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  مقدمه

   کادک ( )رمان خودرو ک ،   شرکت طراحی  و مهندسی  قطعات دروخودر راستای تحقق  اهداف  کیفی گروه کرمان 

در   داده است. قرار نظارت هر  چه بیشتر بر  تامین کنندگان خود را به عنوان یک هدف  استراتژیک در  دستور  کار  خود

ازمان خود اخل سد ساختار  داخلی  و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در   نگری  های اساسی دراین مسیر  عالوه بر  باز

 کنندگان اقدام نمودیم. برای  تامینزامات خاص  النسبت به نگارش  

وسازی  گروه خودر به عنوان تامین کننده قطعات مندی های  شرکت کادکزنیاسازی یکپارچه ،این الزامات  تعریفهدف از 

د ستنه  رکت هاییش منظور  از زنجیره تامین تمامی  زنجیره تامین این شرکت می باشد.برای بکارگیری  در  خودرومان کر

و از   الیت دارنددر  پدیدآوری  محصوالت برای کادک فع  ( Tier 3) سومتا زنجیره   ( Tier 1)اول  وان زنجیرهکه به عن

 .ن ها یاد می شودآاین پس  با نام سازمان از 

ر نظر  با دوده و ب برای  ممیزی  های شخص  سوم الزامی   IATF 16949 این الزامات خاص  در  کنار  الزامات استاندارد

ناسب این منتخاب و تالش  شده است تا با ا ضعف تامین کنندگان کادک در سال های  گذشته انتخاب شده اندفتن نقاط گر

مک کناسب تر مبه موقع تحویل تولید محصوالت با کیفیت باالتر  و الزامات به بلوغ هر  چه بیشتر  سازمان ها در 

سازمان های   وبه رابطه سه جانبه کادک ،  تامین کننده     (Special Status)وضعیت ویژه شود.ضمن اینکه با تعریف 

ر  شرکت کادک د  بنابر این از این پس .شده است ساختار  قوام یافته تری  داده  (Certification Body)  دهنده گواهی

 عرفی  کردهمود ل خرتاشده در  پوتعامل با شرکت های  گواهی  دهنده مورد تایید خود ) که لیست آن ها را بصورت بروز  

ی  مّک یفی  ونظارت بر زنجیره تامین خود را بهبود داده و از  ممیزی  های شخص  سوم جهت بهبود عملکرد کاست ( 

  witness Auditالب  در  ق  از این پس  ممیزی های  نظارتی  عالوه بر این ، کنندگان خود بیشترین بهره را ببرد. نیمتا

 برنامه ریزی  و اجرا  خواهد شد . شخص  سوم   یزیمم ا تیم های در همراهی ب
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 تعاریف و واژگان:

 

 FIRE WALL ) )دیواره آتش   

 : شوندجداسازی  ( بازرسی وزیر در صد قطعات در شرایط خاص ) به شرح %100ی بایست آن م درکه  گیرانه بوده زرسی سختروش بانوعی     

 ،نوع ایراد و اثرات آن بر روی سایر قطعات و محصول نهاییپراتور یا بازرس در خصوص الف(آموزش و توجیه کامل ا     

 ،از خط مونتاژ عادی و متمایزجداگانه بازرسی ب(ایجاد ایستگاه      

 ، ایستگاه و تعیین مسیر جریان حرکت قطعات ، محل نگهداری قطعات و.....(  ( LAY OUT جانمایی عریفپ( ت     

 ، ناسب محیطی جهت بازرسی )نور ، دما ، ارگونومی و....(شرایط م ت( ایجاد     

 ، توضعیت قطعا استفاده در بازرسی و تعیین یون کلیه ابزارها ،سنجه ها و..... موردسث( کالیبرا     

 ،ج( تهیه دستورالعمل کاری مرتبط     

 ،گذاری و ردیابی کلیه قطعات تایید و مردود شده ( عالمتچ     

 .وجود نمونه شاهد سالم و معیوب در دسترس بازرس (ح    

 

 

 (safety Productقطعه ایمنی )

 می باشد. IATF 16949:2016استاندارد مطابق تعریف پارامتر ایمنی  محصول یا  قطعه ای که از نظر کادک دارای

