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  ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  شناسایی ، فرآیند  روش اجرایی :نام سند 

  PR-0095: سند کد 

   00:بازنگري

  امضاء  تاریخ  سمت/عنوان  نام و نام خانوادگی  

  تائید کنندگان

 20/10/93  بازرگانی و تامین  تمعاون  هماسب زمانیان ط

  

  هاي مدیریتی مدیر توسعه و ارزیابی سیستم  مرتضی خیرخواه
20/10/93  

  

 20/10/93  معاونت راهبرد و توسعه   امیر بهشاد صادقیان  :تصویب کننده 

  

  

  سیدسعید حسینی فر  فرشته غریب   :تهیه کنندگان 

  

  :تذکرات الزم 

  .کپی و یا تغییر سند به هر طریق و توسط افراد درون و برون سازمان مجاز نمی باشد  -

 .ز آخرین بازنگري انجام شده سند ، بر عهده استفاده کننده می باشدمسئولیت استناد و استفاده ا -

 .اسناد بدون مهر مدرك معتبر فاقد اعتبار می باشند -
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  :هدف - 1

  .ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  می باشد  شناسایی ، فرآیند تشریح  روش اجراییاین تدوین هدف از 

 :محدوده کاربرد -2

و تـامین   ،هـاي مـدیریت    سعه و ارزیـابی سیسـتم  تو هايواحد در  محرکه و در سطح شرکت صنعتی نیرو این روش اجراییدامنه ي کاربرد 

 اعـم از   داخلـی و خـارجی    بوده و شامل کلیه تـامین کننـدگان  آموزش  وداخلی  تدارکات ، آزمایشگاه ،خارجی  ، بازرگانی خودکفایی

  . می باشد تولیدي و غیر تولیدي 

  :مسئولیت ها - 3

 .    واحد تامین و خودکفایی می باشد قطعات تولیدي با  داخلی  شناسایی تامین کنندگان مسئولیت -

قطعات تولیدي با واحد توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریت با همکاري واحدهاي  داخلی  ارزیابی اولیه تامین کنندگانمسئولیت  -

  . تامین و خودکفایی و مهندسی می باشد

 ) خرید قطعات تولیدي(  لیدي با واحد بازرگانی خارجیتوقطعات خارجی ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  شناسایی ،مسئولیت  -

 .می باشد

خرید قطعات غیر  (ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان خارجی غیر تولیدي تولیدي با واحد بازرگانی خارجی  مسئولیت شناسایی ، -

 .می باشد) تولیدي 

 .داخلی با واحد تدارکات می باشد  و خدمات لیديارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان غیر تو شناسایی،مسئولیت  -

 .می باشد  و تدارکات آزمایشگاه هايبر عهده واحد )آزمایشگاه (، ارزیابی اولیه و انتخاب تعمیرکاران خارجی شناساییمسئولیت  -

 .دمسئولیت شناسایی ، ارزیابی اولیه و انتخاب موسسات آموزشی و اساتید مستقل بر عهده واحد آموزش می باش -

  :مراجع   -4

 .ندارد    

  :تعاریف   - 5

  .ندارد
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  : شرح   - 6

  :مطابق مکانیزم ذیل صورت می پذیرد ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  شناسایی ، فرآیند هاي  فعالیت

  : و انتخاب تامین کنندگان داخلی قطعات تولیدي  اولیه  ارزیابی شناسایی ، -6-1

از فرآینـد برنامـه ریـزي مـواد و     پس از دریافت برنامه ساالنه تامین مواد و قطعات تولیدي داخلی  امین و خودکفاییواحد ت:شناسایی  -6-1-1

کـاهش منـابع تـک    در راسـتاي  تکمیل  ظرفیت تامین داخلی قطعات و همچنین ارزیـابی  منـابع جدیـد    /قطعات نیاز خود را در راستاي افزایش

  :  می نمایدهاي ذیل  روش یکی از  ایی منابع تامین داخلی قطعات تولیدي ، بهشناسسورس برآورد نموده و اقدام به 

 در حوزه هاي صنایع مورد کاربردشده  برگزار مختلف  هاي شرکت در نمایشگاه  

 هاي تولیدي  توسط شرکتدرج شده آگهی هاي هاو مطالعه  جست و جو در اینترنت و بازدید از وب سایت   

  از جمله کتاب راهنماي صنعت ، نشریه صنعت و صنعتحوزه مختلف  شریه هاي مجالت یا ن کتاب ،مطالعه...  

