
   
  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه 

 

  :مالک سند   :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  1 صفحه 

 
 

 

   و ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي ، اولیه ارزیابی دستورالعمل :نام سند 

  قطعات داخلی 

 WI-0007:   سند کد 

   06:بازنگري

  امضاء  تاریخ  سمت/عنوان  نام و نام خانوادگی  

  تایید کننده 

  01/12/94  مدیر تامین و خودکفایی  علیرضا کهن پور 

  

  مرتضی خیرخواه 
یابی سیستم هاي مدیر توسعه و ارز

  مدیریت 
01/12/94  

  

  01/12/94  معاونت راهبرد و توسعه   امیر بهشاد صادقیان  تصویب کننده 

  

  

  علیرضا توانگري  علی کاتوزیان   تهیه کنندگان

  

  :تذکرات الزم 

 .از آخرین بازنگري انجام شده سند ، بر عهده استفاده کننده می باشد -

  .ییر سند به هر طریق و توسط افراد درون و برون سازمان مجاز نمی باشد کپی و یا تغاسناد بدون مهر مدرك  -

 .باشندمعتبر فاقد اعتبار می مسئولیت استناد و استفاده  -



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  2 صفحه

 

:تاریخچه تغییرات  

  نوع تغییر
درخواست شماره فرم 

  تدوین سند/ تغییر
  شماره بازنگري  تاریخ تغییر

  01  24/08/82  ـ  تدوین سند 

  02  14/07/83  ـ  بازنگري سند

  03  01/12/88  88-128/05  بازنگري سند

ــماره     ــتورالعمل ش ــاد دس ــازنگري مف ــدوین و ب ــذف  SP-I-04(03)ت و ح

از سیستم مدارك و مستندات  واحدهاي  SP-I-04(03)دستورالعمل شماره 

  مرتبط در شرکت صنعتی نیرو محرکه 

003/07 -93  26/07/93  04  

ین کنندگان قطعات اضافه نمودن فرم برنامه اقدام ممیزیهاي تام

   FR-0695تولیدي به شماره
AD-40  07/11/93  05  

در راستاي ارزیابی و ارتقاي سیستم مدیریت  3اصالح یادآوري 

و افزودن بند  ISO 9001کیفیت تامین کنندگان فاقد گواهینامه 

در خصوص فعال سازي قرارداد تامین کنندگان توسط  6-2-3

  انواحد توسعه و ارزیابی تامین کنندگ

AD-474 01/12/94  06  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  3 صفحه

 

 :هدف  -1

شـرکت صـنعتی   داخلی قطعـات  و ارتقاء تامین کنندگان  رتبه بندي  انتخاب ، ارزیابی اولیه ،  این دستورالعمل تبییناز تدوین هدف 

  .نیرو محرکه می باشد 

 :کاربرد  محدوده  -2

نیرو محرکـه داراي قـرارداد بـوده و ثانیـا     صنعتی که اوال مستقیما با شرکت  باشدالعمل شامل تامین کنندگانی می دامنه این دستور

  .محصوالت ارائه شده توسط آنها در محصول نهایی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد 

مین کننـدگان خـارجی قطعـات و مـواد اولیـه      نیز تاو  دگان تجهیزات شامل ابزارها و ماشین آالت ، خدمات و فروشندگاننتامین کن

  .نمی باشند دستورالعملکاربرد این در دامنه  محصول

 :مسئولیت ها  -3

  :مدیریت توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریت مسئولیت -3-1

 اولیه و ارسال گزارش آن به مدیریت تامین و خودکفایی ممیزيانجام  -

 ی تامین کنندگانهاي سیستم ممیزيبرنامه ریزي سالیانه  -

 و پیگیري انجام اقدامات اصالحی  ستمی تامین کنندگانیهاي دوره اي س ممیزيانجام  -

 گان اختصاص گرید به تامین کنند -

 گانپیگیري و انجام اقدامات الزم در خصوص ارتقاء گرید تامین کنند -

 دجهت امضاي قراردا گان تایید توانایی سیستم مدیریت کیفیت تامین کنند -

 تامین بازرگانی و تهیه گزارش تامین کنندگان با امتیاز عملکرد و گرید ضعیف و ارسال آن به معاونت  -

  :مدیر تامین و خودکفایی مسئولیت -3-2

 شناسایی تامین کنندگان بالقوه -

 ه قبل از عقد قراردادعرفی تامین کنندگان بالقوه به واحد توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریت جهت انجام ارزیابی اولیم -

