شركت توليدي موتور،گيربكس و اكسل سايپا (سهامي خاص)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

چك ليست ارزيابي تامين كنندگان
نام تامين كننده :

نام مدير عامل :

تاريخ ارزيابي:

نوبت ارزيابي:

گواهينامه/گريد سيستمي:

معيار

كليه سازندگان

سقف امتياز

رهبري و استراتژي

037

منابع انساني

57

منابع و امكانات

(377 )+07

فرايند

(777 )+07

سازندگان فعال

نتايج مشتريان

(377+)-07

مالي و اقتصادي

ارزيابي اقتصادي

077

جمع امتيازها:

امتياز سازنده

توضيحات

(0777)+077

امتياز سيستم كيفيت (خالص)= (امتياز چك ليست* + )7.5امتياز نتايج مشتري
امتياز نهايي سازنده (صدور گريد) = (امتياز سيستم كيفيت* + )7.0امتياز مالي
ورود تامين كننده به زنجيره تامين مگاموتور منوط به كسب حداقل امتياز ارزيابي  077از  0777و حداقل  77درصد امتياز ارزيابي
اقتصادي( 77از ) 077مي باشد.

اعضاء تيم ارزيابي
عضو ()0

عضو ()3

عضو ()0

عضو ()0

نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء
رئيس واحد نظامهاي كيفي

مدير تضمين كيفيت

و ارزيابي

مدير كيفيت محصول مربوطه

معاونت كيفيت

مالحظات
نام و نام خانوادگي

تاريخ و امضاء

1از7
توزيع نسخ  -1 :مديريت تضمین کیفیت  -2مدير کیفیت (موتور



گیربکس

اکسل) 

کد فرم:

7573R3

شركت توليدي موتور،گيربكس و اكسل سايپا (سهامي خاص)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

معيارها ،زير معيارها و نكات راهنماي مربوط به ارزيابي سازندگان SQA -
وزن

 -0رهبري و استراتژي( وزن ) 037 :

07

 -0-0رهبران از استقرار فرايند نگري در سازمان حمايت مي نمايند.



استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت ،آزمایشگاهی ،ایمنی و
بهداشت شغلی ،زیست محیطی و...

اخذ گواهینامه هاي  ISO12471 ،OHSAS10441 ،ISO10441برنامه
هاي ارتقاء به هر يك از اين موارد
کاهش مصرف منابع،کاهش آالیندگی ها ،تقدیرنامه از سازمانهای دولتی و
مرتبط با محیط زیست

22



اخذ گواهینامه از مراجع مرتبط و یا مشتریان

گواهینامه استاندارد اجباري ،رتبه ساير مشتريان

12



پایش روند استقرار سیستمهای مدیریتی

بازنگري مديريت اثربخش بر اساس گزارش هاي تهیه شده و تصمیمات اتخاذ
شده در سازمان ،ممیزي هاي داخلي و انجام خود ارزيابي بر اساس روش اجرايي
مديريت کیفیت مگاموتور
هزينه هاي کیفیت

22



استقرار ساختار فرایندی و تعیین مالکان فرایندها

تدوين نقشه فرايندها،
تعیین مالك و پشتیبان فرايندهاو ارتباط بین فرايندها
چارت سازماني

12



آیا فرایندهای سازمان پایش و برنامه های بهبود تعریف و اجرا
می گردد؟

تعیین شاخصها،
اندازه گیري شاخصها
تعريف و پايش برنامه هاي بهبود فرايندها

12



آیا مکانیزم های اقدامات اصالحی و پیشگیرانه سازمان
مدون،جاری واثربخش می باشد؟

وجود روش اجرايي مدون
سوابق اجرايي و پايش اقدامات اصالحي وپیشگیرانه
مدارك دال بر اثربخشي اقدامات

12

77

 -0-0رهبران تحول سازماني را مديريت مي نمايند.