  توسط مشتریان معرفی   

 محرکه  آمادگی همکاري در وب سایت نیرو اعالم  /اري از طریق ارسال فکس خوداظه  

  و مصاحبه با کارشناسان مربوطه مراجعه حضوري تامین کنندگان  

  ..........  

 توانمنـدي پس از شناسایی تامین کنندگان جهت کسب اطالعات اولیـه در خصـوص   واحد تامین و خودکفایی  :ه کسب اطالعات اولی-6-1-2

و را براي تامین کننـدگان شناسـایی شـده ارسـال نمـوده       FR-0064تامین کننده  به شماره  اتی فرم شناسنامه اطالع هاي بالفعل و بالقوه آنها ،

قابل قبـول  صورت  واحد تامین و خودکفایی در  .کفایی تحویل می دهند دآن را به واحد تامین و خو،  تامین کنندگان پس از تکمیل فرم مذکور

از فرآینـد طراحـی و توسـعه     شـده   اخذ یک نمونه از محصول مورد نیاز، تامین کننده  اظهار شده توسط  هاي تولیدي و سیستمی تواناییبودن 

براي سازنده مـورد نظـر ارسـال مـی نمایـد و در صـورت        اخذ شده از فرآیند کنترل مدارك فنی ، به همراه اطالعات و مدارك فنی  محصول  را 

طی یک نامه  به واحد توسعه و ارزیابی سیسـتم هـاي    تامین کننده شناسایی شده را   ، قطعه مورد نظر  توسط سازنده  اطمینان از امکان تولید

  . می نماید معرفی جهت انجام ارزیابی اولیه مدیریت 

ارزیـابی   ، واحد توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریت پس از دریافت نامه معرفی سازنده جدیـد شناسـایی شـده    :ارزیابی و انتخاب  -6-1-3

 ، ه اولیـ  مطابق دسـتورالعمل ارزیـابی   رساند و سپس می اولیه را برنامه ریزي نموده و زمان انجام ارزیابی را به اطالع تیم ارزیابی و تامین کننده 

  .می نماید اقدام  تامین کننده  و انتخاب ارزیابی اولیه نسبت به WI-0007 به شماره  ی قطعات داخل رتبه بندي و ارتقاء تامین کنندگان
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ه دستورالعمل ارزیابی اولیـه  ، رتبـ  مطابق   FR-0537شماره  به تامین کنندگان داخلی قطعات تولیدي  اولیه  در نهایت فرم چک لیست ارزیابی 

بر اساس امتیاز نهـایی اختصـاص   واحد تامین و خودکفایی  تکمیل گردیده و WI-0007بندي و ارتقاء تامین کنندگان داخلی قطعات به شماره   

  .را اتخاذ می نماید  يیافته به سازنده تصمیمات بعد

غیــر  ( لیست سیــاه تـامین کننــدگان    فرم صورت لزوم در  ،بر اساس امتیاز نهایی حاصل از ازریابی اولیه تامین کنندهواحد تامین و خودکفایی 

را به روز آوري نموده و جهت استفاده در اختیار فرآیند خریـد   FR-0678و لیست سفید تامین کنندگان به شماره   FR-0681به شماره  )مجـاز 

  .دهد از منابع تامین داخلی قرار می

  : ن خارجی قطعات تولیدي ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگا شناسایی ،-6-2

خـارجی از   پس از دریافت برنامـه سـاالنه تـامین مـواد و قطعـات تولیـدي       )قطعات تولیدي خرید ( واحد بازرگانی خارجی :شناسایی -6-2-1

امین کننـده  ، انتخـاب تـ   خـارجی   نیاز فرآیند خرید خارجی  قطعات را در راستاي افـزایش ظرفیـت تـامین    ،فرآیند برنامه ریزي مواد و قطعات 

هـاي   منابع جدیـد بـه روش  نموده و جهت شناسایی  برآورد  ، تحریم ناشی از با مشکالت عدیده  مقابلهسورس و  کاهش قطعات تک ،جایگزین 