 دوره اي هاي اولیه و  ممیزيهماهنگی با تامین کنندگان در خصوص انجام  -

  



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  4 صفحه

 

  :معاونت مهندسی مسئولیت -3-3

 برحسب نیاز گان تامین کنندفنی و مهندسی ارایه مشاوره در خصوص ارتقاء توانایی -

  :معاونت کیفیت مسئولیت -3-4

 ره اي ارزیابی هاي اولیه و  دو در مشارکت -

  :مراجع -4

  .ندارد

  :تعاریف -5

  .ندارد

 :  شرح اقدامات-6

  شناسایی تامین کنندگان بالقوه  6-1

مطـابق روش اجرایـی فرآینـد شناسـایی      محرکـه  نیـرو صـنعتی  شرکت در سطح  بالقوه براي تولید قطعات و مواد اولیه شناسایی تامین کنندگان

  .انجام می گردد PR-0095اره ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان به شم

   :تعیین تامین کنندگان بالقوه مجاز به همکاري -6-2

  شـماره  بـه  شناسـنامه اطالعـاتی تـامین کننـدگان     کارشناس واحد تامین با توجه به اطالعات دریافتی از تامین کنندگان مطابق فـرم   -6-2-1

 FR-0064   ابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان به شـماره  مطابق روش اجرایی فرآیند شناسایی ، ارزیتکمیل شدهPR-0095 ،   تـامین کننـدگان

سـازنده مطـابق بـا    ارزیابی اولیه از سایت  ، تامین کنندگان مجاز به همکاري مشخص نمودنسپس جهت . بالقوه مناسب را شناسایی می نماید

  . مل می آید عه ب   FR-0537به شماره ارزیابی اولیه تامین کنندگان داخلی قطعات تولیدي  لیست چک

توسـعه و ارزیـابی سیسـتم هـاي     و واحـدهاي تـامین و خودکفـایی   کارشناسـان   با همکاري تامین کنندگان بر اساس چک لیست مذکور ممیزي 

 کیفیـت یـا مهندسـی تولیـد    کنترل ، مهندسی محصول و تحقیق و توسعه واحدها نظیرکارشناسان سایر و درصورت نیاز انجام می شود  مدیریت 

  . می توانند در ممیزي حضور داشته باشندنیز 

ن صـورت مـی باشـد کـه     یبـد  FR-0537به شـماره  رویکرد ارزیابی بر اساس چک لیست ارزیابی اولیه تامین کنندگان داخلی قطعات  -6-2-1-1

ارزیابی شده و معیار پـذیرش  فقط بر اساس بخش اول چک لیست مذکور    ISO 9001یا  ISO/TS 16949تامین کنندگان داراي گواهینامه هاي 

بـاالتر از  حـداقل  و کسـب امتیـاز   امتیاز اختصاص یافته به این بخش از چک لیسـت   100امتیاز از  60جهت احراز وضعیت مجاز ،کسب  حداقل 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  5 صفحه

 

خواهـد  سـواالت   تمـامی  الزم به توضیح است امتیاز نهایی مجموع امتیازهاي کسب شـده در .می باشدتمامی سواالت ستاره دار می باشد صفر در 

   . بود

، تامین کننـدگانی هسـتند کـه گواهینامـه هایشـان از       ISO 9001 یا  ISO /TS 16949 منظور از تامین کنندگان داراي گواهینامه :  1 یادآوري

  .سازمان هاي معتبر صادر شده و داراي اعتبار زمانی باشند 

باشند ، عالوه بر ارزیابی بر اسـاس بخـش اول چـک لیسـت ارزیـابی اولیـه        1ي یادآورفاقد شرایط ذکر شده در تامین کنندگانی که  -6-2-1-2

، بر اساس بخش دوم همان چک لیست که جهت ارزیـابی سیسـتم مـدیریت کیفیـت تـامین       FR-0537تامین کنندگان داخلی قطعات به شماره 

تـامین   ایـن دسـته از   براي ار پذیرش جهت احراز وضعیت مجـاز معی.کنندگان فاقد گواهینامه در نظر گرفته شده نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند 

بـاالتر از صـفر در تمـامی    حـداقل  و کسـب امتیـاز   چک لیست امتیاز اختصاص یافته به بخش اول  100امتیاز از  60کسب  حداقل کنندگان نیز 

فاقد گواهینامـه بـر اسـاس بخـش اول و بخـش دوم      روش کار بدین صورت می باشد که پس از ارزیابی تامین کننده  و  سئواالت ستاره دار بوده 

 ISO/TSتقسیم گردیده وامتیاز حاصله به سئوال امتیاز سیستم مـدیریت کیفیـت در صـورت نداشـتن      10مجموع امتیازهاي بخش دوم بر عدد 

16949/ISO9001  بود مجموع امتیازهاي حاصله خواهد ،و امتیاز نهایی سازنده یافته در بخش اول چک لیست اختصاص.  