آیا سازمان طرح تجاری خود را مدون و اجرا نموده است؟

تعیین چشم انداز ،مأموريت و استراتژيها همسو با استراتژي مشتري

12



برنامه ریزی استراتژیک بر اساس دریافت نظرات ذینفعان و
عملکرد فرایندها

تعیین ذينفعان سازمان ،تعیین مکانیزمهاي دريافت نظرات ذينفعان ،دريافت و
استفاده از نظرات ذينفعان در برنامه ريزي استراتژيك
تحلیل محیط بیروني و بازار حال و آينده سازمان ،استخراج عملکرد فرايندهاي
دروني سازمان
تحلیل نقاط قوت و قابل بهبود در فرايندها،
برنامه ريزي استراتژيك بر اساس آن

12



تعیین اهداف کالن و خرد بر اساس استراتژیها

خرد شدن استراتژیها تا سطوح زیرین سازمان

5



آیا اهداف کیفی بر اساس (کیفیت ،هزینه ،تحویل بموقع و
انگیزش) تدوین گردیده است؟

تعريف اهداف براي کلیه فرايندها و
پايش منظم و ادواري اهداف و روند آنها

12



آیا سازمان دارای سابقه تعریف و اجرای اثربخش برنامه های
بهبود در راستای تحقق اهداف کیفی( )QCDMمی باشد ؟

تعريف برنامه هاي بهبود
اجراي برنامه هاي بهبود
پايش منظم و ادواري برنامه هاي بهبود
استفاده از ابزارهاي کیفیت در پروژه هاي بهبود(حل مساله )

12



آیا مکانیزمی جهت کنترل پروژه ها در سازمان وجود دارد؟

وجود تیم پروژه و جدول زمانبندي پروژه ها
مديريت ريسکهاي زماني و هزينه اي در پروژه ها
انحراف از برنامه زمانبندي پروژه ها

5
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شماره:
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معيارها ،زير معيارها و نكات راهنماي مربوط به ارزيابي سازندگان SQA -
وزن

 -0منابع انساني ( وزن ) 57 :
 -0-0سازمان در جهت تأمين كاركنان برنامه ريزي نموده و برنامه ها را اجرا مي نمايد.



برنامه ريزي تأمین منابع انساني



جانشین پروري



کفايت کارکنان در هر بخش

07

مکانیزمهاي برنامه ريزي منابع انساني ،اولويتها ،محدوده ها و ارزشهاي منابع
انساني

2

برنامه هاي مدون جانشین پروري براي هر شغل

8

تخصیص نیرو ،تخصیص شايستگي در هر شغل

12
37

 -0-0سازمان از صالحيت كاركنان در هر بخش ،اطمينان حاصل مي نمايد.



ارزيابي مستمر عملکرد کارکنان

ارزيابي عملکردها ،تعیین محورهاي شايستگي ،برنامه هاي بهبود عملکرد (رضايت
کارکنان ،سرانه غیبت و ترك کار)

8



تعیین دانش و شايستگي هاي کارکنان

شناسايي دانش در سازمان ،طبقه بندي بر اساس دانش و شايستگي (میانگین
تحصیالت و سن)

7



آموزش بر اساس نیازهاي سازمان و مشتري

نیاز سنجي بر اساس دانش مورد نیاز ،برنامه هاي آموزشي
اثربخشي آموزشي و اطمینان از انطباق آموزشهاي برگزار شده با نیاز مشتري
(سرانه آموزش ،اثربخشي آموزش و دوره )

22

07

 -3-0كاركنان در مسائل سازمان مشاركت داده شده و بر اساس شايستگي هايشان مورد تشويق قرار مي گيرند.



اجراي نظام پیشنهادات

تدوين دستورالعمل ،تشکیل کمیته پیشنهادات ،اجراي پیشنهادات منتخب (سرانه
پیشنهاد ،پیشنهادهاي اثربخش)

8



تعیین مکانیزمهاي تشويقي

مکانیزمهاي انتخاب نفرات و گروههاي برتر ،سوابق اجرايي آن
مزاياي تخصیص يافته به کارکنان (بیمه تکمیلي ،مزاياي شغلي و)..