  :ذیل اقدام می نماید 

  در حوزه هاي صنایع مورد کاربردشده  برگزار مختلف بین المللی  هاي شرکت در نمایشگاه -

  توسط تامین کنندگان آگهی هاي درج شده هاو مطالعه  و بازدید از وب سایت جست و جو در اینترنت -

 (PSA)  پژوشرکت  از جمله منابع مورد تاییدمعرفی مشتریان  -

  محرکه  تکمیل آمادگی همکاري در وب سایت نیرو/خوداظهاري از طریق ارسال فکس  -

  معرفی کارکنان  -

- ....  

فـرم اطالعـات    ،پس از شناسایی تامین کننـدگان جدیـد    ) خرید  قطعات تولیدي( د بازرگانی خارجی واح : کسب اطالعات اولیه   -6-2-2

و در صورت قابل قبول بودن اطالعـات ارائـه    نمودهبر اساس اطالعات دریافتی از تامین کننده تکمیل را  FR-0363به شماره  هاولیه تامین کنند

 ،اخذ شده از واحـد کنتـرل مـدارك فنـی     اطالعات فنی  به همراه  وسعه و مهندسی محصول را اخذ شده از واحد تحقیق ت نمونه محصول، شده 

  . می دهددر اختیار تامین کننده قرار توسط سازنده ، عدم امکان تولید قطعه مذکور با مشخصات فنی مورد نیاز  یابیشتر امکان جهت بررسی 

واحـد   .مـورد نیـاز اعـالم مـی نمایـد      با داده هاي خرید وانایی خویش را در ارائه محصول عدم ت/توانایی  ،تامین کننده پس از بررسی جوانب کار 

چـک لیسـت    از محـل فعالیـت تـامین کننـده،     بازدید/بر اساس اطالعات کسب شده از تامین کننده   ) خرید قطعات تولیدي( بازرگانی خارجی 
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مطابق دستورالعمل شناسـایی ،ارزیـابی   را و امتیاز نهایی سازنده  نمودهتکمیل را   FR-0364   تامین کنندگان خارجی به شماره  اولیه  ارزیابی

   محاسبه می نماید   WI-0043به شماره )خریدهاي تولیدي(،انتخاب و پایش عملکرد و ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان خارجی 

   :انتخاب تامین کننده  -6-2-3

دستورالعمل شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب و پایش عملکرد و ارتقاء سیسـتم مـدیریت   مطابق تولیدي  خارجی قطعاتتامین کنندگان  معیار پذیرش 

تـامین کننـدگان    ارزیـابی  چـک لیسـت    زامتیـاز ا  75کسب حداقل   WI-0043به شماره )خریدهاي تولیدي(کیفیت تامین کنندگان خارجی 

، به عنوان تامین کنندگان قابـل قبـول وارد     کسب نمایند امتیاز را  این تامین کنندگانی که  تمامی . می باشد  FR-0364خارجی به شماره    

  .می شوند  در فرم مذکور در ستون مربوطه وضعیت مجازذکر با  FR-0365لیست تامین کنندگان خارجی به شماره 

 A B C D  گرید  

  <=٩٠  امتیاز 
٩٠<  
٧۵=>  

٧۵<  
۵۵=>  

۵۵<  

صـورت مـی پـذیرد و  سـایر تـامین        Aو  B، همکاري فقط با تامین کنندگان داراي گریـد     قطعات تولیدي  در مورد تامین کنندگان خارجی

  .قرار نمی گیرند  FR-0365خارجی به شماره یست تامین کنندگان کنندگان در ل

  داده  در اختیـار فرآینـد خریـد خـارج قطعـات قـرار       جهـت اسـتفاده   ، پس از به روز آوري  FR-0365 لیست تامین کنندگان خارجی به شماره

  .می شود

و تصـویب   تـامین  بازرگـانی و  معاونـت  تشـخیص   حسب بر  یه به منظور ارزیابی اولخارجی ضرورت بازدید از محل تامین کنندگان  :1یادآوري 