شرط  فـوق   ، باشد آنهامحرکه مجبور به عقد قرارداد با  یا تامین کنندگانی که شرکت نیرو )تک منبع ( یکتا براي تامین کنندگان  :  2یادآوري

ن کننده ، شرکت نیرو محرکه باید با ترغیب تامین کننده و همکاري با وي ، قابلیت فنی و سیستمی تامی کاربرد ندارد اما پس از شروع همکاري

  . ارتقاء دهد 6-6را مطابق بند 

    FR-0678بـه شـماره    ) مجــاز (  کننـدگان  تامیــن  سفیــد  لیسـت را کسب نموده باشـد وارد   60تامین کنندگانی که حداقل امتیاز  -6-2-2

  .این تامین کنندگان به عنوان یکی از  منابع  بالقوه تامین قطعه محسوب می شوند .می گردند 

بایست فرم تعهد به ارتقاء سیستم مـدیریت  پیش از عقد قرارداد می . می باشند ISO/TSلیه تامین کنندگانی که فاقد گواهینامه ک : 3یادآوري 

 چـک امتیـاز از   80یا اخذ حداقل  ISO/TSمطابق این فرم تامین کننده متعهد به اخذ گواهینامه . را تکمیل نمایند FR-0680کیفیت به شماره 

تقاء را پس از عقد قـرارداد بـه شـرکت    تامین کننده می بایست برنامه ار. خواهد شد FR-0679به شماره  اي تامین کنندگان ارزیابی دوره لیست

  .خواهد بوداز زمان اخذ تعهد به ارتقاء ماه  18حداکثر  ارتقاء  مهلت . محرکه ارسال نماید نیروصنعتی 

چنانچـه تـامین کننـدگان جدیـد فاقـد      . باشـند  ISO 9001داراي گواهینامـه   به عنوان یک حداقل تامین کنندگان جدید مـی بایسـت حـداقل   

توسـط   ISO 9001با دامنه کاربرد مرتبط باشند، آنگاه به محض شروع همکاري مطابق چـک لیسـت ارزبـابی بـر مبنـاي       ISO 9001گواهینامه 

 م برنامه اقدام ممیزیهاي تامین کنندگان قطعات تولیـدي داخلی تحت ممیزي قرار گرفته و عدم انطباق هاي شناسایی شده  مطابق فر) ان(ممیز

به تامین کننده ابالغ و پیگیري و مشاوره هاي الزم جهت رفع آنها تا زمـان حصـول انطبـاق سیسـتم مـدیریت کیفیـت بـا         FR-0695به شماره 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  6 صفحه

 

خواهـد   ISO/TS 16949ر راسـتاي انطبـاق بـا    این بهبود بخشی از برنامه ارتقاء تامین کننده د .بعمل می آید ISO 9001الزامات استاندارد 

  .بود

نمی گردنـد  درج   FR-0678به شماره  ) مجـاز(  کنندگان تامیـن سفیـد لیستدر سایر تامین کنندگانی که امتیاز الزم را کسب نکرده باشند ، 

  .د شونگهداري می  ناما سوابق ارزیابی آنا

رداد با تامین کنندگانی که ارزیابی اولیه نشـدند و یـا امتیـاز الزم در ارزیـابی اولیـه را کسـب       به منظور جلوگیري از انعقاد ناخواسته قرا -6-2-3

کارشـناس مسـئول ارزیـابی و ارتقـاء تـامین      /نکرده باشند، فعال سازي قراردادها در سیستم مکانیزه قراردادهـاي پیمانکـاران توسـط کارشـناس    

ین در سیسـتم اتوماسـیون اداري از واحـد توسـعه و ارزیـابی درخواسـت فعـال سـازي         بدین ترتیب که مدیریت تام. کنندگان صورت می پذیرد

  .قراردادهاي تامین کنندگان را خواهد نمود

  : پایش عملکرد تامین کننده 6-3

 -مین کنندهتاعملکـرد  شرکت صنعتی نیرو محرکه پس از عقد قرارداد با تامین کننده و اخذ تائیدیه هاي نمونه اولیه و یک روز خط از  6-3-1