 

 

 (Fast Responseجلسات واکنش سریع )

ه صورت ایستادبه حاضرین یران و روسای اجرایی برگزار می گردد. در این جلسدبا حضور مد و سالن تولی داخلجلسات روزانه و کوتاه مدت که در 

 رل کیفیت می باشد.با واحد کنتمی کنند. راهبری جلسه  بررسی شته راذساعت گ 24مسائل و مشکالت 

 

 

KSN  ( :Kadec Special Notification  ) 

 ویژهوضعیت اعالم 
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 ماهیت سازمان -4

 های ذینفع درک نیازها و انتظارات طرف 2 -4

 دک را در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت لحاظ نماید.الزامات خاص کا سازمان می بایست

 

 سیستم مدیریت کیفیت: ی تعیین دامنه 4-3

 را در اختیار شرکت کادک قرار دهد.یریت کیفیت تصویر آخرین گواهینامه سیستم مد بایدسازمان 

 

 صول:ی محایمن 2-1-4-4

 ی و به تایید کادک برساند.ط کادک، پارامترهای ایمنی را شناسایدر صورت تعریف ایمنی بودن قطعه توس سازمان باید

 دهد. انجامکادک  ایمنی ممیزی هه مطابق با چک لیستما 6محصوالت ایمنی را در بازه های  باید ممیزی  سازمان

یفیت،برگه های شناسایی در ایستگاههای کاری، مدارک ک به طور مشخص با عالئم  بایدپارامترهای ایمنی و دارای الزام قانونی 

 مشخص  شوند. بی، طرح بسته بندی و...وردیا

یا به صورت کاغذی در دو نسخه )سال و  10ت ون محصوالت ایمنی و قانونی به مدبه حفظ و نگهداری سوابق بازرسی و آزم سازمان باید نسبت

 شد.الکترونیکی( می با

 ا به تایید کادک برسد.مجدد PPAPمستندات مربوطه در قالب باید جنس مواد ا تغییر در د اولیه و یادر صورت هرگونه تغییر در منابع تامین مو

یابی رد اص امکاندر حالت خ نتی قطعه بوده و در صورتی کهادر دوره گارقابلیت ماندگاری  با ه به قطعه وبه صورت قطعباید ردیابی قطعات ایمنی 

 اخذ گردد. از کادک مجوزباید قطعه به قطعه وجود نداشته باشد 

 می باشد. 1.67مورد قبول برای پارامترهای ایمنی ( CPk)حداقل قابلیت فرایند 

  ماید.نل یفیت را ارساککلیه پارامترهای مطرح شده در طرح شامل ، مون نتایج بازرسی و آز، ه های ایمنی به همراه کلیه محمولباید سازمان 

 .کندت فدریا یهتایید می کنند ،ی ایمنی محصول و حین فرایند را کنترل ترل که پارامترهاها و ابزارهای کن سازمان باید برای کلیه دستگاه

که  یه گونه اب،د نظروف مشخص قفل دار نگهداری شو ردباید  دشونمی شناسایی منطبق ولید به صورت نادر حین فرایند ت که ایمنی محصوالت

 امکان برداشتن محصول در حالت عادی میسر نباشد.

 می باشد.( =PPM 0با هدف رسیدن به ضایعات صفر )  100مجاز محصوالت ایمنی برای شرکت کادک  PPM حداکثر

 هد.انجام د لید خط تو اولین راه اندازی نگامه به رااز برنامه(ارج ویژه )خایمنی  ممیزیتعریف شده،  PPMف از در صورت انحراسازمان باید 

 ازرسیب توسط کادک تا زمان تعیین اثربخشی اقدامات بایدادک در خصوص قطعات ایمنی، سازمان کیفی از سوی کهشدار در صورت بروز هرگونه 

 هد.انجام د %100را به صورت   قطعات

  .نماید %100دوره بازرسی  طی اگانه ای جهت امکان شناسایی و ردیابی قطعاتمکانیزم جد سازمان ملزم به تعریف و تعیین

 

R 
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 رهبری -5

 کلیات   1-1-5

یگیری و پ ی مدیریتگویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را از طریق حضور موثر در جلسات بازنگر ارشد سازمان باید پاسخ ریتمدی