  .مدیریت محترم عامل می باشد 

در صورت عدم مراجعه حضوري ،می تواند بر اساس اطالعت کسب  ، FR-0364فرم ارزیابی اولیه تامین کنندگان خارجی به شماره  :2یادآوري 

و یا اطالعات کسب شـده از سـایر مقامـات سـازمان در طـی سـفرهاي چنـد        .... شده از طریق مطالعه وب سایت تامین کنندگان ، سوابق کاري و

  .منظوره به شرکتهاي مورد قرارداد تکمیل گردد

  :شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان خارجی غیر تولیدي -6-3

ه ساالنه اقالم عمومی و پشتیبانی تولید اعم از ابـزار  پس از دریافت برنام) غیر تولیدي  هايخرید (  واحد بازرگانی خارجی  :شناسایی -6-3-1

کـاهش   ،را به شناسایی تامین کنندگان جدیـد  درجهـت افـزایش ظرفیـت      خودنیاز  از فرآیند برنامه ریزي اقالم پشتیبانی و عمومی  تولید ....و

هاي ذیل نسبت بـه شناسـایی    وده و به یکی از روشنم برآورد و همچنین رویارویی با مشکالت عدیده تحریم  تعداد تامین کنندگان تک سورس

  :قدام می نمایداتامین کنندگان جدید 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  7 صفحه

 

  شده  در حوزه هاي صنایع مورد کاربرد برگزارهاي بین المللی  مختلف  شرکت در نمایشگاه -

  آگهی هاي درج شده توسط تامین کنندگان و مطالعه ها جستجو در اینترنت و بازدید از وب سایت -

  ه مجالت یا نشریه هاي  مختلف صنعتمطالع -

  معرفی مشتریان  -

-......  

را بـر اسـاس فـرم     آنهـا  ،پس از شناسایی تـامین کننـدگان     )غیر تولیدي خرید قطعات ( واحد بازرگانی خارجی :ارزیابی و انتخاب -6-3-2

شناسایی ،ارزیابی ،انتخـاب و پـایش عملکـرد تـامین کننـدگان      مطابق دستورالعمل   FR-0359به شماره  خارجی تامین کنندگان ارزیابی اولیه 

به عنوان تـامین کننـده مجـاز انتخـاب     امتیاز  60حداقل  ارزیابی نموده و در صورت کسب  WI-0042به شماره)خریدهاي غیر تولیدي( خارجی

   بـه روز  لیسـت سـفید   بـه عنـوان    FR-0359فرم ارزیابی اولیه تـامین کننـدگان خـارجی  بـه شـماره       همانوضعیت تامین کننده در  و نموده 

  .می گردد

در اختیار فرآیند خرید خارجی غیـر  پس از به روز آوري جهت استفاده   FR-0359به شماره  غیر تولیدي یخارجلیست سفید تامین کنندگان 

  .تولیدي قرارداده می شود

  :واحد تدارکات  شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان -6-4

رآینـد برنامـه ریـزي اقـالم پشـتیبانی و      واحد تدارکات  پس از دریافت برنامه ساالنه اقالم پشتیبانی و عمـومی تولیـد  از ف   : شناسایی-6-4-1

 و همچنین اقالم سفارش گذاري شده بر اساس نقطه سفارش و درخواستهاي خرید صادر شده توسـط تمـامی واحـدهاي سـازمان      عمومی تولید

راستاي کاهش منابع تـک  تدارکات  و همچنین ارزیابی  منابع جدید در  داخلی  تکمیل  ظرفیت تامین کنندگان/نیاز خود را در راستاي افزایش،

  :هاي ذیل می نماید   اقدام به شناسایی منابع تامین ، به یکی از  روش سورس برآورد  نموده و

  شده در حوزه هاي صنایع مورد کاربرد برگزارهاي  مختلف  شرکت در نمایشگاه -

    کنندگان  تامینآگهی هاي درج شده توسط و مطالعه ها جستجو در اینترنت و بازدید از وب سایت -

  ...مجالت یا نشریه هاي  مختلف حوزه صنعت از جمله کتاب راهنماي صنعت  ، نشریه صنعت و مطالعه کتاب ، -

  معرفی توسط مشتریان   -

  اعالم  آمادگی همکاري در وب سایت نیرومحرکه /خوداظهاري از طریق ارسال فکس  -

  مربوطه  مراجعه حضوري تامین کنندگان و مصاحبه با کارشناسان -



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  8 صفحه

 

-  ...  

