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5122R5: کد فرم نظام های کیفی و ارزیابی- 3کیفیت محصول - 2شرکت بازرسی فرآیند - 1:توزیع نسخ 

5 از 1                صفحه 

تجهيزات

آيا كاليبراسيون تجهيزات بازرسي و آزمون بطور مناسب انجام مي پذيرد ؟

آيا تجهيزات بازرسي و آزمون مرتبط با اقالم ورودي مطابق طرح كنترل تامين و 

مورد استفاده قرار مي گيرد ؟

آيا پرسنل مرتبط با كيفيت اقالم ورودي مطابق با شرايط احراز نيازسنجي آموزشي 

انجام و آموزش ديده اند؟

محصول

آيا اقالم ورودي نامنطبق ، بطور مناسب، شناسايي و تعيين تكليف مي شود ؟

آيا شرايط محيطي پذيرش ،انبارش و نگهداري اقالم ورودي مناسب مي باشد ؟

آيا شرايط بسته بندي و جابجايي اقالم ورودي رعايت مي شود ؟

آيا كنترل موجودي بصورت مناسب انجام مي پذيرد ؟

آيا به همراه محموله هاي اقالم ورودي تست ريپورت ارسال مي گردد ؟

اندازه گيري

آيا كليه موارد كنترلي مربوط به اقالم ورودي مطابق برنامه كنترل بررسي شده و 

سوابق آن موجود و تعداد و پريود طبق طرح كنترالجرا مي گردد؟

آيا آزمونهاي دوره اي اقالم ورودي مطابق برنامه كنترل انجام شده و سوابق آن 

موجود مي باشد ؟

طرح ريزي

آيا طرح كنترل اقالم ورودي تهيه شده و از كفايت الزم برخوردار مي باشد؟

آيا مدارك فني از جمله ، نقشه، استاندارد و شناسنامه فني براي اقالم ورودي موجود 

مي باشد ؟

آيا طرح كنترل با مدارك فني از جمله نقشه ، استاندارد و شناسنامه فني انطباق 

دارد؟

آيا تعداد و تناوب نمونه برداري با توجه به هشدار هاي كيفي، شكايات و برگشتي 

هاي مشتري بازنگري مي گردد؟

:فرآيند مورد مميزي :                                   شماره فني 

پرسشرديفموضوع
 وزن 

(K)

(M)سطح انطباق 

:                شماره 

:                تاريخ 

                           پرسشنامه ممیزی فرآیند

اقـــــالم ورودی: فصل اول                             

:محصول مورد مميزي :                            واحد مورد مميزي /سازمان:                       نام تامين كننده اصلي



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

N012345

17

27

34

45

56

66

73

87

93محصول

104

115

5122R5: کد فرم نظام های کیفی و ارزیابی- 3کیفیت محصول - 2شرکت بازرسی فرآیند - 1:توزیع نسخ 

5 از 2                صفحه 

:                شماره 

:                تاريخ 

اندازه گيري

آيا محصوالت نامنطبق نيمه ساخته و محصول نهايي بطور مناسب تعيين تكليف 

ميشود و در اين خصوص روش اجرايي وجود دارد؟

آيا كليه موارد كنترلي مربوط به فرآيندها و محصوالت نيمه ساخته و نهايي بررسي 

شده و سوابق آن مطابق طرح كنرل موجود مي باشد؟

آيا آزمونهاي دوره اي مربوط به محصوالت نيمه ساخته و نهايي انجام شده و سوابق 

آن موجود مي باشد؟

آيا وضعيت بازرسي و آزمون محصوالت نيمه ساخته و نهايي كنترل مي شود ؟

آيا شرايط محيطي ساخت و كنترل ،انبارش و نگهداري محصوالت نيمه ساخته و 

رعايت ميگردد؟ (اعم از نظافت ، نظم و ترتيب  )نهايي 

آيا شرايط بسته بندي و جابجايي محصوالت نيم ساخته و نهايي بر اساس الزامات 

مگاموتور رعايت مي شود ؟

طرح ريزي

 هاي باال اقدام RPN فرايند ساخت بصورت مناسب تهيه گرديده و براي FMEAآيا 

اصالحي تعريف و اجرا شده است؟

آيا طرح كنترل فرآيندها وكليه آزمونهاي دوره اي و نهايي محصوالت نيمه ساخته و 

نهايي تهيه شده و از كفايت الزم برخوردار است؟

،  هشدارهاي كيفي، شكايات و  ( ECN )آيا با توجه به تغييرات مهندسي ايجاد شده 

...  و طرح كنترل و PFMEAبرگشتي هاي مشتري ، مدارك فني و كيفي از جمله 

اند؟ مورد بازنگري قرار رفته

آيا پارامترهاي مرتبط با قطعات ايمني و قطعات مشمول قوانين دولتي نظير استاندارد 

اجباري در طرح هاي كنترل مشخص و پايش شده است؟

                           پرسشنامه ممیزی فرآیند

ســـاخت و کنــــــترل: فصل دوم                               

قابل شناسايي و  (اقالم ورودي ، حين توليد و نهايي  )آيا محصول در كليه مراحل 

رديابي مي باشد و كدينگ مگاموتور رعايت مي گردد ؟

:محصول مورد مميزي :                            واحد مورد مميزي /سازمان:                       نام تامين كننده اصلي

:فرآيند مورد مميزي :                                   شماره فني 

وزنپرسشرديفموضوع
سطح انطباق
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5 از 3                صفحه 

