***ًظبهٌبهِ پذيذآٍري هحصَل تَسط تبهيي مٌٌذگبى***

شوبرُ هذرك EMQ23 :
شوبرُ ببسًگزي 00:

سهبى تْيِ:دي هبُ 90

تْيِ مٌٌذُ :اهَر تبهيي مٌٌذگبى تضويي ميفيت
ايي هذرك بِ هٌظَر استفبدُ تبهيي مٌٌذگبى شزمت اتحبد هَتَر تْيِ شذُ است .
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ّ -1ذف ٍخط هشي :
ّسف اظ تْيِ ٍتسٍيي ايي ًظبهٌبهِ تسٍيي ظيطؾيؿتوي اظ تضويي ويفيت تبهيي وٌٌسگبى هي ثبقس ثِ
عَضي وِ ويفيت هحهَل زض هطاحل عطاحي ٍپسيسآٍضي هحهَل تَؾظ تبهيي وٌٌسگبى ثب اؾتفبزُ اظضٍـ
ّبي ًظبم هٌس ٍاثعاضّبي ويفيت هحمك گطزز .

-2هحذٍدُ ٍ داهٌِ مبربزد:
فطآيٌس پسيسآٍضي هحهَل تَؾظ تبهيي وٌٌسگبى وِ قبهل هَاضز شيل هي ثبقس:
الف :وليِ هحهَالت جسيس
ة:وليِ تبهيي وٌٌسگبى جسيس
ج:وليِ تغييطات ػوسُ ٍتغييطات هٌْسؾي هطتجظ ثب تبهيي وٌٌسگبى

-3هسئَليت ٍاختيبر:
وليِ ٍاحس ّبي هطتجظ ثب تبهيي وٌٌسگبى هؿئَل اجطاي ايي ًظبهٌبهِ هي ثبقٌس ً.ظبضت ثطحؿي اجطاي
ايي ًظبهٌبهِ ثب هسيط تضويي ويفيت اتحبز هَتَض هي ثبقس .

-4هٌببع ٍهزاجع:
اؾتبًساضز ISO/TS16949
العاهبت فطآيٌس تىَيي هحهَل ؾبپىَ )(QS-SP-01
العاهبت فطآيٌس تبييس تَليس لغؼِ ؾبپىَ )(QS-SR-01
ضاٌّوبي تْيِ اهىبى ؾٌجي ؾبپىَ )(QS-INS-6
ًظبهٌبهِ تىَيي هحهَل ؾبظُ گؿتط(هسضن قوبضُ )2
ًظبهٌبهِ اهىبى ؾٌجي ؾبظُ گؿتط(هسضن قوبضُ )3
ضٍيِ ذطيس اتحبز هَتَض ))EMP04
ضٍيِ اضظيبثي ٍاضتمبء تبهيي وٌٌسگبى اتحبز هَتَض )(EMP05
ضٍيِ تَافك اٍليِ ثب پيوبًىبض اتحبز هَتَض )(EMP20
ضٍيِ  SPPAPاتحبز هَتَض )(EMP28
ضٍيِ وٌتطل تغييطات هٌْسؾي(  )ECNاتحبز هَتَض )(EMP41
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-5اقذاهبت :
گبم  - 1دريبفت هذارك فٌي
هساضن فٌي ٍ زؾتَضالؼول ّبي ويفي لغؼبت هي تَاًس زض لبلت هساضن فٌي شيل زض اذتيبض تبهيي وٌٌسُ لطاض
زازُ قَز :
الف ً-مكِ فبًىكٌبل

ةً -مكِ اجعا

ًُ-وًَِ هطجغ)( CKD

ٍ -تؿت پالى

ج cad data -
ظ-زؾتَضالؼول(عطح) ثبظضؾي

ز -قٌبؾٌبهِ ويفي
ح-اؾتبًساضز ّبي الظم

گبم  -2اًجبم اهنبى سٌجي اٍليِ
تبهيي وٌٌسُ پؽ اظ زضيبفت هساضن فٌي گعاضـ اهىبى ؾٌجي ؾبذت ضا تْيِ ٍ زض اذتيبض قطوت اتحبز هَتَض
لطاض هي زّس(.تْيِ اهىبى ؾٌجي اٍليِ ثطاي زاضًسگبى ؾيؿتن هسيطيت ويفيت (ايعٍ) العاهي ٍ ثطاي ؾبيطتبهيي
وٌٌسگبى اذتيبضي هي ثبقس )
هحتَاي گعاضـ اهىبى ؾٌجي اٍليِ قبهل هَاضز شيل ثبقس:
-1 -2-2اطالعبت ٍ هذارك فٌي السم