4



استفاده از خالقیت کارکنان در طراحي محصوالت و فرايندها

تغییرات انجام شده در محصوالت و يا فرايندها بر اثر پیشنهاد کاري و يا نوآوري

3

وزن

 -3منابع و امكانات ( وزن ) 377 :

77

 -0-3شراكتهاي سازمان مديريت مي شوند.



ارزيابي تأمین کنندگان

سیستم هاي ارزيابي تأمین کنندگان ،ترجیحاً منطبقبر روش اجرايي مديريت
کیفیت مگاموتور
تعیین مکانیزمهاي برخورد با تأمین کنندگان انحصاري
مکانیزمهاي برخورد با رتبه هاي تأمین کننده
بررسي ظرفیت تولید تامینکنندگان

22



پايش مستمر عملکرد تأمین کنندگان

تعیین شاخص ها و دوره زماني پايش
تهیه روند عملکرد (تحويل بموقع ،عملکرد کیفي و )...هر تأمین کننده
انجام اقدامات اصالحي مرتبط

25



ارتقا سطح عملکرد تأمین کنندگان

برنامه ريزي و اجراي بهبود عملکرد و سطح همکاري با هر تأمین کننده

5
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معيارها ،زير معيارها و نكات راهنماي مربوط به ارزيابي سازندگان SQA -
07

 -0-3استفاده از سرمايه ها مديريت مي شوند.



آيا سازمان داراي سابقه تولید قطعات در زنجیره تامین
خودروسازان داخلي ( )OEMمي باشد؟

تامین کننده حداقل يك مجموعه /دو قطعه بدون واسطه براي خودرو ساز
تامین کننده دو مجموعه/حداقل سه قطعه با واسطه براي خودرو ساز



آيا سازمان داراي سابقه صادرات در حوزه قطعات خودرو
ميباشد؟

وجود پروانه صادرات،
قرارداد صادرات و سوابق مويد صادرات قطعه

22

37+

 :Joint-ventureقرارداد همکاري مشترك+مدارك ثبتت شترکت مشتترك+ترجمه

 آيا سازمان داراي سابقه همکاري با شرکت هاي معتبر خارجي
مي باشد؟

قرارداد توسط دارالترجمه رسمي
Technical Assistantو : UnderLicenseاصل قرارداد+نتام شترکت ختارجي

77+

مبني بر تايید قرارداد لیسانس و همکاري فنتي  +مشتخص بتودن قطعتات در حتوزه
مورد نظر +ترجمه قرارداد/همکاري فني توسط دارالترجمه رسمي

077

 -3-3سخت افزارها در سازمان مديريت مي شوند.



آيا ماشینآالت تولیدي وتجهیزات کنترلي  ،ابزارآالت و فضاي
تولیديراي تولید محصوالت مورد نیازتناسب وکفايت الزم را
دارد؟

ظرفیت سنجي ماشین آالت و امکان افزايش تیراژ تولید با حجم باالتر
مکانیزه و بروز بودن خط تولید و استفاده از تکنولوژي هاي روز
چیدمان مطابق LAYOUT
تناسب فضا و قابلیت توسعه فضاي تولید

122



آيا تجهیزات تست و آزمون سازمان و فضاي اختصاص يافته
به آن تناسب و کفايت الزم را دارا مي باشد؟

قابلیتانجام تستهاي عملکرد و دوام مطابق خواست مشتري واستانداردهاي مرتبط
وجود تجهیزات تست و آزمون کارآمد در سازمان
فضاي مناسب و شرايط محیطي استاندارد
تأمین نیاز بتر استاس متدارك فنتي ،پتايش خروجتي دستتگاهها ،پتايش اثربخشتي
برنامههاي نگهداري

42



تدوين برنامه هاي واکنشي به ريسکهاي سخت افزاري

تدوين و اجراي طرح هاي اقتضايي
طول عمر ماشین آالت (حداکثر ده سال)

12

 -0-3نرم افزارها در سازمان مديريت مي شوند.



