري بايد به اطالع اوليه تاييد به نسبت قطعات
  .گردد

 :هاي زير مورد پايش قرار گيرد كننده بايد از طريق شاخص عملكرد تامين
 شده داده تحويل قطعات كيفيت عملكرد -
 تحويل بندي زمان عملكرد -
 ها كاري دوباره و مشتري محل از برگشتي شامل مشتري توليد در اختالل  -
 تحويل يا كيفيت موضوعات مورد در مشتري تذكرات  -

ه كنند تامين توسط شده ارائه خدمات يا قطعات براي شده مشاهده نامنطبق موارد بايد سازمان
اطالع رساني به موقع در  و  داده قرار بررسي مورد ار دخو قرارداد طرفمجموعه هاي نيمه ساخته /قطعات

 ،تعريفآنها   با تعامل در را مربوطه اصالحي اقدامات و خصوص عيوب كيفي اقالم ورودي را انجام داده
 مذكور اقدامات انجام عدم . باشد داشته اقدامات اين اجراي بر را مناسبي كنترلهاي بايد سازمان .نمايد
 با كننده تامين يك اقالم كه مواردي در . دگرد نمي منطبق قطعه تامين در سازمان مسئوليت رافع
 تامين همكاريبا  سازمان توسط اصالحي اقدامات پيگيري و تعيين نيز ،شود مي پذيرش مشتري تاييد
  . است ضروري مرتبط كننده
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 محصول 
 و داده قرار بررسي مورد را نامنطبق نهايي و ساخته نيم محصوالت به مربوط مشكالت بايد سازمان -۱۴

 مناسبي شواهد بايد سازمان .نمايد اجرا و ريزي برنامه تعريف، را نياز مورد واكنشي و اصالحي اقدامات
 با محصول انطباق در اقدامات اين اثربخشي از بايد سازمان. نمايد ارائه اقدامات اين اجراي كنترل بر دال

  روشهاي حل مسئله مانندسازمان بايد  .نمايد حاصل اطمينان انتظار، مورد و شده ريزي طرح شرايط
D۸ خرابي داشته باشد حاالت رفع براي شده شناخته براي تعيين علل...  و.  

 از) مشروط مصرف هشدار، كليم، مجوز(  بازخوردكيفي هرگونه دريافت محض به بايد سازمان: ۲توجه
جداسازي، ( الزم اقدامات مشتري درخواست و انطباق عدم اثرات با متناسب بالفاصله مشتري،
 در در خصوص محصوالت مشابه شرايط با شده توليد محصوالت با ارتباط در )، جايگزينيبازسازي/بازكاري
 موجود اصلي، محصوالت كننده تامين انبار/مشتري كارخانه در موجود محصوالت مشتري، به ارسال حال
  . دهد اصلي انجام كننده تامين انبار در موجود محصوالت فروش ، از پس خدمات يدكي قطعات انبار در
 و ريزي طرح كفايت از مميزي طول در آمده بدست شناخت به توجه با بايد مميزي گروهرس -۱۵

 چنانچه . نمايد اقدام پرسش اين به امتياز تخصيص به نسبت  SPAS/مدارك استاندارد سازي  اجراي
 نمي مجاز)  ۵ ( امتياز تخصيص ، شود احراز  SPAS/سازي استاندارد مدارك بهبود به نياز مجموع در

 با مميزي گروه سر كه است مجاز صورتي در تنها)  ۵ ( امتياز تخصيص ديگر عبارت به . باشد
 . نشود مواجه كنترل برنامه خصوصا ، مدارك محتواي و كيفيت از ناشي مشكل هيچگونه

 كيفي مشكالت قطعه، كيفي مشكالت سوابق مناسب بكارگيري بر دال كافي شواهد بايد سازمان -۱۶
 .نمايد ارائه SPAS/سازي استاندارد مدارك بهبود جهت ، فرآيند كيفي مشكالت و محصول

  
 تجهيزات 

 .تجزيه و تحليل نمايد MSAسازمان بايد سيستم اندازه گيري اشاره شده در طرح كنترل را مطابق  -۱۷
 در و نموده بررسي مناسب زماني هاي دوره در را خود گيري اندازه هاي سيستم قابليت بايد سازمان
 .دهد انجام را مناسبي اقدام آن بهبود جهت باشد، نمي مناسب گيري اندازه سيستم قابليت كه مواردي
 تحليل و تجزيه از لحاص نتايج بهبود و مناسب اصالحي اقدامات اجراي و تعيين به نسبت بايد سازمان
 اين اثربخشي بر دال مناسبي شواهد بايد سازمان .نمايد اقدام) MSA(  گيري اندازه هاي سيستم
  .نمايد ارائه نتايج بهبود در اقدامات
0معيار پذيرش براي تكرارپذيري و تجديدپذيري سيستم اندازه گيري كمي   :۱توجه & مي   10