  .پایش می گردد WR-0019به شماره کنندگان  تامین عملکرد افت جبران و عملکرد امتیاز محاسبه نامه ئینآبه صورت فصلی و مطابق ،  قطعه

-قطعـه گردد ، تاییدیه نمونه اولیـه و یـک روز خـط     60براي سه دوره متوالی کمتر از )   SPS(  اتچنانچه نمره عملکرد تامین کنندگان قطع

، مطـابق روش اجرایـی   تیمی متشکل از واحدهاي توسعه و ارزیابی سیستم هـاي مـدیریت ، کنتـرل کیفیـت و مهندسـی      توسط  تامین کننده

تامین کننده می بایست براي اخذ مجـدد  لغو خواهد شد و   PR-0089فرآیند ارزیابی دوره اي ، پایش عملکرد و ارتقاء تامین کنندگان به شماره 

، آنگـاه   براي چنین تامین کنندگانی اگر عملکرد تامین کننده در طول قرارداد بهبـود نیابـد  . مونه اولیه و یک روز خط اقدام نمایدتاییدیه هاي ن

  ) . حسب شرایط شرکت  ومگر با تایید مدیریت عامل . ( دوره هاي آتی تمدید نخواهد شد و در قرارداد تامین کننده براي قطعه مذکور 

کاربرد ندارد با این وجود شرکت نیرو محرکه می بایسـت بـا   ) تک منبع ( یکتا عدم تمدید قرارداد براي تامین کنندگان /ییدیهلغوتا : 4یادآوري

  .بهبود بخشد  چنین تامین کنندگانی را نیزپیگیري اقدامات اصالحی سعی نماید تا عملکرد 

کنتـرل  قطعات و و خودکفایی رد تامین کننده را به واحد هاي تامین مدیریت توسعه و ارزیابی سیستم ها به صورت فصلی گزارش عملک 6-3-2

  .کیفیت اعالم می دارد 

  :  )رتبه بندي و تعیین گرید  ( دوره اي ارزیابی  -6-4

تمی سازنده تحت ممیزي سیسـ قطعه توسط تامین کننده ، و تامین مستمر  ماه تا یک سال از شروع تولید انبوه  6در فاصله زمانی بین  -6-4-1

توسط واحد توسـعه و ارزیـابی سیسـتم     ممیزي این. قرار خواهد گرفت FR-0679به شماره  ارزیابی دوره اي تامین کنندگان  لیست چک مطابق



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  7 صفحه

 

برحسب نیاز می توان از نمایندگان واحـدهاي دیگـر نیـز اسـتفاده     . شد  کیفیت به عنوان کارشناس انجام خواهدکنترل هاي مدیریت و نماینده 

  .می گرددبه تامین کننده و  معاونت هاي کیفیت و بازرگانی و تامین ارسال  ممیزيگزارش این .  نمود

  :می باشد  ذیلنحوه امتیاز دهی به هر معیار مطابق  - 2 - 6-4

  

100    
(A4) -[ ( B 1)+(C2)+( D3)+( E4) ]  =  امتیاز هر معیار  

A4     

  : که در رابطه فوق 

 A = مورد ممیزي ، قابل کاربرد است ارزیابی دوره اي ارهاي هر معیار که براي تعداد زیر معی .  

B =  به آن اختصاص داده می شود) امتیاز منفی 1( مغایرت جزیی تعداد زیر معیارهاي هر معیارکه امتیاز  .  

C =  می شود به آن اختصاص داده) امتیاز منفی 2( مغایرت نسبی تعداد زیر معیارهاي هر معیارکه امتیاز  .   

D =  به آن اختصاص داده می شود) امتیاز منفی 3( مطابقت جزییتعداد زیر معیارهاي هر معیارکه امتیاز  .                           

E       =  به آن اختصاص داده می شود) امتیاز منفی 4( عدم مطابقت کامل تعداد زیر معیارهاي هر معیارکه امتیاز.      