 نشان دهد. ،نرسیده اندش شاخص های فرایندی که به هدف ز ممیزی های داخلی و پایی اقدامات اصالحی ناشی ااثربخش

 

 امات محصول و اقدامات اصالحیمسئولیت و اختیار برای  الز 2-3-5

 باشد.دی ممنوع می انطباق با الزامات محصول در کلیه شیفت های تولی یتمسئولدارای  فویض اختیار در خصوص پرسنلت

صول حالزامات م روزآوریبص نماینده مشتری مسئولیت ارتباط در خصوه عنوان نماینده مشتری معرفی نماید. ز مدیران خود را بسازمان باید یکی ا

 و الزامات خاص کادک و انتقال آن به سازمان خود را بر عهده دارد.

 

 طرح ریزی   -6

 به آن ها رای  دستیابیاهداف  کیفیت و طرح ریزی  ب 1-2-6

یف و عرت دخو ساالنه تاهداف کیفیبه عنوان بخشی از  ت ایمنی ، والمحصاز  جمله ه محصوالت ت صفر را برای کلیسیدن به ضایعاسازمان باید ر

 را تعریف نماید . دستیابی به این هدف بق آن برنامه های اجراییمطا

 

 پشتیبانی  -7

 اتیالت و تجهیزطرح ریزی کارخانه ، تسه 1-3-1-7

 رتباطات شبکهابرای سب ی استفاده نماید و زیرساخت های مناگویی به نیازهای کادک از پست الکترونیکی با سرور داخل سازمان باید جهت پاسخ

 را داشته باشد. ( نیتکا) ر مورد استفاده کادکای با نرم افزا

 

 محیط  اجرای فرایند ها  4-1-7

نجام و نسبت اA) نی حرا، بRی ، مقررراتSایستگاه های دارای پارامترهای ایمنی ( های کلیدی برای ایستگاهارگونومی را سازمان باید ارزیابی شرایط 

 م نماید.به بهینه سازی شرایط ارگونومی اقدا
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 اخلیدآزمایشگاه  1-3-5-1-7

ی از فهرستباید  هم و آزمون تجهیزات بازرسی سایر تاییدیه. برای اخذ نمایدبرای فیکسچرهای کنترلی محصول نهایی تاییدیه کادک را سازمان باید 

 ارسال نماید.در هنگام دریافت تاییدیه محصول  PPAPده و به همراه مدارک تجهیزات بازرسی و آزمون را تهیه کر

 

 آزمایشگاه برون سازمانی 2-3-5-1-7

 نشود، سازما کتفا میده اخدمات کالیبراسیون سازن دسترس نبوده و بهآزمایشگاه دارای صالحیت در ات ،هنگامی که برای بخش معینی از تجهیز

 د.ی.. اقدام نمادارد و .ونه شاهد یا سنجه های استانه گیری از طریق روش هایی نظیر ساخت نمعملکرد تجهیز انداز نسبت به تصدیق داخلیباید 

 

 تکمیلی-صالحیت 1-2-7

 (کیفیت  مدیریتتم سیساستانداردهای  از رایشمات خاص کادک و آخرین ویالزاشده در خصوص سازمان باید شواهد مربوط به آموزش های ارائه 

ISO 9001  و IATF 16949  )( و ابزارهای اصلی کیفیSPC, MSA, FMEAرا نگه ) .داری نماید 

 

 آموزش حین کار -صالحیت 2-2-7

کل ه شنتایج را ب ارکنانت کپس از ارزیابی سطح مهار دی اقدام نماید وسازمان باید نسبت به تعریف سطح مهارت اپراتورها در ایستگاههای تولی

 گزین نیز باشد.نشان دهنده پرسنل جای باید ارت تگاه نصب نماید. ماتریس مهماتریس مهارت در هر ایس

 

 ایجاد و بروزرسانی 2-5-7

 مدارک مورد اعتبار ن موظف به کنترلمان بوده و سازماکنترل مدارک کادک شامل استانداردها، نقشه ها، و شناسنامه های فنی بر عهده ساز

 می باشد.ر با کماه ی 6حداقل به صورت هر ،استفاده 

 