07

آيا سازمان داراي مکانیزم مدوني جهت امکانسنجي تولید و
ارائه خدمات مي باشد؟

 آيا سازمان داراي مکانیزم مدوني جهت برنامه ريزي و کنترل
تولید و موجودي بر اساس نیاز مشتريان مي باشد؟

 استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي متناسب با فرايندها به
صورت مؤثر

وجود روش امکانستنجي(درحتوزه هتاي نیتروي انستاني ،تتوان تولیتد ،منتابع متالي،
زمانسنجي ،ظرفیت سنجي اسمي و واقعي)

22

روش اجرايي برنامه ريزي و کنترل تولید
سوابق اجرايي برنامه ريزي و کنترل تولید ،تعیین و اندازه گیري شاخص ها و اهتداف
و دستیابي به اهداف
برنامه ريزي و پايش مستمر میزان موجودي ها و تعیین نقطه سفارش ،نحوه ستفارش
دهي ،حداکثر و حداقل موجودي
اجراي انبارگرداني کیفي و سیستم ورود و خروج کاال)…(FIFO,LIFO,
پايش اثربخشي تجیزات تولید OEE
پايش روند توقفات در کلیه فرايندها

42

نرم افزارهاي مؤثر مديريت مهندسي ،تولید و ...

22
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معيارها ،زير معيارها و نكات راهنماي مربوط به ارزيابي سازندگان SQA -
 -0فرايندها (وزن ) 777 :

وزن

 -0-0فرايندها مديريت مي شوند.

007
تدوين ،به روز آوري و اجراي طرح کنترل ورودي– حین فرايند و نهايي
ايجاد ارتباط میان مشخصه هاي مهتم محصتول و فراينتد ،متوارد اعتالم شتده از طترف
مشتريان و موارد با ريسك باال با طرح کنترل
سیستمهاي خود کنترلي حین تولید ،خطا ناپذيرسازي
پايش محصول قبل از تحويل به مشتري( تهیه برنامه هاي رفع عدم تطابقهاي محصول
نهايي)
سوابق بازرسي و آزمون اقالم ورودي ،بازرسي و آزمون حین فرايند و محصول نهايي
اجراي روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاري

 آيا مکانیزم کنترل اقالم ورودي،حین فرايند ومحصول نهايي
طراحي ،تدوين و اجرا مي گردد؟

62

وجود دستورالعمل SET UP

 آيا راه اندازي)(JOB SET UPتجهیزات و تولیدمحصوالت
مطابق دستورالعمل هاي مرتبط انجام مي پذيرد؟

سوابق اجراي  SET UPمطابق دستورالعمل

 آيا شرايط نگهداري،انبارش ،چیدمان و جابجايي محصوالت
مناسب مي باشد؟آيا سیستم انبارداري مناسبي جهت ورود و خروج
اقالم موجود مي باشد؟

تعريف و اجراي شرايط نگهداري (در صورت کتاربرد تتاريخ انقضتا) وبستته بنتدي اقتالم
ورودي،حین فرايند،نهايي،دوباره کاري وقرنطینه
تعريف و رعايت شرايط انبارش و چیدمان اقالم ورودي،حین فراينتد،نهايي،دوباره کتاري
وقرنطینه
تعريف و رعايت شرايط جابجايي اقالم ورودي،حین فرايند،نهايي،دوباره کاري وقرنطینه

 آيا سازمان داراي مکانیزم مدوني جهت شناسايي و رديابي
محصوالت تولیدي مي باشد؟

تدوين رويه شناسايي و رديابي (اقالم ورودي،حین فرايند و محصول نهايي)
اجراي روش کدينگ مشترك مگاموتور

وجود دستورالعمل هاي تولیدي و کاري و نصب آن در محل کاربرد

12

22

22

037

 -0-0سازمان از استقرار فرايندها اطمينان حاصل مي نمايد.