ؾبظًسُ ثبيؿتي هساضن فٌي قبهل ًمكِ ّب  ،اؾتبًساضزّب  ،ؾَاثك ويفي ٍ ًوًَِ ّبي هطجغ) (CKDضا اظ
قطوت اتحبز هَتَض زضيبفت ًوبيس ٍ پؽ اظ زضيبفت اعالػبت هطثَط ثِ لغؼِ اظ ٍاحس ثبظضگبًي اتحبز هَتَض،هي تَاًس
ًؿجت ثِ تىويل فطم ؾَاثك ويفي لغؼِ ٍ ثطگِ ٍيػگي ّبي فٌي هحهَل السام ًوبيس .
*  -2-2-2هقبيسِ ًوًَِ هزجع) (CKDبب ًقشِ

ثِ هٌظَض قفبف قسى هؼيبضّبي پصيطـ  ،ؾبظًسُ هي تَاًس ثِ عَض اذتيبضي همبيؿِ وبهلي ثيي هكرهِ ّبي
ًوًَِ هطجغ )ّ ٍ (CKDويي عَض ًمكِ اًجبم زّس .تبهيي وٌٌسُ هي تَاًس ًتبيج ثِ زؾت آهسُ ضا زض فطهي هغبثك
پيَؾت " هغبيطت ًمكِ ٍ ًوًَِ ) "(CKDزضج ٍ ثِ اتحبز هَتَض هٌؼىؽ ًوبيس.

 -3-2-2هشخصبت هْن هحصَل ٍ فزآيٌذ

پؽ اظ اًجبم هطاحل ثبال  ،ؾبظًسُ هي تَاًس ثط اؾبؼ هساضن فٌي(ًمكِ ،تؿت پالى ٍقٌبؾٌبهِ ويفي) قٌبذت
هٌبؾجي اظ هحهَل ًْبيي ثسؾت آٍضز ٍ ؾبظًسُ لبزض هي قَز هكرهبت هْن هحهَل ضا زضن ًوبيس  .ثطاي ايٌىِ
ايي قٌبذت وبهل قَز  ،تَنيِ هي گطزز ،هكرهبت هْن هحهَل ضا وِ قبهل پبضاهتطّبي وٌتطلي ٍحسٍز
پصيطـ ٍ زضجِ اّويت هي ثبقس تجييي ًوَزُ ٍ زض فطم هكرهبت هْن هحهَل هٌؼىؽ ًوبيس  .هكرهبت هْن
٭اًجبم ثٌس  2-2-2وبهالً اذتيبضي هي ثبقس .
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فطآيٌس وِ زض ٌّگبم تَليس هحهَل  ،ثبيؿتي تحت وٌتطل لطاض گيطز ًيع تَؾظ تين چٌس ترههي )(CFT
ؾبظًسُ  ،ثطضؾي قسُ ٍ تْيِ هي گطزز .
* -4-2-2بزًبهِ تْيِ ًقشِ اجشاء

تبهيي وٌٌسُ زض هَالغ لعٍم هي تَاًس ًمكِ اجعا ضا ثِ نَضت اذتيبضي تْيِ ًوبيس

 ،ؾبظًسُ ثبيؿتي لغؼبت

هٌفهلِ ضا ثِ زلت قٌبؾبيي ٍ ثطضؾي ًوَزُ ٍ ثط اؾبؼ آى ًمكِ اجعاء ضاتْيِ ًوبيس .ايي ًمكِ زضنَضت ًيبظ هي
ثبيؿت ثِ تبييس ٍاحس عطاحي اتحبز هَتَض ثطؾس .
 - 5-2-2شٌبخت داًش فٌي ٍ تنٌَلَصي سبخت قطعِ

پؽ اظ قٌبذت هحهَل ًْبيي الظم اؾت زض هَضز چگًَگي ؾبذت هحهَل تهوين گطفتِ قَز .ايي تهويوبت
ثط اؾبؼ تجبضة لجلي ً ،يبظّبي هطثَعِ  ،تجْيعات الظم ً ،طخ ّبي تَليس ٍ اًتظبضات هكتطي زض آيٌسُ اتربش هي
قَز.
هؼوَالً اًتربة فطآيٌس عي هطاحل شيل اًجبم هيكَز:
 -1-5-2-2تؼييي ػوليبت پبيِ هَضز ًيبظ جْت تَليس ّط لغؼِ  ،هبًٌس قىل زّي  ،لبلجگيطي  ،پطؾىبضي
،هبقيٌىبضي ،تعضيك ٍ...
 -2-5-2-2تؼييي تجْيعات هرتلفي وِ هي تَاًٌس ػوليبت هَضز ًظط ضا اًجبم زٌّس  ،هبًٌس پطؼ ٍ تعضيك  ،فطظ ٍ
تطاـ ...ٍ CNC،
 -3-5-2-2تؼييي ظهبًْبي تَليس ّط ٍاحس ٍ اهىبى ثْجَز تجْيعات ثطاي ػوليبت هرتلف پبيِ
 -4-5 -2-2اؾتبًساضز وطزى فطآيٌس قبهل ثطضؾي هجسز ٍ ايجبز ثْجَزّبي الظم زض عطح
 - 5-5-2-2اضظيبثي التهبزي اظ اًَاع گعيٌِ ّبي هَجَز ثطاي تجْيعات
 -6-5-2-2اضظيبثي ًيطٍي اًؿبًي
 -6-2-2بزخَردار بَدى اس تنٌَلَصي سبخت