 ابقهس نگه داری 1-2-3-5-7

ظر گرفتن ریسک های شرایط نگهداری باید با در ن سال نگهداری نماید. 10یمنی را حداقل به مدت کنترلی مشخصه های اسازمان باید سوابق 

  ف شود.ریتعمربوطه 

ای اخطار هی و کیف ایه کادک شامل برگشتی ها،هشدار یها و نارضایتی ها تامات انجام گرفته در خصوص شکایدقباید سوابق مربوط به ا سازمان

 .کندداری  را به مدت حداقل سه سال پس از اتمام قرارداد نگه ده از سوی بازرسصادر ش

 

 

 عملیات -8

 تکمیلی-ارتباط با مشتری 1-1-2-8

 م ،نا شامل لاقباید حد این فهرست .قرار دهد کادک را تهیه و در دسترس افراد مرتبطتبط در شرکت رمستی از واحدها و نفرات سازمان باید فهر

 باشد. ایشان اس و ایمیلشماره های تم
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 یلیتکم - محصوالت و خدمات برای تعیین الزامات 1-2-2-8

د خود رمت استاندابرد عالانه کارموده و از بروز بودن پرومت استاندارد استفاده نارد اجباری از عالسازمان باید برای محصوالت مشمول استاند

 اطمینان حاصل نماید.

 

  ازمانسنجی ساخت س امکان  3-1-3-2-8

جی سنلعمل امکاندستوراب سنجی ساخت اقدام نماید. این فرمت در قال سازمان باید با در نظر گرفتن فرمت پیشنهادی کادک نسبت به انجام امکان

 .ساخت ارائه شده است

 

 کمیلیت-طرح ریزی طراحی و توسعه 1-2-3-8

یدیه مدارک و و روش دریافت تاییدیه محصول کادک نسبت به اخذ تای  AIAGمنتشر شده توسط APQPمطابق با آخرین ویرایش باید  مانساز

 .کندمحصول اقدام تاییدیه 

 

  مشخصه های ویژه 3-3-3-8

 استفاده کند: ندات خروجی طراحیزیر در کلیه مدارک و مستاز نمادهای  بایدزمان اس

 

 شرح نماد

 

 منییا

 

 

 قانونی

 

R    

 

 ایمنی و قانونی

 

 

 

 ند تایید محصولایفر 4-4-3-8

تهیه و  AIAGمنتشر شده توسط  PPAPاشاره شده در نظامنامه 3خود را مطابق با سطح   PPAPمدارک ،سازمان باید پیش از مرحله تایید محصول

-3-8طابق بند در صورت هرگونه تغییر مهندسی م باشد وباید با مجوز کادک  PPAPبرای کادک ارسال نماید. هرگونه تمایز با این سطح از مدارک 

 را مجدد ارسال نموده و تاییدیه مجدد کادک را اخذ نماید. PPAPمدارک باید سازمان ،  6-1
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 یلیتکم - طراحی وتوسعه ایه خروجی  1-5-3-8

ویت اول مبرای تما AIAG & VDA ه توسط سازمان هایر شدمنتش  FMEA خود بر اساس آخرین ویرایش PFMEAو  DFMEAسازمان باید در 

 ی قرار دهد.اقدام تعریف نماید و اثربخشی اقدامات انجام شده را در فواصل زمانی مناسب مورد ارزیاب Mو  Hجه های اقدام با در

 

 تکمیلی - ی و توسعهتغییرات طراح 1-6-3-8

 اید.سازمان باید پیش از اعمال هرگونه تغییر در طراحی نسبت به دریافت تاییدیه مکتوب از کادک اقدام نم

ژی، روش های نولوغییر تکنظیر ت تغییرات طراحی مورد نظر عبارتند از هرگونه تغییر در مواد اولیه، تغییرات ابعادی و تغییرات فرایندی عمده :نکته

 .های دارنده بیشتر از یک سایت( محصول )برای شرکت یا تغییر محل تولید تولید

 