  . معیار می باشد  5، میانگین اندیس مطابقت تامین کنندگان ) اندیس مطابقت  (از نهاییامتی -3- 6-4

جهت اثر بخشی بیشـتر   هاي مدیریتی ، واحد توسعه و ارزیابی سیستم قبل از انجام ارزیابی سیستمی تامین کنندگان مطابق برنامه ، :5یادآوري 

   بـه شـماره   )PIR( کیفـی  مشـکالت  بـه  رسـیدگی  درخواسـت صـادر شـده   هاي  فرمز جمله ها نسبت به جمع آوري سوابق کیفی سازنده ا ارزیابی

   FR-0019 ، بـر حسـب   ( کـاال  برگشتی از دریافـت   تعداد قطعات،  تعداد کل قطعات ارسالی تامین کننده طی یکسال گذشتهPPM (  ،   تعـداد

 از  ) PPMبـر حسـب   ( دریافـت نمـوده انـد    مجوزهـاي ارفـاقی   تعداد قطعات محمولـه هـایی کـه    و  ) PPMبر حسب (  برگشتی از تولیدقطعات 

  .واحدهاي کنترل کیفیت و مهندسی اقدام  می نماید 

توسـعه و ارزیـابی سیسـتم هـاي مـدیریت مسـئول اخـذ اقـدامات          واحد  مسئول ارزیابی تامین کنندگان از کارشناس /کارشناس  : 6یادآوري 

می باشد که بدین منظور فـرم برنامـه اقـدام ممیزیهـاي      براي مغایرتهاي ثبت شده در ارزیابی هاي تامین کنندگان  مین کنندگانتا از اصالحی 

بـر اسـاس عـدم انطباقهـا و مشـاهدات       پس از انجـام ارزیـابی    روز 10ظرف مدت حداکثر  FR-0695تامین کنندگان قطعات تولیدي به شماره 

تـامین کننـدگان مـی بایسـت حـداکثر ظـرف        .براي تامین کنندگان مورد ارزیابی ارسال می شود صادر گردیده و ،صورت گرفته در طی ارزیابی

در صورت عدم ارسـال بـه   .به واحد توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریت ارسال نمایند تکمیل و هفته پس  از دریافت فرم مذکور آن را  2مدت 
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  13 از  8 صفحه

 

مطـابق  یاز منفی از نمره نهایی ارزیابی دوره اي تامین کننـده مـورد ارزیـابی کسـر گردیـده و سـپس       امت 5 ، ظرف مهلت مقرر موقع فرم مذکور

  .مشخص خواهد شد  قطعهـ تامین کننده   گرید،و با توجه به نمره عملکرد دوره شش ماهه قبل  1-1جدول 

  دوره اي امتیاز ارزیابی          

  

 SPS ماهه 6دوره 

100 -91  

)ISO/TS-HSE(  

90 -81  
( ISO / TS ) 

80-71  70-61  60-60  60 <  

SPS ≥ 90 A A
-

  B
+

 B  C
+

 C 
76 ≤ SPS < 90 B

+
  B  B-  C

+
  C  C

-
 

60 ≤ SPS < 76 B
-

  C
+

  C  C
-

  D D  
SPS < 60 C  C

-
  C

-
  D  D  D  

  1-1جدول                                                                                   

 می باشند و قطعات تامین شده توسط آنان در دامنه گواهینامـه آنهـا قـرار    HSE یا  ISO/TSن کنندگانی که داراي گواهینامه تامی : 7یادآوري

و به صورت پـیش فـرض امتیـاز سیسـتمی آنهـا بـین        نداشته، نیازي به انجام ارزیابی سیستمی  داشته باشد به شرط معتبر بودن گواهینامه آنها

  .شدخواهد لحاظ  1-1مطابق جدول   81 -100

دگان توانمند تلقی می شوند و سایر نبه عنوان تامین کن +Cو  -A   ،A-  ، B+   ،B  ،Bتامین کنندگان داراي گرید هاي  - 6-4-2

  .گرددمی یابند و یا همکاري با آنها قطع  ءتامین کنندگان یا می بایست ارتقا

  :زیر می باشد به شرح ) به ازاي هر قطعه ( اعتبار هر گرید  -6-4-3

  A ،A-  وB+  :سه سال  

 B   ،B-  وC+  :دو سال  

 C  ،C-  وD  :یک سال  

سیستمی و  ممیزيچنانچه نمره عملکرد تامین کننده براي سه دوره متوالی کمتر از محدوده امتیاز عملکرد در هنگام  : 8 یادآوري

بایست مجددا مورد ارزیـابی سیسـتمی و گریـد بنـدي قـرار       اختصاص گرید باشد ، آنگاه گرید قبلی معتبر نبوده و تامین کننده می