چٌبًچِ ؾبظًسُ اظ تىٌَلَغي ٍ زاًف فٌي ؾبذت لغؼِ ثطذَضزاض ثبقس  ،ثبيؿتي آًطا زض گعاضـ اهىبى ؾٌجي
تكطيح ًوبيس.

٭اًجبم ثٌس  4-2-2وبهالً اذتيبضي هي ثبقس .
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 - 7-2-2فلَچبرت فزآيٌذ سبخت

پؽ اظ عي گبهْبي فَق  ،فلَچبضت فطآيٌس ؾبذت وِ ثيبًي تهَيطي اظ هطاحل هرتلف ؾبذت لغؼِ هي ثبقس ،
عطح ضيعي هي گطزز .ثطاي ثِ ٍجَز آٍضزى يه ًوَزاض فطآيٌس ػوليبت ،اظ ثبالي ًوَزاض قطٍع وطزُ ٍ اثتسا اجعاي
ثِ وبض ضفتِ زض اٍليي هًَتبغ زض ًظط گطفتِ هي قًَس  .لغؼبت ذطيساضي قسُ ًيع زض هحل هٌبؾت ثطاي هًَتبغ ثِ
لغؼبت زيگط هي پيًَسًس .چٌبًچِ لغؼبت زض هحل ؾبظًسُ تَليس قًَس  ،ضٍـ تَليس ضا ثبيس ثب ضػبيت تَالي هَضز
ًظط ثِ نَضت ػوَزي ًوبيف زاز وِ زض هحل هٌبؾت هًَتبغ هي قًَس.
 -8-2-2شٌبسبيي تجْيشات ٍ هبشيي آالت تَليذي سبخت قطعِ

فْطؾت وبهلي اظ هكرهبت هبقيي آالت ٍ زؾتگبّْبي تَليسي ثبيؿتي تْيِ ٍ تسٍيي قسُ ٍ زض گعاضـ آٍضزُ
قَز.
 -9-2-2بزًبهِ تْيِ هبشيي آالت

چٌبًچِ ثطذي اظ هبقيي آالت تَليسي ضا ؾبظًسُ زض اذتيبض ًساقتِ ثبقس  ،ثبيؿتي ثطًبهِ ٍ چگًَگي تْيِ
تجْيعات ٍ هبقيي آالت ٍ تجْيعات اػن اظ ظهبى تْيِ  ،هحل ذطيس ّ ،عيٌِ الظم ٍ ...زض اذتيبض اتحبز هَتَض لطاض
زّس.
 -10-2-2شٌبسبيي تجْيشات مٌتزلي ٍ آسهبيشگبّي

فْطؾت وبهلي اظ هكرهبت تجْيعات وٌتطلي ٍ آظهبيكگبّي ٍ اًساظُ گيطي هَضز ًيبظ ثبيؿتي تْيِ گطزز ٍ
هكرم قَز وِ چِ تؼساز اظ تجْيعات هصوَض هَجَز ثَزُ ٍ وساهيه ثبيؿتي ذطيساضي گطزز.

 -11-2-2بزًبهِ تْيِ تجْيشات مٌتزلي

زض ذهَل تجْيعات ٍ ٍؾبيل وٌتطلي وِ ؾبظًسُ فبلس آًْب هي ثبقس  ،هي ثبيؿت ثطًبهِ هكرم جْت ججطاى
ايي ووجَز ّب ٍ چگًَگي تْيِ آًْب هكتول ثط ظهبى تْيِ  ،هحل ذطيسّ ،عيٌِ ٍ ...تْيِ قسُ ٍ زض گعاضـ اهىبى
ؾٌجي آٍضزُ قَز.
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 -12-2-2چگًَگي تبهيي هَاد اٍليِ هصزفي ٍ هَرد ًيبس

هحل ٍ ًحَُ تبهيي هَاز اٍليِ هَضز ًيبظ ٍ ههطفي ؾبظًسُ ثبيؿتي وبهالً قفبف ٍ ضٍقي ثبقس  .ثِ ػجبضت زيگط ،
ؾبظًسُ وليِ هَاز اٍليِ هَضز ًيبظ ذَز ضا قٌبؾبيي ًوَزُ ٍ زض ذهَل چگًَگي تْيِ آًْب اعالػبت جبهغ ٍ
زليمي اضائِ هي ًوبيس.