 یتکمیل-نوع و میزان کنترل   1-2-4-8

 اید حداقل موارد زیر را از تامین کنندگان خود دریافت نماید:سازمان ب

 (OPCعملیات ) -نمودار فرایند -الف

 (CPبرنامه کنترل ) -ب

 م محصول و فرایندمشخصات مه -پ

 رنامه کنترلریپورت مطابق با ب تست-ت

 د.هداری  نمایال را نگبقی  از  تاییدیه مدارک باو سوا پس از دریافت مدارک فوق نسبت به بررسی و تایید آن ها اقدام نماید بایدسازمان 

 

 پایش تامین کننده   4-2-4-8

رت ماید. در صوگیری ن ین کنندگان تصمیمحجم فعالیت با تام ان خود نسبت به ادامه وسازمان باید بر اساس نتایج پایش عملکرد تامین کنندگ

 .ا ارایه دهدرکننده  از اقدامات متناسب با هر تامین ی مستندان باید شواهدادامه همکاری با تامین کنندگان دارای عملکرد نامناسب سازم

 ... باشد.مین کننده و.مه بهبود از سوی تاه برنائامه توسعه ، ارااین اقدامات می تواند شامل کاهش حجم قراداد ، تعریف برن
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 شخص دوم  های ممیزی 1-4-2-4-8

ز طریق ادگان را های تامین کنن ور فیزیکی در محل تامین کنندگان میسر نمی باشد، ممیزیسازمان می تواند در شرایط خاص که امکان حض

 .کنندگان خود انجام دهد ت اطالعات از تامینلیست های مرتبط و دریافبسترهای ارتباطی نظیر اینترنت و یا تکمیل چک 

 تامین کنندگان خود فراهم نماید. ، امکان حضور ایشان را در ممیزی هایکادکسازمان باید در صورت صالحدید 

 

 دستورالعمل های اپراتوری و استانداردهای دیداری - کار استاندارد شده  2-1-5-8

س قرار دستراری در یستگاه کستورالعمل های کار استاندارد در نظر گرفته و در ابه عنوان بخشی از دی ایستگاه های کاری را سازمان باید جانمای

 می تواند شامل ورود و خروج مواد و محصوالت و ..... باشد. هدهد. جانمایی ایستگا

 شود تدوین KSR الزامات از  4-1-7ه شده در بند دستورالعمل کار استاندارد باید با در نظر گرفتن الزامات ارگونومی ارای

 

 زمونآازرسی  و الت تولیدی و تجهیزات و ابزارآالت ساخت ، بآمدیریت ابزار  6-1-5-8

 زمان باید تمام فیکسچرهای کنترلی و دستگاه های تست و آزمون خود را به تایید مشتری برساند.سا

 

 میلیکت -شناسایی و قابلیت ردیابی  1-2-5-8

ی  باقی محصول انتی رواقل تا مدت پایان دوره گارول را به شکلی الصاق نماید که حدرج روی محصدیابی وشناسایی مندسازمان باید اطالعات ر

 قابل تشخیص باشد.انده و م

ست یمی با ااین مشخصه ه ،نماید متفاوتی نسبت به تولید انبوه استفاده  ردیابی روز خط از مشخصه های سازمان باید برای ارسال محموله های یک

 گیری به تایید کادک رسیده باشد.کار ه قبل از ب

 

 نی سازمااموال متعلق به مشتریان و تامین کنندگان برون   3-5-8

باید نسبت  المم این اقزمان هدر خود سا سازمان باید فهرستی از اقالم در تملک کادک را تهیه نموده و در فواصل زمانی مناسب به روز آوری نماید.

 ک باشند .ر مشخص و قابل تفکیبه اقالم دیگ

جوز میرات اساسی تعمنجام ه اطالع کادک برساند و جهت اهای امانی نزد خود را بصورت مکتوب بخرابی قالبط به سازمان باید کلیه اطالعات مربو

 .اخذ نماید

 ردد.باشد ، می بایست مجوز کتبی از کادک اخذ گزنده نیاز به خروج قالبها از سایت سابه هر دلیل  نانچه در همین خصوص چ
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 تکمیلی -اری د نگه -1-4-5-8

ستیک کادک ندی و لجالزامات بسته بشده در شناسنامه فنی کادک ، همچنین  سازمان باید شرایط بسته بندی را مطابق طرح بسته بندی ارایه

 رعایت نماید.