  .گیرد

   کننـدگان  تـامین  سـیاه  لیستآنگاه وارد  ، باشد Dداراي گرید  ، رتبه بنديو ارزیابی  دوره متوالی دواگر تامین کننده براي  -6-4-4

  .نمی باشد  شده و عقد قرارداد مجدد براي قطعه مذکور با وي مجاز FR-0681به شماره  ) مجاز غیر( 
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مـی بایسـت    و خودکفـایی   واحـد تـامین  ، این وجـود   رد نداشته اما بابکار )منبع تک ( یکتا شرط فوق الذکر براي تامین کنندگان -

  .جدید اقدام نماید  منابعنسبت به ایجاد 

و نیز مدت زمان اعتبار گرید تـامین   سیستمی تامین کنندگان با توجه به زمان شروع همکاري تامین کننده ممیزيبندي  برنامه زمان -6-4-5

ایـن برنامـه بـا توجـه بـه      . تهیه می گـردد  FR-0682به شماره  کنندگان تامین اي دوره ارزیابی برنامهفرم کننده، در ابتداي هر سال و در قالب 

  .عملکرد تامین کننده در طول سال و نیز وضعیت فعالیت آنها بازنگري می گردد

 ارزیـابی تـامین کننـدگان از    کارشناس مسـئول /کارشناس، رنامه ممیزي سیستمی و ارزیابی دوره اي تامین کنندگان به منظور انجام ب -6-4-6

در هـر مـاه نمـوده و     انجـام ارزیـابی دوره اي   ارسال لیست  تامین کنندگان جهـت  تهیه و اي مدیریت اقدام به هواحد توسعه و ارزیابی سیستم 

دبیرخانـه بـراي مـدیران    ید مدیر واحد توسعه و ارزیابی سیسـتم هـاي مـدیریت  از طریـق سیسـتم مکـانیزه       لیست تهیه شده بعد از رؤیت و تائ

  . واحدهاي مرتبط ارسال می شود 

با این وجـود از  .  می باشد ي مدیریتو گرید تامین کنندگان با واحد توسعه و ارزیابی سیستم هادوره اي مسئولیت ارزیابی  -6-4-7

  .به عنوان کارشناس فنی استفاده می گردد نیز  کیفیتکنترل دها نظیر کارشناسان سایر واح

 آئـین ، می بایست داراي حکم ممیز داخلـی مطـابق    سیستمی فعالیت می کنند )Audit(ممیزانی که در حوزه ارزیابی  : 9 یادآوري

  .باشند WR-0001به شماره  داخلی ممیزان  انتخاب و ارزیابی نامه

قطعـات   و خودکفـایی  کیفیـت و تـامین  کنتـرل  سیستمی و گرید تامین کننده به واحـدهاي   ممیزيارش نسخه از گزیک  -6-4-8

برنامه اقدام ممیزیهاي تـامین کننـدگان بـه شـماره     گردیده وارزیابی  اثربخشی اقدامات اخذ شده از تامین کنندگان طی فرم ارسال 

FR-0695  ن کنندگان ، صحه گذاري می گردددر ممیزي هاي بعدي و یا از طریق پایش عملکرد تامی.  

شـوند    -A , Aبراي تـامین کننـدگانی کـه موفـق بـه اخـذ گریـد         دستورالعمل ، همینپس از انجام ارزیابی مطابق مفاد ذکر شده در  -6-4-9

  .گواهینامه صادر شده و پس از اخذ امضاي مدیر عامل به آنان اعطا می گردد

  :  ارتقاء تامین کننده -6-6

  :  ت ارتقا گرید تامین کنندگان بر روي دو موضوع تمرکز می گرددجه -6-6-1

   ISO/TS 16949انطبـاق بـا اسـتاندارد     در جهـت سـت  یکلیه تامین کننـدگان مـی با  :ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده  -6-6-1-1

ــ     ــا اینکــه مطــابق چــک لیس ــوده و ی ــه را اخــذ نم ــدین منظــور بایســتی گواهینام ــد و ب ــدگان  حرکــت نماین ــامین کنن ــابی دوره اي ت   ت ارزی

  .را اخذ نمایند 80حداقل امتیاز باالي  FR-0679به شماره 

  :اقدام هاي زیر توسط نیرو محرکه انجام می پذیرد  گانجهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت تامین کنند
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  .مشاهده شده  انجام ارزیابی هاي سیستمی از سایت تامین کننده و پیگیري رفع عدم انطباق هاي) الف 