به عالوه سایر مدارك فنـی دریافـت شـده از     مورد نیازبراي بررسی کیفیت محصول فروشنده باشد ، نمونه ، در مواردي که نیاز به دریافت نمونه 

دهی در ارزیـابی  و جهت بررسی و اظهار نظر و امتیاز دریافت  واحد درخواست کننده به تامین کننده تحویل گردیده و نمونه تامین کننده جدید

   .به واحد درخواست کننده تحویل داده می شود

  :و انتخاب ارزیابی - 2- 4- 6

و بـر اسـاس دسـتورالعمل     FR-0486ارزیابی اولیه  تامین کنندگان شناسایی شده بر اساس فرم ارزیابی مقدماتی تـامین کننـدگان بـه شـماره     

و بر اساس چک لیست مـذکور تـامین کننـده    انجام می پذیرد  WI-0044ارزیابی منابع خرید و تامین کنندگان واحد تدارکات داخلی به شماره 

  .امتیاز مجاز به همکاري خواهد بود60شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب حداقل 

  .می گردد FR-0228به شماره  )White List( کنندگان تامین سفید لیست فرمیاز مجاز نام تامین کننده وارد در صورت کسب امت

پس از به روز آوري جهت استفاده در اختیار فرآینـد خریـد عمـومی و       FR-0228به شماره  )White List( کنندگان تامین سفید لیست فرم

  .تدارکات قرار داده می شود 

  : ، ارزیابی اولیه و انتخاب تعمیرکاران خارجی آزمایشگاه شناسایی -6-5

   :شناسایی تعمیر کاران خارجی آزمایشگاه  – 5-1- 6

هاي ذیل  یکی از روش ابهاي خود در خصوص استفاده از خدمات  تعمیرکاران خارج از سازمان  بر اساس نیازمنديهاي مرکزي  آزمایشگاه

  :ت تعمیرات اقدام می نماید نسبت به شناسایی ارائه کنندگان خدما

  هاي بین المللی  مختلف دایر شده  در حوزه هاي صنایع مورد کاربرد شرکت در نمایشگاه -

  آگهی هاي درج شده توسط تامین کنندگان هاو مطالعه  جستجو در اینترنت و بازدید از وب سایت -

 معرفی کارکنان   -

  محرکه  همکاري در وب سایت نیروتکمیل آمادگی /خوداظهاري از طریق ارسال فکس -

  :ارزیابی و انتخاب  -5-2- 6

فـرم سـوابق ارزیـابی     تـامین کننـدگان شناسـایی شـده مطـابق      اولیـه   پس از شناسایی منابع ، نسبت بـه ارزیـابی  هاي مرکزي واحد آزمایشگاه 

اقدام نموده و طبـق فـرم مـذکور     WI-0128به شماره و دستورالعمل ارزیابی تعمیرکاران خارجی   FR-0233 به شماره کالیبراسیونتعمیرکاران 

  .به عنوان تعمیرکار مجاز شناسایی می گرددامتیاز را کسب نماید 100از امتیاز 60بتواند حداقل تامین کننده اي که 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  9 صفحه

 

به شماره  لیبراسیونکاارزیابی تعمیرکاران قسمت اول فرم سوابق نسبت به تکمیل  هاي مرکزيسرپرست آزمایشگاه /رئیس  ،به منظور ارزیابی

FR-0233 ارزیابی اولیه ضمن مراجعه به محل تامین  صورت نیاز به مراجعه حضوري جهت امتیاز دهی برخی از سئواالت ،  اقدام نموده ودر

  . کننده صورت می پذیرد

ارکات دکاتی در اختیار واحد تواحد آزمایشگاههاي مرکزي پس از تکمیل قسمت مربوط به عوامل فنی فرم مذکور را جهت تکمیل عوامل تدار

از متیاز ا 60حداقل به کسب  تامین کنندگانی که موفققرارمی دهد ،واحد تدارکات نیز قسمت مربوط به عوامل تدارکاتی را تکمیل نموده و 

