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تال قبل از ورود به پور جلوگيري از بروز پيغام خطاي قطع بودن سيستم،برقراري ارتباط صحيح و بمنظور 
و بر روي انتخاب نموده  Tools را از منوي Compatibility View settingsگزينه  مگاموتور، سازندگان

  در پنجره مذكور كليك نمائيد: Addگزينه 
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  شود كه عبارتند از: بخش تشكيل مي 4سيستم برنامه اقدام اصالحي و پيشگيرانه محصول از 

 )8D(فرم اقدام اصالحی  فرم برنامه اقدام اصالحی و پیشگیرانه محصول )1
  

 اقدام اصالحی" تیم برنامه "اعضايفرم  )2
  

 کارتابل برنامه اقدام اصالحی )3
  

  گزارش برنامه اقدام اصالحی )4

  

  int/oracle/Default.aspx?categoryID=1-http://srv                            اين سيستم در اينترانت در مسير زير قرار دارد:
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  فرم برنامه اقدام اصالحی و پیشگیرانه محصول )1

  :اين فرم دسترسي پيدا نمايد روش به تواند از دو ر ميكميل فرم برنامه اقدام اصالحي، كاربكار و ت براي شروع

شاخه عيوب و  -شاخه كيفيت و مرغوبيت كه در مسير  "گزارش اعالم عيوب و هشدارهاي كيفي"از طريق فرم  -1-1
  هشدارهاي كيفي قرارد دارد:

 
به اين ترتيب كاربر پس از گزارش گيري در فرم مربوطه با انتخاب شماره فرم اعالم عيوب وارد صفحه يا فرم برنامه اقدام 

  اصالحي خواهد شد:

 

  

  "8Dفرم اقدام اصالحي "از طريق شاخه برنامه اقدام اصالحي و انتخاب گزينه  -1-2

  
  كار را شروع نمايد. ،شماره فرم اعالم عيب درجبايست با  كاربر ميكه شود  با انتخاب اين فرم، صفحه زير مشاهده مي

 شماره فرم كليلك شودبراي باز شدن فرم برنامه اقدام اصالحي و پيشگيرانه محصول بر روي 
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 گزارش اعالم عيوب" اول يعني داند پس بهتر است كه از روش را نمياز آنجاكه كاربر معموال شماره فرم اعالم عيب  :1 توجه

نيز لينك رجوع به آن فرم نيز قرارداده شده است، استفاده  8Dكه البته در همين فرم اقدام اصالحي  "هشدارهاي كيفي و
  .فرم صفحه زير باز مي شود كه كاربر بايد برنامه خود را تكميل نمايد با استفاده از هريك از روش هاي فوق، در هر حال .نمايد

 
  .فرم را تكميل نمايدمرحله موارد مورد نياز براي اين  8كاربر در بايست  اين فرم مطابق استاندارد طراحي شده و مي
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  و مهم در تکمیل این فرم:توجه  نکات قابل
پس از درج توضيحات و افزودن  را تكميل و "يند حل مسئلهآسازي فرآماده "بخش بايست قبل از هر چيز  كاربر مي -1

 .(مطابق تصوير صفحه قبل) نمايد را كليك "تائيد اوليه"ن آيك مدارك و مستندات مربوطه،
 

عرفي م ،را در تيم هاو مسئوليت و نقش آنانتخاب  راداشت  خواهند تيم فعاليت كه در اينافرادي  ،"تيم اعضاء" در بخش -2
  يد.اتواند به ليست نمايان شده افراد بيشتري را اضافه نم اين ترتيب ميرا كليك مي نمايد و به   آيكنو در نهايت 

 
يا همان اعضاي تيم را معرفي نكرده  "نماينده ساير منابع"چنانچه در اين بخش كاربر براي اين برنامه اقدام اصالحي هنوز 

از طريق و يا  ")8Dبرنامه اقدام اصالحي ("در زير شاخه  "اقدام اصالحي اعضاي تيم برنامه"باشد، مي تواند از طريق فرم 
آيكن   اعضاي تيم را تعريف نمايد. پنجره زير را باز و ،در همين فرم

  

  
افراد منتخب از نماينده ، آيكن با زدن  ، كاربر مي بايست در اين مرحلهبراي تكميل مراحل بعد به ذكر استالزم 

  نماينده ساير منابع را ثبت نمايد.مگاموتور و 
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 نمايد. پيوست،  آيكناز نياز را با استفاده  مورد مدارك و مستندات تواند ميكاربر  مراحل، كليه در :2 توجه

 

 گردد.، شرح كامل عدم انطباق، درج مي"تشريح مسئله"در بخش  -3

  
 

بيني شده براي محدود نمودن آثار ناشي از ايراد بهمراه مسئول  ، اقدام (اقدامات) پيش"اقدام محدود كننده"در بخش  -4
 گردد.مي به ليست اضافه  و با انتخاب آيكن تشريح ،زماني اجراء(مسئولين) و بازه 
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 د.نگردمي به ليست اضافه  با انتخاب آيكن تشريح و ،اي بروز ايراد ريشه ، علل"اي ريشه علل شناسايي"در بخش  -5

  
 