  واحد توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریت به تامین کنندگان در خصوص بهبود سیستم مدیریت کیفیتتوسط کارشناسان مشاوره ارائه ) ب 

  برگزاري کالس هاي آموزشی براي تامین کنندگان) ج

  : ارتقاء توانایی هاي فنی تامین کننده -6-6-1-2

،  نیازمند توانایی ها و دانش خاصی باشد واحد هاي تحقیق و توسعه و مهندسی محصول، مهندسـی تولیـد   براي برخی از قطعات که ممکن است

نیرو محرکه با انجام بازدید هاي فنی و ارایه راهنمایی هـاي الزم اقـدام بـه ارتقـاء توانـایی      صنعتی کیفیت شرکت کنترل فنی و ماشین سازي و 

  :این اقدامات عبارتند از  برخی از. هاي فنی تامین کننده می نماید 

 طراحی یا ساخت سنجه براي تامین کننده -

 ایشانتامین کننده و ارایه راهنمایی هاي فنی به تولید انجام بازدید از خط  -

 ساخت ماشین آالت مخصوص -

  :  اولویت بندي ارتقاء - 6-6-2

  :اولویت بندي ارتقاء تامین کنندگان مطابق ترکیب زیر می باشد  -6-6-2-1

  .می باشند D، که داراي گرید  Aامین کنندگان محصوالت با درجه اهمیت ت -

  .می باشند -C، که داراي گرید  Aتامین کنندگان محصوالت با درجه اهمیت  -

  .می باشند D، که داراي گرید  Bتامین کنندگان محصوالت با درجه اهمیت  -

  .می باشند  -Cد ، که داراي گری Bتامین کنندگان محصوالت با درجه اهمیت  -

  .می باشند D، که داراي گرید  Cتامین کنندگان محصوالت با درجه اهمیت  -

  -Cسایر تامین کنندگان داراي گرید  -

  Cسایر تامین کنندگان داراي گرید  -

م مدیریت کیفیـت مناسـب   زیرا استقرار یک سیست باشد ،ابتدا تمرکز بر سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده می ، ارتقاء به منظور  -6-6-2-2

  .  در صورت نیاز توانایی هاي فنی تامین کننده نیز ارتقاء خواهد یافتو قادر به ارتقاء عملکرد تامین کننده خواهد بود 

این جدول بر اساس گروه بندي کیفیـت انجـام   در ذیل آورده شده است که  2شماره  گروه بندي درجه اهمیت قطعات مطابق جدول -6-6-2-3

  :تهیه شده است ، انتشار یافته است)  2000سوشو (  BEکه در قالب سند پذیرش قطعات براي گیربکس هاي  PSAوسط شده ت
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2چدول شماره   

ــه  درج

 اهمیت
قطعات/ نام قطعه   ردیف 

درجه 

 اهمیت
قطعات/ نام قطعه   ردیف 

B 19  اورینگ ها  A  1  )فورج ، بلنک و نهایی ( دنده ها و شفت ها  

A 20  و نایرزفنر سنکر  A  2  )فورج و نهایی ( کشویی ها  

B 21  فنر ماهک ها ، فنر انتخاب دنده ، فنر ساچمه  A 
خام، ( زینگ آلومنیومی، کاسه فوالدي، دنده برنجی 

  )بلنک و نهایی 
3  

A 22  ماهک دنده عقب  A  4  )خام ، بلنک و نهایی ( میله هاي سنکرونایز  

A  خارجی  داخلی و( مجموعه اهرم تعویض دنده(  23  A  هوزینگ دفرانسیل ) 5  )خام ، نهایی  