 آيا سازمان مقدار فروش خود را مورد اندازه گیري و تحلیل قرار
داده و اقدامات اثربخشي را دراين خصوص انجام مي دهد؟

اندازه گیري و تحلیل سهم بازار (درصد بازار مگتاموتور ،در صتد بتازار ختدمات پتس از
فروش ،ساير خودروسازان و ).....
تعیین اقدامات مناسب وانجام اقدامات اثربخش درخصتوص افتزايش فتروش و درصتد
سهم بازار

15

 آيا سازمان برگشتي قطعات خود از مشتري را مورد اندازه گیري و
تحلیل قرار داده و اقدامات اثربخشي را در اين خصوص انجام مي
دهد؟

اندازه گیري و تحلیل برگشتي قطعات از مشتري
تعیین اقدامات مناسب درخصوص برگشتي قطعات از مشتري
اثربخشي اقدامات در کاهش برگشتي قطعات از مشتري

25

 آيا سازمان داراي مکانیزم مدون جهت اندازه گیري ،تحلیل و
حذف ضايعات و دوباره کاري ها مي باشد؟

وجود روش اجرايي اندازه گیري ضايعات و دوباره کاري ها
وجود و تشکیل کمیته کاهش ضايعات و دوباره کاري
تعريف اقدامات اصالحي وپیشگیرانه مناسب
بهبود و اثربخشي اقدامات در حذف ضايعات و دوباره کاري ها

32

اجراي تکنیك FMEA
تعیین و اجراي اقدام اصالحي براي  RPNباال
بازنگري و بهبود فرايندها و ريسکهاي تعیین شده

22

روش اجرايي مدون
برنامه کالیبراسیون
سوابق اجرايي
سیستم مکانیزه

22

تعريف شرايط محیطي متناسب با قانون و ماهیت فرايند ،پتايش دستتگاههاي مربتوط،
نگهداري و پايش روند شرايط محیطي ،اجراي 5S

12

سرانه حادثه حین کار
پايش و اجراي اقدامات پیشگیرانه اثربخش

12





تعیین ريسك فرايندها

آيا سازمان مکانیزم مناسبي را جهت کالیبراسیون ابزاراآالت ،گیج
ها و تجهیزات اندازه گیري و آزمون اجرا مي نمايد؟

 آيا سازمان نظام آراستگي اثربخشي را درقسمتهاي مرتبط با
تولیدو انباررعايت مي نمايد؟


امنیت و ايمني محیط کار
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شركت توليدي موتور،گيربكس و اكسل سايپا (سهامي خاص)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

معيارها ،زير معيارها و نكات راهنماي مربوط به ارزيابي سازندگان SQA -
007

 -3-0فرايندها و محصول در سازمان بهبود مي يابند.
 ، OPCسوابق مشتکالت کیفتي قطعته ،تعیتین مشخصتات مهتم محصتول ،تعیتین
مشخصات مهتم فراينتد،ماتريس ارتباطتات محصتول و فراينتد ،وجتود متدارك فنتي
قطعه(CP ،با ذکر دقیق آزمون ها و کنترل هاي مربوطته)، FMEA ،کنتترل پتروژه
(اعضاي تیم  ،CFTمکانیزم نظارت و صورتجلسات مرتبط)

32

وجود بخش  R&Dدر چارت سازماني و تعريف شرح وظايف مربوطه
سابقه اجراي دو پروژه R&D
امکانات سخت افزاري  ،نرم افزاري ،منابع انساني،فضاي مناسب و دسترسي به بانتك
هاي اطالعاتي و اينترنتي معتبر

