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(سْاهي خاظ)   ضزكت تَليذي هَتَر،گيزتكس ٍ اكسل سايپا

:فزآيٌذ هَرد هويشي :                                   ضوارُ فٌي 

:                ضوارُ 

:                تاريخ 

                           پرسشنامه ممیسی فرآیند

ســـاخت و کنــــــترل: فصل دوم                               

:هحػَل هَرد هويشي :                            ٍاحذ هَرد هويشي /ساسهاى:                       ًام تاهيي كٌٌذُ اغلي

ٍسىپزسصرديفهَضَع
سطح اًطثاق

                           پرسشنامه ممیسی فرآیند

ســـاخت و کنــــــترل: فصل دوم                               

 ّاي غادرُ، ّطذارّاي كيفي، ضكايات ٍ تزگطتي ّاي هطتزي ECNآيا تا تَجِ تِ 

اًذ؟ هَرد تاسًگزي لزار رفتِ...  ٍ طزح كٌتزل ٍ PFMEAهذارن فٌي ٍ كيفي اس جولِ 

اًذاسُ گيزي

آيا كليِ هَارد كٌتزلي هزتَط تِ فزآيٌذّا ٍ هحػَالت ًيوِ ساختِ ٍ ًْايي تزرسي ضذُ 

ٍ سَاتك آى هَجَد هي تاضذ؟

آيا آسهًَْاي دٍرُ اي هزتَط تِ هحػَالت ًيوِ ساختِ ٍ ًْايي اًجام ضذُ ٍ سَاتك آى 

هَجَد هي تاضذ؟

آيا تعذاد ٍ پزيَد ًوًَِ تزداري در كليِ هزاحل تَليذي هطاتك تزًاهِ كٌتزل هيثاضذ؟

آيا ٍضعيت تاسرسي ٍ آسهَى هحػَالت ًيوِ ساختِ ٍ ًْايي كٌتزل هي ضَد ؟

طزح ريشي

 ّاي تاال الذام RPN فزايٌذ ساخت تػَرت هٌاسة تْيِ گزديذُ ٍ تزاي FMEAآيا 

اغالحي تعزيف ٍ اجزا ضذُ است؟

آيا طزح كٌتزل فزآيٌذّا ٍ هحػَالت ًيوِ ساختِ ٍ ًْايي تِ غَرت هٌاسة تْيِ ضذُ 

ٍ اس كفايت السم تزخَردار است؟

آيا كليِ آسهًَْاي دٍرُ اي ٍ ًْايي تعييي ضذُ در هذارن فٌي اس جولِ ًمطِ، استاًذارد 

ٍ ضٌاسٌاهِ فٌي در طزح كٌتزل هطخع ضذُ است؟

آيا پاراهتزّاي هزتثط تا لطعات ايوٌي ٍ لطعات هطوَل لَاًيي دٍلتي ًظيز استاًذارد 

اجثاري در طزح ّاي كٌتزل هطخع ٍ پايص ضذُ است؟

آيا هحػَالت ًاهٌطثك ًيوِ ساختِ ٍ هحػَل ًْايي تطَر هٌاسة تعييي تكليف هيطَد 

؟

 )آيا ضزايط هحيطي ساخت ٍ كٌتزل ،اًثارش ٍ ًگْذاري هحػَالت ًيوِ ساختِ ٍ ًْايي 

رعايت هيگزدد؟ (اعن اس ًَر ، دها ،رطَتت ،جزياى َّا ،غذا ، ًظافت ، ًظن ٍ تزتية 

آيا ضزايط تستِ تٌذي ٍ جاتجايي هحػَالت ًين ساختِ ٍ ًْايي تز اساس الشاهات 

هگاهَتَر رعايت هي ضَد ؟

لاتل ضٌاسايي ٍ  (الالم ٍرٍدي ، حيي تَليذ ٍ ًْايي  )آيا هحػَل در كليِ هزاحل 

ردياتي هي تاضذ ؟

:                ضوارُ 

:                تاريخ 
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دٍتارُ كاري هحػَل ًاهٌطثك تِ ّوزاُ ليست تاسكاري / آيا دستَرالعولي جْت تاسكاري 

ّاي غيزهجاس تْيِ ضذُ ٍ اجزا هي گزدد؟

آيا تاريخ اعتثار الالم هَجَد در اًثار ٍ خط تَليذ هعتثز تَدُ ٍ هَرد تػذيك لزار هيگيزد؟

آيا دستَرالعولْاي تَليذي اس كفايت السم تزخَردار تَدُ ٍ هَرد اجزا لزار هي گيزد؟

آيا دستَرالعولْاي راُ اًذاسي تْيِ گزديذُ ٍ هَرد اجزا لزار هي گيزد؟

آيا هطاتك تزًاهِ كٌتزل تا فزآيٌذّاي ًاهٌطثك تزخَرد هي ضَد ؟

آيا توٌظَر جلَگيزي اس تزٍس خطاّاي احتوالي در تطخيع عيَب ظاّزي در 

ايستگاّْاي تَليذي اس ًوًَِ ضاّذ هَرد تائيذ لطعات يا عكس استفادُ هي گزدد ؟

آيا فزايٌذّاي هْن در ساسهاى خطاًاپذيز هي تاضٌذ؟

پزسٌل

آيا پزسٌل ساخت ٍ كٌتزل تز ًحَُ اًجام اهَر ٍ هذارن اجزايي هزتثط هسلط هيثاضٌذ؟

آيا پزسٌل ساخت ٍ كٌتزل تا هطخػات هْن هحػَل ٍ فزايٌذ آضٌا هي تاضٌذ ؟

آيا پزسٌل ساخت ٍ كٌتزل تز تكٌيكْا ٍ اتشارّاي كيفي ٍ تخػػي هزتثط، هسلط 

هيثاضٌذ ؟

تجْيشات

آيا سزٍيس ٍ ًگْذاري تجْيشات، لالثْا ٍ فيكسچزّاي تَليذي تطَر هٌاسة ، اًجام 

هيگزدد ؟

آيا كاليثزاسيَى تجْيشات تاسرسي ٍ آسهَى ٍ فيكسچزّاي كٌتزلي تطَر هٌاسة اًجام 

هي پذيزد ؟

آيا تجْيشات تست ٍ آسهَى تػذيك ٍ غحِ گذاري ضذُ ٍ تػَرت هٌاسة هَرد استفادُ 

لزار هي گيزد؟

آيا تجْيشات تاسرسي ٍ آسهَى ٍ فيكسچزّاي كٌتزلي هٌذرج در تزًاهِ كٌتزل در ايستگاُ 

هزتَطِ هَرد استفادُ لزار هي گيزد؟