 - 13-2-2شٌبسبيي تخصص ّبي السم بزاي سبخت قطعِ

هي ثبيؿت فْطؾتي اظ ترهم ّبي الظم ًٍيطٍي وبضهبّط جْت ؾبذت لغؼِ ثطآٍضز ٍ تبهيي قَزّ .وچٌيي هسيط
پطٍغُ ؾبذت ًيع هكرم گطزز.
 - 14-2-2بزخَرداري اس تخصص ّبي السم

پؽ اظ قٌبذت ترهم ّبي الظم ثطاي ؾبذت لغؼِ  ،ؾبظًسُ هيعاى ثطذَضزاضي اظ هٌبثغ اًؿبًي ٍ ترهم ّبي
الظم ضا هكرم ٍتكطيح هي ًوبيس.
 -15-2-2ظزفيت سٌجي

ؾبظًسُ هي ثبيؿت ثب ثِ وبض ييطي انَل ٍ ضٍقْبي ػلوي(ظهبى ؾٌجي ٍوبضؾٌجي) ًؿجت ثِ تؼييي ظطفيت
تَليس ذَز السام ًوبيس.
 -16-2-2بزًبهِ سهبًي هشخص سبخت قطعِ

ؾبظًسُ زض ايي هطحلِ ثبيؿتي ًؿجت ثِ تْيِ يه ثطًبهِ ظهبى ثٌسي ( گبًت چبضت ) ثطاي پطٍغُ وِ وليِ
فؼبليتْبي انلي پطٍغُ ٍ ظهبى الظم ثطاي اًجبم ّط يه ضا قبهل گطزز  ،السام ًوَزُ ثبقس  ،فؼبليتْبي الظم ثطاي
تىويل پطٍغُ ضوي زض ًظط زاقتي ضاثغِ پيف ًيبظي فؼبليتْب ًؿجت ثِ يىسيگط ٍ ظهبى اًجبم ّط نزام هي ثبيؿت
تَؾظ ؾبظًسُ هكرم قَز .گبًت چبضت هكطٍح پطٍغُ ثبيس قبهل نليِ فؼبليتْبي هطثَط ثِ فطآيٌس تىَيي
هحهَل ثبقس.
گبم  -3تْيِ ٍارسبل ًوًَِ اٍليِ
تبهيي وٌٌسُ هَظف اؾت ثطاؾبؼ هساضن فٌيً ،وًَِ اٍليِ هَضز ًيبظ اتحبز هَتَض ضا تْيِ ًوبيس .ايي ًوًَِ ّب
ثبيؿتي ثِ عَضي تْيِ قَز وِ ّوِ اًتظبضات اتحبز هَتَض زضذهَل هكرهِ ّبي هحهَل ثطآٍضزُ گطزز .تبهيي
وٌٌسُ ثب اضؾبل ًوًَِ ّبي اٍليِ ًكبى هي زّس وِ تسٍيي فطآيٌس ؾبذت هحهَل ثِ زضؾتي زضن ٍ اجطا قسُ اؾت.
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ًوًَِ ّبي اضؾبلي تبهيي وٌٌسُ تَؾظ ٍاحس ثبظضگبًي زضيبفت ٍ جْت اًجبم تؿت ٍآظهَى ثِ آظهبيكگبُ اضجبع زازُ
هي قًَس .هغبثك ضٍيِ "تَافك اٍليِ ثب ؾبظًسُ/پيوبًىبض " تؿت ّب ٍآظهَى ّب ثط ضٍي ًوًَِ ّبي اٍليِ اًجبم هي گيطز.
گبم  -4تبييذ ًوًَِ اٍليِ
ثبظضؾي ٍ آظهَى ّبي الظم تَؾظ ٍاحس هطغَثيت(زضيبفت وبال) ٍ آظهبيكگبُ ضٍي ًوًَِ ّبي اٍليِ اًجبم هي قَز .ايي
آظهَى ّب هي تَاًس قبهل آظهَى ّبي ػولىطزي ٍ زٍام ٍ اثؼبزي ٍ ظبّطي ثبقس وِ زض فطم ّبي هكبثِ