لیست تعمیرکاران فرم  مجاز شناسایی شده و وارد تعمیرکاربه عنوان نباشد 40امتیاز عوامل فنی زیر  که  به شرطیشوند امتیاز مجموع  100

  .می گردند FR-0696به شماره  مجازخارجی 

جهت استفاده هاي بعدي در اختیار واحد تدارکات   پس از هر ارزیابی به روز گردیده و FR-0696به شماره  مجازلیست تعمیرکاران خارجی فرم 

  .گیردقرار می 

  :د مستقل و اساتی شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب موسسات آموزشی-6-6

جهـت شناسـایی موسسـات     جهت پوشش دادن برنامه آموزش تدوین شده  واحد آموزش:  و اساتید  شناسایی موسسات آموزشی-6-6-1

  :هاي ذیل اقدام می نماید  آموزشی و اساتید مستقل به روش

 دریافت برنامه هاي آموزشی از طرف موسسات آموزشی -

 جستجوي موسسات آموزشی در اینترنت  -

 معرفی موسسات آموزشی از طرف سایر موسسات و افراد -

 مطالعه آگهی هاي موسسات آموزشی در مجالت و روزنامه ها -

  : ارزیابی و انتخاب موسسات آموزشی  -6-6-2

مطابق روش  ،توسط واحد آموزش   FR-0625فرم ارزیابی موسسات آموزشی به شماره بر اساس  پس از شناسایی  موسسات آموزشیارزیابی 

ایند مجاز به همکاري خواهند امتیاز از کل امتیاز را اخذ نم50و موسسات آموزشی که حداقل  گردیده انجام  PR-0012اجرایی آموزش به شماره 

    .بود

وارد گردیده و فرم مذکور  FR-0651اساتید شناسایی شده به شماره / اسامی موسسات آموزشی مجاز در فرم لیست وضعیت موسسات آموزشی 

  .قرارداده می شوند  تدارکات فرآینددر اختیار  خرید خدمات آموزشی روز آوري جهت پس از به 

: جهت تدریس دوره هاي آموزشی به طرق زیر عمل می کند  مستقل  واحد آموزش جهت شناسایی اساتید: شناسایی اساتید -6-6-3



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  10 صفحه

 

معرفی اساتید توسط سایر استادان بر گزار کننده دوره هاي آموزشی -

ی اساتید از طریق موسسات آموزشی معرف -

بررسی رزومه کاري اساتید -

فراخوان نمودن اساتید از داخل شرکت -

مطابق فرم ارزیابی اولیه و انتخاب  مدرس دوره هـاي  پس از شناسایی اولیه اساتید  واحد آموزش: ارزیابی اولیه و انتخاب اساتید -6-6-3-1

اسـاتیدي کـه حـداقل     ارزیابی اولیه اساتید اقدام نموده  و نسبت به PR-0012  و روش اجرایی آموزش به شماره FR-0626  آموزشی به شماره 

  .امتیاز از چک لیست مذکور را کسب نمایند به عنوان اساتید مجاز شناسایی می گردند  50

 لیست مذکور پس ازدرج گردیده و  FR-0651اساتید شناسایی شده به شماره / لیست وضعیت موسسات آموزشی  فرم اسامی اساتید برگزیده در

  .ت قرار داده می شوددر اختیار فرآیند تدارکاجهت خرید خدمات آموزشی به روز آوري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  11 صفحه

 