                           پرسشنامه ممیزی فرآیند

ســـاخت و کنــــــترل: فصل دوم                               

آيا مطابق برنامه كنترل با فرآيندهاي نامنطبق برخورد مي شود ؟

آيا خطا ناپذير سازي در سازمان انجام و سوابق آن موجود است؟

دوباره كاري محصول نامنطبق به همراه ليست / آيا دستورالعملي جهت بازكاري 

بازكاري هاي غيرمجاز تهيه شده و اجرا مي گردد؟

آيا تاريخ اعتبار اقالم موجود در انبار و خط توليد معتبر بوده و مورد تصديق قرار 

ميگيرد؟

آيا دستورالعملهاي توليدي تهيه شده و مورد اجرا قرار مي گيرد؟

آيا دستورالعملهاي راه اندازي تهيه گرديده و مورد اجرا قرار مي گيرد؟

:محصول مورد مميزي :                            واحد مورد مميزي /سازمان:                       نام تامين كننده اصلي

:فرآيند مورد مميزي :                                   شماره فني 

وزنپرسشرديفموضوع
سطح انطباق

آيا ليستي از مشخصات مهم محصول و فرآيند و مشكالت كيفي در سازمان وجود 

دارد؟

:                شماره 

:                تاريخ 

تجهيزات

آيا تجهيزات تست و آزمون تصديق و صحه گذاري شده و بصورت مناسب مورد 

استفاده قرار مي گيرد؟

آيا تجهيزات بازرسي و آزمون و فيكسچرهاي كنترلي مندرج در برنامه كنترل در 

ايستگاه مربوطه مورد استفاده قرار مي گيرد؟

آيا بمنظور جلوگيري از بروز خطاهاي احتمالي در تشخيص عيوب ظاهري در 

ايستگاههاي توليدي از نمونه شاهد مورد تائيد قطعات يا عكس استفاده مي گردد ؟

آيا سرويس و نگهداري تجهيزات، قالبها و فيكسچرهاي توليدي بطور مناسب ، انجام 

ميگردد و سوابق آن موجود مي باشد ؟

آيا در خصوص پرسنل ساخت و كنترل مطابق با شرايط احراز نيازسنجي آموزشي 

انجام شده است؟
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5 از 4                صفحه 

اندازه گيري

آيا سازمان بطور منظم نسبت به انجام مميزي محصول اقدام مي نمايد ؟

تعيين و بطور  (داخلي و خارجي  )آيا اقدامات اصالحي موضوع مميزي محصول 

فعال انجام مي شود؟

آيا پارامترهاي نيازمند جاريسازي كنترلهاي آماري ، انتخاب و نمودارهاي مرتبط 

تهيه شده و تحليل مي گردد؟

آيا سازمان براي قطعات ايمني در طرح كنترل و بسته بندي از عالمت ايمني 

استفاده نموده است؟

آيا عطف به نتايج مميزي فرآيند ، نماينده مشتري طرح اقدام اصالحي مناسب تهيه 

و به موقع به مميزين ارسال نموده و اثربخشي اقدامات اصالحي بررسي شده است؟

آيا نسبت به قابليت فرآيندهاي محاسبه شده  كه به حد مجاز نرسيده اند اقدامات 

اصالحي صادر و اثربخش مي باشد؟
آيا اقدامات اصالحي و پيشگيرانه مربوط به نظرات و شكايات مشتري تعيين و بطور 

فعال انجام ميپذيرد؟

آيا نظارتهاي الزم بر روي تامين كنندگان اقالم ورودي انجام شده و اقدامات اصالحي 

مربوطه بصورت اثربخش انجام مي شود ؟

 وجود دارند ؟SPCآيا فرآيندهاي ايمني در برنامه 

طرح ريزي

آيا شاخص هاي سازماني  تعريف و هدف گذاري شده است ؟

 بر روي سيستم اندازه MSA فرآيند ساخت و SPCآيا برنامه اجرايي جهت انجام 

گيري وجود دارد؟

آيا اهداف كيفيت  اندازه گيري و بهبود مي يابد ؟

آيا سازمان براي فرآيندهاي حساس پريود مميزي داخلي بيشتري تعريف كرده و 

سوابق آن موجود مي باشد؟

سطح انطباق

                           پرسشنامه ممیزی فرآیند

تحــلیل بهــبود: فصل سوم                             

:محصول مورد مميزي :                            واحد مورد مميزي /سازمان:                       نام تامين كننده اصلي

:فرآيند مورد مميزي :                                   شماره فني 

:                شماره 

:                تاريخ 

وزنپرسشرديفموضوع
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5 از 5                صفحه 

آيا به پرسنل توليد و غير توليد آموزش هاي الزم و مربوطه داده شده است؟

محصول

آيا اقدام اصالحي با توجه به محصوالت نيم ساخته و نهايي نامنطبق بطور فعال انجام 

مي شود ؟

آيا كفايت مدارك استاندارد سازي با توجه به مميزي فرآيند جاري ،مورد تاييد مي 

باشد ؟

آيا ابزار و تجهيزات اندازه گيري بكار رفته در خط توليد قابل شناسايي و رديابي مي 

باشند؟

:محصول مورد مميزي :                            واحد مورد مميزي /سازمان:                       نام تامين كننده اصلي

:فرآيند مورد مميزي :                                   شماره فني 

وزنپرسشرديفموضوع
سطح انطباق

:                شماره 

:                تاريخ 

                           پرسشنامه ممیزی فرآیند

تحــلیل بهــبود: فصل سوم                             