 

  تکمیلی -کنترل تغییرات  1-6-5-8

 .یددریافت نما از کادک ییدیه محصول ،دستخوش تغییرات شده اند ، تاییدیه ارسالهایی که پس از آخرین تاقبل از ارسال محموله  باید سازمان

 اید با شرایط شناسایی و ردیابی متفاوت و مورد تایید کادک ارسال شوند.این محموله ها ب

 

 تکمیلی –محصوالت و خدمات  ترخیص -1-6-8

 خصوص  م را درا منوط به تایید بازرس نموده است ، همکاری الز و صدور گواهی کیفیت رقعی که کادک ترخیص کاالوام رسازمان باید د

 اه های کاریمی ایستگمورد نیاز بازرسی کاال و در صورت صالحدید بازرس ، پیگیری شرایط تولید در تما های فراهم کردن شرایط و زیر ساخت

 انجام دهد.،آزمایشگاه و انبارها 

 

 ری م ظاهاقال  3-6-8

 ارید حفظ و نگه نسبت به تهیه نمونه های شاهد اقدام نموده ، به تایید مشتری رسانده و مطابق با شرایط نگهداری مشخصه سازمان باید نسبت ب

 ها اقدام نماید. آن

 تصدیق مجدد سبت بهنص ی مشخد ، همچنین در فواصل زماننباش یا اپراتور نمونه های شاهد باید در محل انجام بازرسی ها و در دسترس بازرس

 نه های شاهد اقدام گردد.مون

 د .ننمونه های شاهد باید شامل نمونه های سالم و معیوب باش

 . شوندواند توسط خود سازمان تهیه و تصدیق نمونه های معیوب می ت: 1نکته 

 د.ننمونه های شاهد می تواند بصورت اطلس عیوب تهیه و جاری شو : 2نکته 

 

 وجی های نامنطبقرل خرکنت  1-7-8

 دهد. لیل قرارتح را مورد صورت روزانه در جلسات واکنش سریع مورد پایش قرار دهد و گزارشات رونده اید خروجی های نامنطبق خود را بب سازمان
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تنها  وفعات از ظرقط داشتربتنها امکان ورود قطعات وجود داشته باشد وسازمان باید محل نگهداری اقالم نامنطبق را به شکلی پیش بینی کند که 

 نفرات تعیین شده صورت پذیرد. سطتو

 رایند مشخص شده توسط مشتریف -کنترل محصول نا منطبق  2-1-7-8

مرتبط استفاده  برای ایستگاه های کاری  FIRE WALLکیفی و یا برگشت قطعات از سوی مشتری  از روش  هشدارصدور  سازمان باید در صورت 

 را ادامه دهد. %100روش کنترل  ،اثر بخشی از طرف مشتری اییدت و هشدارزمان بسته شدن  تا یدبانماید . سازمان 

 

 کنترل محصول دوباره کاری  4-1-7-8

 به تایید کادک برساند. SQAهای مجاز را تهیه و در قالب مدارک  دوباره کاری سازمان باید فهرست

 

 اطالع رسانی به مشتری  6-1-7-8

 رسال محمولهاتری از ص پارامترهای ایمنی ، بحرانی وبا اهمیت باال ، ضمن اعالم به مشصوردود شدن آزمون ها در خورت مسازمان باید در ص

ه دات مربوط باید مستنبمنوط به رفع اشکال و دریافت مجوز از سوی مشتری می باشد. در تمامی موارد سازمان  . شروع مجدد ارسالکندخودداری 

 گهداری نماید.ن اقدامات انجام گرفته راها و نتایج آزمون ، تحلیل 

 

 ارزیابی  عملکرد -9

 پایش، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی 1-9

 اقل از طریق اندازه گیری و پایش شاخص های زیر پایش نماید :کیفیت خود را حدشی سیستم مدیریت سازمان باید اثربخ

 ادی(صورت انحراف زمانی و تعده تحویل به موقع )ب -

- PPM  داخلی و خارجی 

 موزشبرنامه آ تحقق -

 سرانه آموزش  -

 تحقق اهداف کیفیت -

 تحقق برنامه های توسعه -

 مندی مشتری رضایت -

 و فرصت هااثربخشی اقدامات در خصوص ریسک ها  -

 