فطم ّبي

پيَؾت گعاضـ زازُ هي قَزً .وًَِ ثطزاضي ثِ تؼساز حسالل  5ػسز اظ ًوًَِ ّبي اضؾبلي ثب ثجت ًتبيج هي ثبقس .
ثسيْي اؾت وِ تؼساز ًوًَِ ّبي اٍليِ ثطاؾبؼ ًظط هطغَثيت تؼييي هي قَز ٍ ثطاي ًوًَِ ّبي پليوطي قبهل قيت
ٍ لطل هَاز اٍليِ ّن هي ثبقس .
گبم -5ارسيببي اٍليِ تَسط تضويي ميفيت ٍاًجبم گزيذ بٌذي
پؽ اظ قٌبؾبيي تبهيي وٌٌسُ تَؾظ ٍاحس ثبظضگبًي ٍ ثجت ًبم تبهيي وٌٌسُ ٍ تبييس ًوًَِ ّبي اٍليِ ،تين اضظيبثي
تبهيي وٌٌسگبى ٍاحس تضويي ويفيت جْت اًجبم اضظيبثي ٍحهَل اعويٌبى اظ اهىبًبت ؾبذت ٍتَليس تبهيي وٌٌسُ
زض هحل ؾبذت حبضط قسُ ٍ السام ثِ اضظيبثي اٍليِ تبهيي وٌٌسُ هي ًوبيس .ايي اضظيبثي ثطاؾبؼ چه ليؿت اضظيبثي
(هغبثك فطم پيَؾت) وِ قبهل هَضَػبت هطثَط ثِ  -1ويفيت -2تحَيل ثِ هَلغ  -3ؾبذت ثؿتِ ثٌسي ٍاًجبضـ
-4هسيطيت هي ثبقس،اًجبم هي قَز .زضًْبيت اهتيبظ زّي اًجبم قسُ ٍزضپبيبى عجك جسٍل شيل گطيس ثٌسي اًجبم هي
قَز ٍزضنَضت اذص گطيس  B ,𝐵+,Aتبهيي وٌٌسُ پصيطفتِ قسُ ٍ زضنَضت اذص گطيس

 Cثِ عَض هكطٍط پصيطفتِ

قسُ ٍ زضنَضت اذص گطيس  Dهطزٍز اػالم هي قَز .زضحبلتي وِ اهىبى ثْجَز ٍضؼيت تبهيي وٌٌسُ ثب اًجبم الساهبت
انالحي هيؿط ثبقس ّوىبضي ثب تبهيي وٌٌسُ ثِ نَضت هكطٍط پصيطفتِ هي قَز .زضنَضت پصيطـ تبهيي وٌٌسُ اظ
عطف تضويي ويفيت لطاضزاز تضويي ذطيس ثب تبهيي وٌٌسُ هٌؼمس هي گطزز .
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جذٍل گزيذ بٌذي تبهيي مٌٌذگبى:

ISO/TS16949

A
SQA
ISO/TS16949

𝐵+
SQA

ISO9001

B
SQA
ISO9001

C
50

D

گبم -6تْيِ هذارك استبًذاردسبسي ()SQA
هساضن اؾتبًساضز ؾبظي قبهل هَاضز شيل هي ثبقس وِ تبهيي وٌٌسُ هَظف اؾت آى ّب ضا تْيِ ٍ ثِ اتحبز هَتَض
جْت تبييس اضؾبل ًوبيس .
 -1-6فطم ثجت ؾَاثك ويفي لغؼِ:
قبهل ًبم ٍوس فٌي لغؼِ ٍقطح ػيَة گعاضـ قسُ ،هٌجغ گعاضـ ٍتبضيد گعاضـ ٍقطح الساهبت انالحي اًجبم قسُ
هي ثبقس .
 -2-6فطم هكرهبت هْن هحهَل :
قبهل ًبم ٍوس فٌي لغؼِ ٍپبضاهتطّبي هْن هحهَل ،زضجِ اّويت ٍ زليل اّويت پبضاهتط هي ثبقس .
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 -3-6فطم هبتطيؽ هكرهبت هْن هحهَل ٍفطآيٌس :
قبهل قطح فطآيٌس ،هكرهبت فطآيٌس ،هكرهبت هْن هحهَل ٍهمبزيط هحهَل ٍهيعاى تبثيط(تبثيط ظيبز –تبثيط ون –
ثي تبثيط) آًْب هي ثبقس .
 -4-6فطم هكرهبت هْن فطآيٌس :
قبهل ًبم ٍوس فٌي لغؼِ ٍپبضاهتطّبي هْن فطآيٌس ،زضجِ اّويت ٍ زليل اّويت پبضاهتط هي ثبقس .
 -5-6عطح وٌتطل:
قبهل ًبم لغؼِ ٍوس فٌي ،قوبضُ ٍثبظًگطي ًمكِ ،قوبضُ عطح وٌتطل ٍ،ضؼيت تَليس لغؼِ ،اػضبي تين ،ضاثظ انلي
هي ثبقس ّوچٌيي قبهل قوبضُ ػوليبت زض