10باشد و در صورتيكه  & باشد ، با توجه به اهميت فعاليت اندازه گيري، هزينه تغيير   30
  .سيستم اندازه گيري و با تاييد مشتري به صورت مشروط مورد تاييد است

و  1.33  همچنين براي تعيين قابليت ابزارها و اندازه گيري مشخصه هاي مهم فرايند  شاخص هاي    مي باشند 1.33  
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 پرسنل 
 روش و ها تكنيك بر بايد فرآيند و محصول مشكالت رفع و تحليل فعاليتهاي با مرتبط پرسنل - ۱۸
  .باشند مسلط مرتبط كيفي ابزارهاي و كارگروهي ، مسئله حل علمي هاي
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  مقدمه

آگاهي و مهارت الزم براي مميز فرايند به منظور دستيابي به اهداف مميزي فرايند، در اين بخش تعيين 
. انتخاب اعضاي گروه مميزي بايد به گونه اي باشد که آگاهي و مهارت الزم در گروه فراهم شود. شده است

داده نمي شود، بايد در گروه مميزي از  اگر آگاهي و مهارت الزم توسط مميزان گروه مميزي پوشش
  . مي نمايد فعاليت مميز هدايت تحت فني کارشناس.نمود استفاده فني کارشناس

  شايستگي مميزان

  :شخص مميز بايد. اطمينان از فرايند مميزي به شايستگي کارکنان مجري آن بستگي دارد
 ويژگي هاي فردي الزم را دارا باشد؛ -

 .و مهارت هاي مورد نياز براي مميزي فرايند را دارا باشدتوانايي بکارگيري دانش  -

تحصيالت، تجربة کاري، مميزي و تجربة مميزي، وسايل کسب دانش و مهارت هاي الزم براي مميز شدن، 
  .ميزان شايستگي مميز هستند ۀو همچنين شاخص هاي نشان دهند

  ويژگي هاي فردي
  مميز فرايند، بايد

  منصف، راستگو، صميمي، درستکار و محتاط باشد؛: اخالقي باشدپايبند به اصول ) الف
  متمايل به پذيرش نظرات متفوت و منظرهاي ديگر باشد؛: ذهني باز داشته باشد) ب
  در برخورد با افراد با ظرافت عمل کند؛: با تدبير باشد) ج
  به طور پياپي و فعال از محيط و فعاليت ها باخبر باشد؛: مشاهده گر باشد) د
  به شکل غيرارادي قادر به درک و تطبيق خود با شرايط باشد؛: زيرک باشد) ه
  بتواند خود را با شرايط متفاوت تطبيق دهد؛: تطبيق پذير باشد) و
  مصر و متمرکز بر دستيابي به اهداف باشد؛: پيگير باشد) ز
  د؛قادر به نتيجه گيري بموقع بر مبناي استدالل و تحليل منطقي باش: قاطع باشد) ح
در حين اين که به طور مؤثر با ديگران در ارتباط است، بطور مستقل عمل نموده و : متکي به خود باشد) ط

  .انجام وظيفه نمايد
  تحصيالت، تجربه کاري، آموزش مميزي و تجربه مميزي براي مميز
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امنامه، تحصيالت کافي براي فراگيري دانش و مهارت هاي الزم در مميزي فرايند براساس اين نظ) الف
عالوه بر اين تحصيالت پايه، مميز فرايند بايد در زمينه هاي . حداقل فوق ديپلم و ترجيحاً کارشناسي است

  :زير آموزش هاي الزم را گذرانده و مهارت وي قابل اثبات باشد
 ISO/TS 16949مباني مديريت کيفيت و الزامات  -

 مباني اندازه شناسي و کاليبراسيون -

و  (SPC)، کنترل آماري (FMEA)يفيت، شامل تحليل حاالت و آثار خرابي تکنيک هاي مهندسي ک -
 (MSA)تحليل سيستم هاي اندازه گيري 

 تکوين محصول و استانداردسازي -

 SQFEمميزي محصول به شيوه  -

تجربة کاري الزم براي مميز فرايند حداقل دو سال فعاليت در سمت فني، مديريتي يا تخصصي در نظر ) ب
اين تجربة کاري بايد در سمتي باشد که فعاليت هاي ايجاد شده، بر رشد دانش و مهارت . استگرفته شده 

  .شخص در زمينة مديريت کيفيت مؤثر باشد
  :آموزش هاي الزم در زمينة مميزي، که بايد دو بخش زير را دربرگير) ج
  مميزي سيستم هاي مديريت کيفيت -
  مميزي فرايند براساس اين نظامنامه -
يز فرايند بايد حداقل به ميزان پنج نفر ـ روز تجربة مميزي سيستم يا فرايند را داشته باشد، که مم) د

تجربةکلي مميزي بايد تحت نظارت و راهنمايي . حداقل سه نفر ـ روز آن از مميزي فرايند کسب شده باشد
  يک سرگروه مميزي با همين نظام بدست آمده باشد

  

 