 ساختهای پایش و اندازه گیری فرایند   1-1-1-9

 اسبه و پایش نماید.مح ایمنی پارامترهای پدید آورنده بزار ماشین و اسازمان باید قابلیت فرایند و قابلیت ماشین را برای 
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 کمیلیت -رضایت مشتری  -1-2-1-9

، هشدار یمل اضافهزینه ح فاکتورهای کیفیت محصوالت ، تحویل به موقع ، ساز و کار ارزیابی و پایش تامین کنندگان شرکت کادک بر اساس

 شود. اعالم میبه ایشان ج عملکرد تامین کنندگان نتای و... بوده وقف خط مرتبط با تامین کننده ،توکیفیت 

 د:برای تامین کننده اعالم می شو (SPECIAL STATUS)های زیر وضعیت ویژه  در صورت بروز حالت

 

 در هر یک از  موارد زیر:محصوالت ارسالی از طرف تامین کننده اشکال کیفی  بروز : KSN1وضعیت 

 ،مشتری شودولید در خط تالف( منجر به توقف 

 ،ی برای  محصوالت دارای مشخصه ایمنی در بازه زمانی یک ماهه کیف هشدارعالم دو ب( ا

 . 500محصوالت ایمنی از   PPM( باالتر رفتن شاخص ج

 .KSN2مورد اخطار  3ور د( در صورت صد

 

 :KSN1 برخورد کادک با وضعیت 

 .زمان صورت همبرای سازنده و شرکت گواهی دهنده سیستم مدیریت کیفیت ب از سوی  کادک وضعیت ویژه اعالمصدور  -1

را به  شرکت کادک اعالم  برنامه های محدود کننده خود 8Dضمن تعریف اقدامات اصالحی در قالب تقویمی، روز  5ظرف مدت  ایدبسازمان  -2

 د.ماین

تبط شامل اقدامات مر می کند .شروع  Decertificationرکت گواهی دهنده پس از اعالم شکایت مشتری رسیدگی به هشدار را با فرایند ش-3

 IATF   (Rules For Achieving & Maintaining IATF Recognition)قوانین سازمان  8با بند   مطابقتعلیق ، تصدیق یا ابطال گواهینامه 

 . شود می داده اطالع کادک و سازمان به ها بررسی این نتیجه و انجام

ه میزی ویژه بمها موظف به همکاری کامل با شرکت گواهی دهنده جهت بررسی و انجام  کلیه سازمان KSN1در صورت اعالم وضعیت  : 1هنکت

 ی باشند.م  -بنا به تشخیص  شرکت گواهی  دهنده – (off site)از راه دور یا   ( on site)در محل صورت

 

 ک از  موارد زیر:ر یدر هطرف تامین کننده ز ی ااشکال کیفی در محصوالت ارسال بروز :KSN2وضعیت 

 . مشترید منجر به اختالل در خط تولیکیفی  هشدارالف( صدور هر گونه 

 یک سال. بازه زمانی  کیفی در طی هشدار 5صدور  ب(

 . 1500محصوالت از   PPMباالتر رفتن شاخص  ج( 
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 : KSN2 وضعیت  برخورد کادک با

 به شرکت کادک اعالم نماید. 8Dاقدامات اصالحی مرتبط را در قالب  تقویمی روز 10ظرف مدت  بایدسازمان  -1

ت اصالحی ه گزارش اقدامامراه و به برای محصول مورد نظر انجام دادهد اضطراری ینآممیزی فرته تقویمی، هف زمان باید ظرف مدت یکسا -2

 .کندل مرتبط برای کادک ارسا

 

 ممیزی فرایند ساخت 3-2-2-9

 .هدساالنه مورد ممیزی قرار دصورت ه د تمامی فرایندهای ساخت خود را حد اقل بسازمان بای

 ممیزی های ایمنی را بصورت شش ماهه برنامه ریزی و اجرا نماید. خود ، یمنیت اقطعاازمان باید برای س

 

 ممیزی محصول  4-2-2-9

 یفرای هشدار کیتی که دادهد . این تواتر باید برای محصوالت ایمنی و محصوالصورت شش ماهه انجام ه ت آماده ارسال خود را بسازمان باید ممیزی محصوال