  : مدارك مرتبط 

  کد سند  عنوان سند

 FR-0064  فرم شناسنامه اطالعاتی  تامین کننده  به شماره 

 White List(   FR-0228( کنندگان تامین سفید لیست فرم

 FR-0233   کالیبراسیونفرم سوابق ارزیابی تعمیرکاران 

   FR-0359    فرم ارزیابی اولیه تامین کنندگان خارجی

 FR-0363  فرم اطالعات اولیه تامین کننده 

   FR-0364  چک لیست ارزیابی اولیه تامین کنندگان خارجی 

 FR-0365  لیست تامین کنندگان خارجی 

 FR-0486  فرم ارزیابی مقدماتی تامین کنندگان 

   FR-0537  ست ارزیابی اولیه  تامین کنندگان داخلی قطعات تولیدي به  شماره فرم چک لی

 FR-0625  فرم ارزیابی موسسات آموزشی 

 FR-0626  فرم ارزیابی اولیه و انتخاب  مدرس دوره هاي آموزشی 

 FR-0651  اساتید شناسایی شده / فرم لیست وضعیت موسسات آموزشی 

 FR-0678  لیست سفید تامین کنندگان 

   FR-0681  به شماره  )غیـر مجـاز ( ست سیـاه تامین کننـدگان لیفرم 

 FR-0696   مجازلیست تعمیرکاران خارجی فرم 

 WI-0007  دستورالعمل ارزیابی اولیه  ، رتبه بندي و ارتقاء تامین کنندگان داخلی قطعات  

کیفیت تامین  دستورالعمل شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب و پایش عملکرد و ارتقاء سیستم مدیریت

  ) خریدهاي تولیدي(کنندگان خارجی 
WI-0043   

خریدهاي غیر ( دستورالعمل شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب و پایش عملکرد تامین کنندگان خارجی

  ) تولیدي
WI-0042   

 WI-0044  دستورالعمل ارزیابی منابع خرید و تامین کنندگان واحد تدارکات داخلی 

 WI-0128  یرکاران خارجی دستورالعمل ارزیابی تعم

 PR-0012  روش اجرایی آموزش 

   

  

  



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  12 صفحه

 

  :وزیع نسخت

  واحد تحویل گیرنده  عنوان واحد

    مدیریت عامل

    قائم مقام مدیر عامل

    مدیریت حراست

    مدیریت حسابرسی

   ت حقوقی و امور قراردادهامدیری

    معاونت مهندسی

    مدیریت تحقیق ، توسعه و مهندسی محصول

   مدیریت مهندسی تولید

   مدیریت تکنولوژي تولید و مهندسی ابزار

    مدیریت مهندسی صنایع

   ریاست مهندسی سنجه

    معاونت برنامه ریزي  و لجستیک

   مواد کنترل وي برنامه ریزي ماشینکارمدیریت 

    مدیریت انبارهاي میانی

   مدیریت لجستیک

  معاونت تامین و بازرگانی

      
          
          
          
          
          
   

    مدیریت بازاریابی ، فروش و صادرات

    مدیریت تامین قطعات تولیدي

   مدیریت بازرگانی خارجی

   ت داخلمدیریت تدارکا

    معاونت تولید

    مدیریت تولید قطعات دنده ایی و محوري

   مدیریت تولید قطعات پوسته ایی و ماهکها

   مدیریت مونتاژ گیربکس

    معاونت فنی و ماشین سازي

    مدیریت ماشین سازي و ساخت تجهیزات

   مدیریت نگهداري و تعمیرات دنده ایی و محوري

   ري و تعمیرات پوسته ایی و ماهکهامدیریت نگهدا

   مدیریت انرژي و خدمات فنی

   ریاست برنامه ریزي و پشتیبانی فنی و  ماشین سازي

    معاونت کیفیت

    مدیریت آزمایشگاهها 

   مدیریت کیفیت قطعات پوسته ایی و ماهک ها

   مدیریت کیفیت قطعات دنده ایی و محوري

   یربکس مدیریت کیفیت گ

    معاونت مالی و اقتصادي

    مدیریت حسابداري مالی

   مدیریت  اقتصادي وحسابداري مدیریت

   ریاست تامین تسهیالت و خزانه

    معاونت منابع انسانی

    مدیریت  آموزش و توسعه منابع انسانی

   مدیریت اداري و رفاه 

   )تهران(ریاست اداري و رفاه 

   روابط عمومی مدیریت 

 HSE  ایمنی ، بهداشت حرفه اي و زیست محیطی   مدیر

    و توسعه  معاونت راهبرد

  IT   مدیریت فناوري اطالعات 

   مدیریت طرح و برنامه

   ارزیابی و توسعه سیستم هاي مدیریتیمدیریت 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

 PR-0095-00:  کد سند 
   شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان  فرآیند ییروش اجرا : نام سند

 

  20/10/93 : بازنگري /تهیه  تاریخ

   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  13 صفحه

 

  