ً، OPCبم ػوليبت ً،بم تجْيعات ،هكرهِ وٌتطلي هحهَل /فطآيٌس

،زضجِ اّويت ،تلطاًؽ /حسٍز وٌتطلي،ضٍـ ٍاثعاض اًساظُ گيطي،عطح ًوًَِ ثطزاضي ،ضٍـ ثجت ٍوٌتطل هي ثبقس.
 -6-6آًبليع حبالت ثبلمَُ ذطاثي فطآيٌس ( :)PFMEA
قبهل پبضاهتط يب ػولىطز ،حبلت ثبلمَُ ذطاثي ،آثبض ثبلمَُ ذطاثي،ػسز قست ،ػلل ثبلمَُ ذطاثي ،ػسز ٍلَع ،وٌتطل ّبي
جبضي ،ػسز تكريم ٍػسز ، RPNالساهبت پيكٌْبزي ٍانالحي هي ثبقس.
 -7-6فطم فلَچبضت فطآيٌس ؾبذت :
قبهل ًبم الالم ٍضٍزي ًبم ٍقوبضُ ػوليبت ٍتَالي اًجبم اًْب ٍثبظضؾي ّب ٍؾبيطػوليبت ّب (ثطٍى ؾپبضي) ٍاًجبضـ
ٍتبذيط ّب هي ثبقس.
 -8-6فطم ثطگِ ٍيػگي ّبي فٌي :
قبهل اعالػبت زضذهَل هساضن  ، TEST PLAN ٍDFMEAقطايظ هحيغي ،قطايظ ٍيػُ ٍ هالحظبت ذبل
زضهَضز لغؼِ هي ثبقس .

گبم-7تْيِ ٍارسبل ًوًَِ ّبي يل رٍس خط
جْت وؿت اعويٌبى اظ تَاًبيي ؾبظًسُ زض تَليس يىٌَاذت هحهَل هغبثك هكرهِ ّبي ويفي ًوًَِ ّبي تَليسي
يه قيفت هكتطي وِ هي ثبيؿتي حسالل  300ػسز ثبقس ،جْت اؾتفبزُ ٍ تبييس اضؾبل هي گطززٍ .احس هطغَثيت
(زضيبفت وبال) ٍ آظهبيكگبُ ًتبيج آظهَى ّب ضا ثطضؾي ٍ زض نَضت هغبثمت ثب هكرهِ ّبي ويفي هحوَلِ يه ضٍظ
ذظ ضا تبييس ٍ هجَظ اضؾبل نبزض هي ًوبيٌس .
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گبم -8ارسبل گَاّي تضويي قطعِ ) ٍ (PSWهذارك PPAP
تبهيي وٌٌسُ هَظف اؾت فطم گَاّي تضويي ( ( (PSWهغبثك پيَؾت) ضا ثِ ّوطاُ هساضن تبييس فطآيٌس تَليس لغؼِ
( )PPAPثطاؾبؼ ًظط ٍاحس تضويي ويفيت تىويل ٍ ثِ ٍاحس تضويي ويفيت قطوت اتحبز هَتَض اضؾبل ًوبيس.
هساضن زضيبفت قسُ تَؾظ اهَضتبهيي وٌٌسگبى تضويي ويفيت ثطضؾي ٍ پؽ اظ تبييس هساضن