A 24  مجموعه تعویض دنده  A 
پوسته هاي کالچ ، دیفرانسیل ، گیربکس و کیلومتر 

  )خام ، ماشینکاري شده ( شمار 
6  

A 26  مجموعه فرمان ماهک دنده عقب  B 7  درپوش عقب گیربکس  

A 26  مجموعه قیفی  A  8  )متالوژي پودر ( توپی ها  

B 27  وئیچ دنده عقبس  A 
، محور ماهک دنده عقب ،  6محور ماهک ، محور ماهک 

  نده سیاره اي  ، محور تعویض دندهد محور چرخ
9  

A 28  سنسور کیلومتر شمار  B 10  محور دنده هرزگرد  

B 29  سنسور در موتور  A  11  )خام ، ماشین کاري ( ماهک ها  

A 30  ساچمه موشکی  B 12  جیمهره هاي شفت ورودي و خرو  

A 31  مجموعه دو شاخه کالچ  B 13  واشر اصطکاکی  

B 32  واشر فاصله انداز  A 14 پیچ اتصال کرانویل به هوزینگ  

B 33  6نایزر وکرنصفحه پشت س  A 
شامل انواع (یاتاقان هاي غلتشی و لغزشی فلزي 

  )بیرینگ ها، نیدل ها، ساچمه ها و بوش ها
15  

B 34  بوش پالستیکی محور انتخاب دنده  A 16  چرخ دنده هاي پالستیکی کیلومتر شمار  

C 35  سایر قطعات  B 
بوش هاي پالستیکی باال و پایین محور دو شاخه 

  کالچ
17  

    A 18  کاسه نمدها  



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  12 صفحه

 

  :مدارك مربوطه 

  کد سند  عنوان سند

 PIR(  FR-0019( کیفی مشکالت به رسیدگی درخواستصادر شده هاي  فرم

 FR-0064   نندهک تامین اطالعاتی شناسنامه فرم

 FR-0537   ارزیابی اولیه تامین کنندگان داخلی قطعات تولیدي  لیست چک

 FR-0678   ) مجـاز(  کنندگان تامیـن سفیـد لیست

 FR-0679   )رویکرد فرآیندي(ارزیابی دوره اي تامین کنندگان  لیست چک

 FR-0680  فرم تعهد به ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت 

 FR-0681   ) مجاز غیر(  کنندگان تامین سیاه لیست

 FR-0682   کنندگان تامین اي دوره ارزیابی برنامهفرم 

 FR-0695  فرم برنامه اقدام ممیزیهاي تامین کنندگان قطعات تولیدي 

 PR-0095  روش اجرایی فرآیند شناسایی ،ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کنندگان 

 PR-0089  اي ، پایش عملکرد و ارتقاء تامین کنندگانمطابق روش اجرایی فرآیند ارزیابی دوره 

 WR-0001   داخلی ممیزان  انتخاب و ارزیابی نامه آئین

 WR-0019  کنندگان  تامین عملکرد افت جبران و عملکرد امتیاز محاسبه نامه ئینآ

   

 

 

 



  ) عامسهامی (  شرکت صنعتی نیرو محرکه  

  WI-0007-06:  کد سند 
   داخلی قطعاتو ارتقاء تامین کنندگان   رتبه بندي لیه ،ارزیابی او دستورالعمل : نام سند

 

  01/12/94 : بازنگري /تهیه  تاریخ

  :اعتباري سندوضعیت 

  13 از  13 صفحه

 

  :توزیع نسخ

  واحد تحویل گیرنده  عنوان واحد

    مدیریت عامل

    قائم مقام مدیر عامل

    مدیریت حراست

    مدیریت حسابرسی

   مدیریت حقوقی و امور قراردادها

    معاونت مهندسی

    مدیریت تحقیق ، توسعه و مهندسی محصول

   مدیریت مهندسی تولید

   مدیریت تکنولوژي تولید و مهندسی ابزار

   مدیریت مهندسی صنایع

    معاونت برنامه ریزي  و لجستیک

    برنامه ریزي تولید و موادمدیریت 

   مدیریت انبارهاي میانی

   مدیریت لجستیک

    معاونت تامین و بازرگانی

    مدیریت بازاریابی ، فروش و صادرات

    و خو دکفاییمدیریت تامین 

   مدیریت بازرگانی خارجی

   مدیریت تدارکات داخل

    معاونت تولید

   ایی و محوري مدیریت تولید قطعات دنده

   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

   مدیریت نگهداري و تعمیرات پوسته ایی و ماهکها

   ي و خدمات فنیمدیریت انرژ

   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

   مدیریت کیفیت گیربکس 

    معاونت مالی و اقتصادي

    ي مالیمدیریت حسابدار

   مدیریت  اقتصادي وحسابداري مدیریت

   ریاست تامین تسهیالت و خزانه

    انسانی سرمایه هاي معاونت 

    مدیریت  آموزش و توسعه منابع انسانی

   مدیریت اداري و رفاه 

   مدیریت روابط عمومی

   )تهران(ریاست اداري و رفاه 

 HSE    و زیست محیطی ايایمنی و بهداشت حرفه  مدیر

    و توسعه  معاونت راهبرد

  IT  اطالعات و فناوريمدیریت 

   مدیریت طرح و برنامه

    توسعه و ارزیابی سیستم هاي مدیریتی مدیریت 

  