ايراد بهمراه مسئول  بيني شده براي محدود نمودن آثار ناشي از اقدام (اقدامات) پيش ،"تعريف اقدام اصالحي"در بخش  -6
 گردد.به ليست اضافه مي  (مسئولين) و بازه زماني اجراء، تشريح و با انتخاب آيكن
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 ي)ساز ناپذير (خطا مجدد ايراد بروز عدم ازاطمينان  تشريح چگونگي حصول ضمن ،"مجدد وقوع از پيشگيري" در بخش -7
انتخاب و پس از درج توضيحات  ،بازنگري شده، مدارك و مستندات    نآيك در باكس مربوطه و انتخاب

 نيز نياز مدارك و مستندات مورد ها، د و مطابق روال كليه فرمگردنبه ليست اضافه مي  انتخاب آيكنمربوطه با 
 شوند. مي ، پيوست با استفاده از آيكن

 

سازي) و  ناپذير مجدد ايراد (خطا الزم بذكر است، كفايت راهكار ارائه شده براي حصول اطمينان از عدم بروز :3 توجه
  اي بروز ايراد را بطور كامل حذف نمايد. اي باشد كه علل ريشه همچنين مدارك و مستندات بازنگري شده بايستي بگونه
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هاي اقدامات اصالحي و همچنين نتايج بررسي ميزان اثربخشي  نيز تاريخ خاتمه برنامه "اعالم خاتمه پروژه"در بخش  -8
 گردد.انتخاب مي  و آيكن درج ،اقدامات

 
  

  
  

ج شده يد تا اطالعات درئرا انتخاب نما كمه توانيد د فوق، در هر مرحله مي در هنگام تكميل اطالعات :4توجه 
 مهبا انتخاب دك پس از آخرين مرحله تكميلي و قبل از ارسال فرم به مگاموتور اتي ثبـت گردد و در نهايتاطالع كباندر 

را در يك صفحه به  در كليه مراحل شده نتيجه اطالعات ثبت صفحه جديدي باز خواهد شد كه 
  .گرفتن را نيز دارد دهد كه امكان پرينت صورت كامل نمايش مي
اصالحي  يد تا برنامه اقدامئرا انتخاب نما  دكمه، باشد يد ميئت تكميل شده مورد تااطالعا ،چنانچه در آن صفحه

 .يد يا رد نمايندئرا مشاهده و تا نتيجه ،با برنامه اقدام اصالحي مرتبط افراد ترتيب اين به 	وبه گردش در آيد 
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  :اقدام اصالحی" اعضاي تیم برنامه"فرم  )2

نمايندگان خود را معرفي نمايد و در مراحل تكميل بايست  خود مياقدام اصالحي  هاي هر سازنده براي برنامهدر اين بخش، 
با توجه به موضوع ايراد و قطعه مربوطه، فرد (يا افراد) مرتبط را از بين  "اقدام اصالحي و پيشگيرانه محصول فرم برنامه"

  انتخاب نمايد.اين افراد 

  
فرم برنامه اقدام اصالحي و "در مراحل تكميل  همانطوركه در بخش قبل هم توضيح داده شد، تعريف نمايندگان سازنده

  نيز با استفاده از آيكن "پيشگيرانه محصول  باشد. قابل انجام مي

  :حیکارتابل برنامه اقدام اصال )3

اقدام اصالحي و مشاهده فرم برنامه اقدام اصالحي، سازنده و افراد تائيد كننده در مگاموتور كارتابلي در براي تائيد برنامه 
  باشد. در آن قابل مشاهده ميآخرين وضعيت فرم  ند داشت كهاختيارخواه

  عبارتند از: ، به ترتيببايست اين برنامه را تائيد نمايند افرادي كه ميمراحل و 

  مدير كيفيت محصول -4رئيس كيفيت         -3كارشناس كيفيت        -2سازنده       -1

  شود.با تائيد هر يك از افراد، فرم در كارتابل بعدي مشاهده مي 

  
شده د تا فرم پر نرا انتخاب نماي   يك از افراد نام برده شده در اين سيستم مي بايست آيكن هر جهت تائيد،

راد، از افيك  در صورت عدم تائيد توسط هر .نمايند )عدم تائيدرد (اقدام اصالحي را مشاهده نمايند و سپس آن را تائيد و يا 
 مشاهده آن رديف در كارتابلبراي  "سازنده بررسي مجدد توسط" شود و وضعيت مي عودتاصالحي به سازنده  اقدام فرم

  خواهد شد.

 .رددگ مطلعتواند از مراحل تائيد برنامه اقدام اصالحي خود  مي ه سازنده از طريق اين كارتابلتوان گفت ك طور كلي ميب
اكنون  ده،فرم توسط سازنكميل ترا دارد بدين معناست كه بعد از  "كارشناسمنتظر تائيد "وضعيت  ،بعنوان نمونه وقتي فرم

  .است كيفيت شناسكار منتظر تائيد
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  گزارش برنامه اقدام اصالحی: )4
قرار داده شده است كه كاربر مي تواند در آن  يدر اين سيستم گزارش ،بررسي و تهيه گزارش از فرم هاي تكميل شده و يا نشده براي

رينت آن را تهيه نمايد و ديگر اينكه مي تواند از گردش فرم نيز مطلع پ هم به خالصه وضعيت فرم تكميل شده رجوع نمايد و احتماالً
  .گردد

  
  

 و براي مشاهده خالصه وضعيت فرم نيز از آيكن   تواند از آيكن مي (جدول زير) كاربر براي مشاهده گردش فرم
  استفاده نمايد.

  

  