 شود.در نظر گرفته صورت ماهانه ه خشی اقدامات سازمان توسط کادک( بر ب)تا زمان تایید اث ندهست

 د.درج و به تایید کادک برسان ممیزیول را در طرح حصم ممیزیسازمان باید پارامترهای مورد نظر برای انجام 

 

 تکمیلی - های بازنگری مدیریت ورودی   1-2-3-9

 ارش مدون ارائه شود.گز یک صورته اید حداقل بریت ببازنگری مدی های ورودی

 .اشدروند و...ب واحدی ، فرایندی ،گزارشات تصویری ، نمودارهای امل مواردی نظیر گزارشات تحلیلی این گزارش می تواند ش

 

 بهبود  -10

 هحل مسال  3-2-10

 زیدیریت ، ممیزنگری مهای با روجیخ هشدارهای کیفی کادک ، وط بهسازمان باید تمامی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه خود ) شامل اقدامات مرب

آن ها  عیین اثربخشیو تزی شده اقدامات برنامه رینجام اقل شامل زمان اصورت مدون مورد پایش قرار دهد.این پایش باید حده ( را ب های داخلی و...

 باشد.

 و از طریق نرم افزار یکپارچه تامین کادک )نیتکا(  (8D)له روش حل مسا اده ازاستف بارا مشتری  سازمان باید کلیه هشدارهای کیفی صادره از سوی 

 .پاسخ دهد
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 خطاناپذیر سازی  4-2-10

 ماید.نزی استفاده اناپذیر سااز رویکرد خط، نی پدید می آیند خود ، در ایستگاه های کاری که پارا مترهای ایمبرای محصوالت ایمنی  سازمان باید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 کمیته تدوین الزامات

 سمت نوادگینام و نام خا

 املمدیر ع علی بهرامی

 دیریتمنماینده  فخر یار اسدیمه

 مشاور محمدرضا برزیده

 مشاور محمد مرادی



 

   FR-04-22 كد:

 00بازنگری:

 شماره:

  اعالم وضعیت ویژه
Kadec Special Notification1  

 

قطعه
 شماره فنی: نام قطعه: 

 تامین كننده: نوع خودرو:

 

حموله
م

 

 شماره گواهی: تاریخ ارسال:

 تعداد قطعه معیوب: ایراد:تاریخ مشاهده 

 

 ☐غیر ایمنی   ☐قطعه ایمنی 

 تاریخ توقف خط:  ☐منجر به یا توقف خط گردیده 

 قبل: هشدارشماره   ☐برای قطعه ایمنی داشته  هشدار در بازه یکماهه دو

  ☐ 500قطعات باالتر از  PPMشاخص 

  ☐برای این قطعه اعالم گردیده   KSN2اخطار  سه

 

 ..................☐ سایر    ☐عملکردی      ☐مونتاژی     ☐ظاهری  نوع مغایرت

شرح ایراد 

 مشاهده شده
 

 

 نام وامضا ءكارشناس كیفیت:

 
 

 

 نام وامضا مدیر كیفیت:

 



 

   FR-04-23  كد:

 00بازنگری:

 شماره:

 اعالم وضعیت ویژه
Kadec Special Notification  

 

قطعه
 شماره فنی: نام قطعه: 

 تامین كننده: نوع خودرو:

 

حموله
م

 

 شماره گواهی: تاریخ ارسال:

 تعداد قطعه معیوب: ایراد:تاریخ مشاهده 

 

 ☐غیر ایمنی   ☐قطعه ایمنی 

 تاریخ اعالم:  ☐منجر به اختالل تولید خط گردیده 

  ☐توسط مشتری هشدار كیفی صادر گردیده 

  ☐ 1500قطعات باالتر از  PPMشاخص 

  ☐برای این قطعه اعالم گردیده  هشدار كیفی طی بازه یکساله پنج

 

 ..................☐ سایر    ☐عملکردی      ☐مونتاژی     ☐ظاهری  مغایرتنوع 

شرح ایراد 

 مشاهده شده
 

 

 یفیت:كارشناس كء امضانام و
 

 

 

 مدیر كیفیت:امضا نام و
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