 PPAPثبيگبًي هي

قَز .
گبم  -9اخذ تبييذيِ ًوًَِ ّب ٍقزارداد ًْبيي
پؽ اظ تبييس ًوًَِ ّبي يه ضٍظ ذظ تَؾظ زضيبفت وبال ٍ نسٍض تبييسيِ هطغَثيت وبال زض نَضتيىِ تبهيي وٌٌسُ
ًيبظ ثِ اضائِ الساهبت انالحي ًساقتِ ثبقس لطاض زاز ًْبيي هٌؼمس هي گطزز  .زضنَضت پصيطـ هكطٍط تبهيي وٌٌسُ
تَؾظ ٍاحس تضويي ويفيت اًؼمبز لطاض زاز ًْبيي هٌَط ثِ تْيِ وليِ هساضن اؾتبًساضز ؾبظي ٍ اًجبم الساهبت
انالحي هَضز ًظط هي ثبقس .
گبم -10تَليذ اًبَُ ٍارسبل هحصَل
پؽ اظ تبييس ًْبيي ،تبهيي وٌٌسگبى هَظف اًس تب اعويٌبى ايجبز ًوبيٌس وِ زض تَليسات آيٌسُ ثِ عَض هؿتوط
ًيبظّبي اتحبز هَتَض ضا تبهيي ذَاٌّس وطز .لصا تبهيي وٌٌسُ زض هطحلِ تَليس اًجَُ ثِ ّيچ ٍجِ هجبظثِ تغييطات ػوسُ
زضهَاز اٍليِ ،هكرهِ ّبي فٌي ،فطآيٌسّبي تَليس ٍتجْيعات ٍاثعاض وٌتطلي ٍههطفي (لبلجْب) ًيؿت هگطآًىِ لجالً ايي
تغييطات ضا ثِ عَض ضؾوي ثِ اتحبز هَتَض اػالم ًوَزُ ٍتَافمي زضايي هَضز وؿت ًوبيس .تبهيي وٌٌسُ هَظف اؾت
پبضاهتطّبي وٌتطلي هحهَل ضازض فطم ( TEST REPORTهغبثك پيَؾت)اًساظُ گيطي ٍ ثجت ًوَزُ ٍ ثِ ّوطاُ
هحوَلِ اضؾبل ًوبيس.
ثطٍظ ّطيه اظ هَاضز شيل ثبػث لغَ تبييسيِ ّب هي گطزز:
-1تىطاض يه هكىل ويفي هطتجظ ثب ايوٌي
-2غيطفؼبل ثَزى تبهيي وٌٌسُ ثِ هست  12هبُ
-3ػسم اذص تبييسيِ هساضن اؾتبًساضز ؾبظي ٍتبييس فطآيٌس تَليس لغؼِ )(PPAP
-4ثطٍظ ػيت هعهي يب ػسم اًغجبق تىطاضي زض لغؼِ
گبم -11تغييزات هٌْذسي ٍمٌتزل هذارك
ؾَاثك تبييسيِ ًوًَِ ّب تب يىؿبل پؽ اظ ايٌىِ لغؼِ ثطاي تَليس يب ذسهبت هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت ًگْساضي هي
قًَسً ،وًَِ ّبي انلي ًيع ثِ ّوبى هست ؾَاثك تبييسيِ ٍ تب ظهبًي وِ يه ًوًَِ جسيس اظ ّوبى قوبضُ فٌي تَليس
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قسُ ًگْساضي هي قَز ّ.وچٌيي تبهيي وٌٌسُ هَظف اؾت وليِ هساضن فٌي ضا تحت وٌتطل زضآٍضزُ ٍ ثِ ًگْساضي
آًْب ثِ نَضت آضقيَ فٌي هجبزضت ٍضظز.
هغبثك ضٍيِ وٌتطل تغييطات هٌْسؾي،تبهيي وٌٌسُ زض نَضت ًيبظ زضذَاؾت تغييطات ضا اػالم هي ًوبيس .ثسيْي اؾت
وِ وليِ تغييطات ثب تَافك وبهل قطوت اتحبز هَتَض ٍ ثط اؾبؼ هؿتٌسات ٍهساضن هىتَة لبثل اًجبم هي ثبقس .
زضهَاضزي وِ اضائِ ًوًَِ ثِ ذبعطتغييطات هٌْسؾي اًجبم قسُ ثبقس زضآى نَضت ثبظضؾي ٍآظهَى ّبي الظم فمظ ثِ
هحسٍزُ تغييطات اػوبل هي قَز .
گبم -12ارسيببي دٍرُ اي ٍهويشي فزآيٌذ
اضظيبثي زٍضُ اي تبهيي وٌٌسگبًي وِ زاضاي گَاّي ًبهِ ّبي هؼتجط ISO/TS16949 ٍ ISO 9001

ّؿتٌس ثِ

عَض ؾبليبًِ ٍ زضنَضت ثطٍظ تغييطات ػوسُ ؾيؿتوي يب ثٌب ثِ زضذَاؾت تبهيي وٌٌسُ جْت اًجبم گطيس ثٌسي هجسز
ثِ نَضت زٍضُ اي اًجبم هي گيطز .ثسيْي اؾت وِ گطيس ثٌسي تبهيي وٌٌسگبى اتحبز هَتَض ،عجك جسٍل گطيسثٌسي
تَؾظ ٍاحس تضويي ويفيت نَضت گطفتِ ٍ زض ًْبيت گَاّيٌبهِ گطيس ثطاي تبهيي وٌٌسُ نبزض هي قَز .چه ليؿت
هَضزاؾتفبزُ زض اضظيبثي تبهيي وٌٌسگبى ثِ پيَؾت آهسُ اؾت.
هويعي فطآيٌس تبهيي وٌٌسگبى حسالل يه ثبض زض ؾبل اًجبم قسُ ٍ يب گعاضقبت هطثَط ثِ هويعي فطآيٌس ذَز
تبهيي وٌٌسُ اظ آًْب زضيبفت ٍ گعاضـ ػسم اًغجبق ّبي هكبّسُ قسُ ٍ ًتبيج الساهبت انالحي اثطثرف ،
پيگيطي هي قَز  .ثطاي تبهيي وٌٌسگبى هطثَط ثِ لغؼبت ايوٌي ّط قف هبُ يه ثبض هويعي فطآيٌس اًجبم هي
قَز .چه ليؿت آزيت فطآيٌس زضپيَؾت هَجَز هي ثبقس.
هويعي اضغطاضي زض هَالؼي وِ ػولىطز تبهيي وٌٌسُ اظلحبػ ٍضؼيت ثطگكتي ّب ٍاذغبضويفي ًبهٌبؾت ثبقس
اًجبم هي قَز ثِ عَضي وِ ظهبى اًجبم هويعي اضغطاضي تَؾظ ٍاحس تضويي ويفيت (اضظيبثي تبهيي وٌٌسگبى)
ثِ تبهيي وٌٌسُ اعالع زازُ قسُ ٍ تين هتكىل اظهطغَثيت ٍ تضويي ويفيت جْت اًجبم هويعي اضغطاضي ثِ
هحل تبهيي وٌٌسُ هطاجؼِ هي ًوبيٌس .