+22



پايش و هدفگذاري میزان بهبود در فرايندها

اجراي برنامه هاي کاهش انحراف از مقادير تعريف شتده ،اجتراي پتروژه هتاي شتش
سیگما و غیره

25



استفاده از فنون آماري در بهبود محصوالت ،فرايندها و
قابلیت ابزارآالت و دستگاهها

بکار گیري  ،SPCافزايش  CPKفرايند
بکارگیري فنون آماري در بهبود سطح عملکرد دستگاهها و تجهیزات CMK

42



پايش ابزارها و تحلیل سیستمهاي اندازه گیري

اجراي تکنیك MSA

22



بکارگیري تیمهاي واکنش سريع به منظور ايجاد بهبود در
فرايندها

اجراي تکنیك  ،QRQCاثربخشي اجراي تکنیك

12



ممیزي فرايند و محصول



آيا مکانیزم تکوين محصول مدون و جاري شده است؟

 آيا سازمان داراي بخش  R&Dمناسب مي باشد؟ (منابع انساني،
سابقه اجراي اثربخش پروژه ، R&Dنرم افزار)



وجود روش اجرايي
وجود برنامه ارزيابي مدون و انجام ممیزي براساس الزامات مشتري
بهبود و اثربخشي اقدامات اصالحي وپیشگیرانه در فرايند و محصول

استفاده از تجارب موفق سازمانهاي ديگر

25

12

الگوبرداري (بهینه کاوي) داخلي و يا خارجي

)(Bench Marking

 -0-0ارتباط با مشتري مديريت شده و ارتقا مي يابد.

07



دريافت و بازخورد اثربخش به شکايات مشتري



ارتباط مؤثر با نمايندگان مشتري

12

 -7-0نگهداري و تعميرات بهره ور استقرار يافته است.

07

32

سوابق اجرايي  ، PIRاخطار کیفي و اقدامات صورت گرفته



آيا سازمان داراي مکانیزمي اثربخش جهت نگهداري و
تعمیرات پیشگیرانه ماشین آالت و تجهیزات تولیدي
ميباشد؟

وجود روش اجرايي
وجود تقويم ( PMبرنامه نگهداري و تعمیرات روزانه ،هفتگي ،ماهانه و ساالنه)
شناسنامه تجهیزات
سوابق اجرايي نگهداري و تعمیرات مطابق برنامه
اندازه گیري ) ، (Cmkتحلیل و بهبود شاخص هتاي سیستتم نگهتداري و تعمیترات
MTTR,MTBF
محاسبه هزينه تعمیرات و نگهداري و استهالك و شاخص گذاري و تحلیل نتايج

42



آيا سازمان داراي مکانیزمي اثربخش جهت مديريت ابزار
مي باشد؟

وجود روش اجرايي
سوابق اجرايي مطابق برنامه
تحلیل و بهبود شاخص هاي مديريت ابزار

22
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 -7نتايج مشتري ( وزن ) 377 :

377

 -0-0شاخصهاي مشتري



برگشتی از دریافت کاال

 PPMبرگشتیها از دريافت کاالي مگاموتور

22



برگشتی از خطوط تولید و مونتاژ

PPM

22



برگشتی از تست

PPM

22



برگشتی از خودروساز (سایپا و سایر مشتریان)

PPM

36




PIR

تعداد  PIRصادر شده با درجه اهمیت باال

22

اخطار کیفی

تعداد اخطار کیفي صادر شده

34



لغو تأییدیه

تعداد لغو تأيیديه هاي صادر شده

-42



برگشتی از مصرف کننده نهايي (سايپا يدك)

کلیم و روند C/144

32



مجوز ارفاقی

 PPMقطعات داراي مجوز ارفاقي

15



اصالح در محل مشتری

 PPMقطعات تعمیر  /جداسازي شده در مگاموتور و يا ساير
مشتريان

25



تحويل  /ارائه به موقع محصول و خدمات

درصد

82
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