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5 از 4                صفحه 

:                ضوارُ 

:                تاريخ 

ٍسىپزسصرديفهَضَع
سغح اًغثاق

                           پرسشنامه ممیسی فرآیند

تحــلیل بهــبود: فصل سوم                             

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

:فزآيٌذ هَرد هويشي :                                   ضوارُ فٌي 

آيا الذاهات اغالحي ٍ پيطگيزاًِ هزتَط تِ ًظزات ٍ ضكايات هطتزي تؼييي ٍ تغَر 

فؼال اًجام هيپذيزد؟

آيا ًظارتْاي السم تز رٍي تاهيي كٌٌذگاى الالم ٍرٍدي اًجام ضذُ ٍ الذاهات 

اغالحي هزتَعِ تػَرت اثزتخص اًجام هي ضَد ؟

عزح ريشي

آيا ضاخع ّاي ساسهاًي تػَرت هٌاسة تؼزيف ٍ ّذف گذاري ضذُ است ؟

 تز رٍي سيستن اًذاسُ MSA فزآيٌذ ساخت ٍ SPCآيا تزًاهِ اجزايي جْت اًجام 

گيزي ٍجَد دارد؟

آيا اّذاف كيفيت تزاي تْثَد ضاخػْاي كيفي ساسهاى اًذاسُ گيزي ٍ تْثَد هي 

ياتذ ؟

ٍ تؼييي ٍ اجزاي  (ػادي ٍ اضغزاري)آيا ساسهاى ًسثت تِ اًجام هويشي فزآيٌذ 

هَثز الذاهات هزتثظ الذام هي ًوايذ؟

اًذاسُ گيزي

آيا فؼاليتْاي هَضَع عزح الذام ًوايٌذُ هطتزي تِ هَلغ اًجام ٍ ًتايج پيگيزي 

رضايتثخص هي تاضذ؟

آيا ساسهاى تغَر هٌظن ًسثت تِ اًجام هويشي هحػَل الذام هي ًوايذ ؟

تؼييي ٍ تغَر  (داخلي ٍ خارجي  )آيا الذاهات اغالحي هَضَع هويشي هحػَل 

فؼال اًجام هي ضَد؟

آيا پاراهتزّاي ًياسهٌذ جاريساسي كٌتزلْاي آهاري ، اًتخاب ٍ ًوَدارّاي هزتثظ 

تْيِ ضذُ ٍ الذاهات اغالحي هزتَعِ تػَرت اثزتخص اًجام هي ضَد ؟

آيا ساسهاى ًسثت تِ اًجام آديت ايوٌي ٍ تؼييي ٍ اجزاي هَثز الذاهات هزتثظ الذام 

هي ًوايذ؟

آيا ػغف تِ ًتايج هويشي فزآيٌذ ًوايٌذُ هطتزي، عزح الذام هٌاسة تْيِ ٍ تِ 

هَلغ ارسال هيطَد؟

آيا لاتليت فزآيٌذّاي هْن هحاسثِ ضذُ ٍ الذاهات اغالحي هزتَعِ تػَرت 

اثزتخص اًجام هي ضَد؟
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آيا سيستن اًذاسُ گيزي ساسهاى اس لاتليت هٌاسثي تزخَردار تَدُ ٍ الذاهات اغالحي 

هزتَعِ حسة لشٍم اًجام ضذُ ٍ اثزتخص هي تاضذ؟

پزسٌل

آيا تِ پزسٌل تَليذ ٍ غيز تَليذ آهَسش ّاي السم ٍ هزتَعِ دادُ ضذُ است؟

آيا پزسٌل هزتثظ تا فزآيٌذ تحليل ٍ تْثَد ،تا فٌَى حل هسالِ ٍ اتشارّاي كيفي 

هزتثظ آضٌا هي تاضٌذ؟

هحػَل

آيا الذام اغالحي تا تَجِ تِ هحػَالت ًين ساختِ ٍ ًْايي ًاهٌغثك تغَر فؼال 

اًجام هي ضَد ؟

آيا كفايت هذارن استاًذارد ساسي تا تَجِ تِ هويشي فزآيٌذ جاري ،هَرد تاييذ هي 

تاضذ ؟

آيا تزرسي هجذد هذارن استاًذارد ساسي در هَالغ همتضي اًجام هي ضَد ؟