11

گبم  -13ارتقبء تبهيي مٌٌذگبى
پؽ اظ اًجبم اضظيبثي ّبي زٍضُ اي ،ثطذي اظتبهيي وٌٌسگبى جْت اضتمبء اًتربة هي قًَس ًحَُ لطاضگطفتي تبهيي
وٌٌسگبى زض فْطؾت تَؾؼِ ٍ اضتمبء ثب تَجِ ثِ پٌج قبذم ظيط اًجبم هي قَز .
 -1حجن اضؾبل  :تبهيي وٌٌسگبًي وِ حجن اضؾبلكبى زض ؾبل جعء ضزيف ّبي اٍل تب ؾَم ثيكتطيي حجن اضؾبل
ثبقس  ،زض نَضتيىِ فبلس ّطگًَِ ؾيؿتن هسيطيت ويفيت ثبقٌس (ضزُ

 Dزض چه ليؿت اضظيبثي ) جْت تَؾؼِ

ؾيؿتن ويفي هؼطفي هيگطزًس .ايي اعالػبت هي تَاًس اظ ٍاحس ثطًبهِ ضيعي  ،اؾتؼالم هي قَز .
 -2اهىبى جبيگعيٌي :
تبهيي وٌٌسگبًي وِ حجن اضؾبلكبى ووتط اظ تؼساز ثٌس  1هيجبقس ٍلي جبيگعيٌي آًْب ثِ زاليل فٌي ،هبلي ٍ  ...اهىبى
پصيطًيؿت يب ثِ ؾرتي اهىبى پصيط اؾت .ايي اعالػبت اظ ٍاحس ثبظضگبًي  ،اؾتؼالم هي قَز .
 3اّويت لغؼِ يب ذسهبت تَليسي :
تبهيي وٌٌسگبًي وِ ػوليبت هَثط ثط هكرهِ ّبي ايوٌي ٍ هْن هحهَل ضا اًجبم هي زٌّس .
 4قطايظ ٍيػُ :
تبهيي وٌٌسگبًي وِ ثٌب ثِ العام ٍ زضذَاؾت هكتطي يب ًظط هسيطيت اضقس ؾبظهبى  ،الظم اؾت تَؾؼِ ٍ اضتمبء يبثٌس .
 5ػولىطز ويفي ٍ تحَيل ثِ هَلغ :
تبهيي وٌٌسگبًي وِ زض يه زٍضُ هحبؾجِ ػولىطز (حسالل ؾِ هبِّ) زض هحسٍزُ لطهع ػولىطز ويفي يب تحَيل ثِ هَلغ
لطاض گطفتِ اًس يب زض زٍ زٍضُ هتَالي يب ؾِ زٍضُ اظ چْبض زٍضُ اذيط زض هحسٍزُ ظضز ػولىطز لطاض گطفتِ اًس ثِ قطط ايٌىِ
ضؼف ػولىطز آًْب ًبقي اظ فؼبليت ذَز تبهيي وٌٌسُ ثبقس .
ثطًبهِ اضتمبء تبهيي وٌٌسُ تَؾظ تين اضظيبثي ٍاضتمبء تبهيي وٌٌسگبى تْيِ ٍگطيس هَضز ًظط ٍهست ظهبى ٍّسف ًْبيي
اضتمبء ثطاؾبؼ جسٍل ظيط تؼييي هي قَز .

A

تذاٍم ISO/TS

,𝑩+

A

 2هبُ

تذاٍم ISO/TS

B

,𝑩+

 10هبُ

استقزار ISO/TS

C

B

 4هبُ

استقزار ISO9001

D

C

 3هبُ

پيبدُ سبسي سيستن
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