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آيا بازرسيهاي كاالي دريافتي بطور موثر وبا توجه به دستورالعمل مشخصي انجام مي شود

:تاريخ

:آدرس 

:شركت / نام كارگاه 

ايا شاخصهاي كيفي مرتبط تعريف و پايش مي گردد

جمع 

امتیازات

آيا پرسنل مرتبط با كنترل كيفيت مشخص شده و آموزشهاي الزم را ديده اند

 :توضیحات 

آيا ميزان انحراف از برنامه آموزشي محاسبه و اقدام اصالحي مرتبط تعريف شده است

آيا بازرسيهاي حين فرايند ونهايي بطور موثر وبا توجه به يک برنامه مدون انجام مي شود

ايا آزمايشگاه تخصصي و مرتبط با محصول توليدي وجود دارد

در خصوص محصوالت توليدي ...آيا مدارک فني شامل نقشه ها ، داده هاي خريد، تست پلن و 

كامل بوده و به روز  ميباشد

سواالت مالي و منابع انساني

به نحو (MSA)وابزارهاي آناليز سيستم هاي اندازه گيري(SPC)آيا از تکنيکهاي كنترل فرايند آماري

موثري استفاده ميشود

آيا برنامه اي جهت ارتقاء و آموزش پرسنل وجود دارد

  چك لیست ارزيابي خدمات تولیدی

آيا سازمان به لحاظ مالي و اقتصادي توان براورده سازي نيازهاي مشتري را دارد

:شركت / مدير كارگاه :                   دارد                ندارد                 نوع گواهينامه :       گواهينامه كيفيت 

سواالت کیفیت

1

:شماره شناسنامه سازنده :            شناسنامه سازنده قبال تکميل شده است               تکميل نشده است              كد سازنده

وزن موزونوزنشرح امتیازرديف (10-1)امتیاز

آيا سازمان مشخصات مهم محصول وفرايند را شناسايي كرده ونموداري از توالي فرايندهاي 

تهيه نموده است(OPC)توليد

آيا جهت برخورد با محصول نا منطبق روش مدوني وجود دارد

آيا سازمان در مواقع لزوم اقدامات اصالحي مناسب تعريف كرده و از اثربخش آن اطمينان حاصل 

مي نمايد

آيا تجهيزات اندازه گيري و كنترل داراي كاليبراسيون بوده و متناسب بانوع كنترل ها مي باشد



  FR-05-03:  شماره فرم 
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  چك لیست ارزيابي خدمات تولیدی
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امتيازات

آيا سيستم كنترل موجودي در انبار وجود دارد

ايا نحوه انبارش و نگهداري ،جابجايي و تحويل محصول متناسب با درخواست مشتري است

ورسيدگي به شکايات مشتري و خدمات پس از فروش به نحو مناسبي انجام مي شود آيا نحوه آگاهي

آيا سازمان ازخدمات و توليدات پيمانکاران فرعي كه صالحيت آنها از نظر مشتري تاييد شده است 

استفاده مي نمايد

آيا سازمان از يک سيستم برنامه ريزي توليد و تامين به موقع مواد بهره مند است

ايا فضاي كافي براي انبارش و نگهداري مواد اوليه و محصول نهايي وجود دارد

ايا فضاي كافي براي توليد محصوالت و جابجايي مواد وجود دارد

آيا نيروهاي انساني مرتبط با توليد از مهارت و تجربه كافي برخوردار بوده و آموزشهاي تخصصي 

الزم را ديده اند

در سطح سازمان و باالخص در خطوط توليدي رعايت مي شود (5S )ايا اصول اوليه آراستگي محيط كار

وزن

آيا امکان سنجي و نياز سنجي در خصوص براورد نيروي انساني مورد نياز توليد انجام و اجرا شده 

است

سواالت تولید

سواالت برنامه ريزی و بازرگاني

آيا امکان رديابي و قطعات و  محصول نهايي در تمامي مراحل توليد امکان پذير است

آيا از دستگاه ها،ماشين آالت و تکنولوژي مناسب جهت توليد استفاده ميگردد

آيا دستورالعملهاي كاري مرتبط با فرايندهاي توليد  در ايستگاههاي كاري موجود است

(10-1)امتیاز

آيا سازمان از يک برنامه نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و پيشبينانه برخوردار بوده و آن را به نحو 

موثري اجرا مي نمايد

امتیازوزن موزون شرحرديف
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امتیاز (10-1)امتیازوزن موزونوزنشرحرديف

ميزان آشنايي مديريت با الزامات و نيازهاي مشتري

آياچارت سازماني متناسب وجود دارد و اجرا مي گردد

آيا زير ساختهاي الزم جهت توليد با كيفيت وجود دارد

سواالت مديريت و زير ساختها

آيا طرح تجاري تهيه ، تدوين و اجرا مي گردد

آيا مديريت چشم انداز كوتاه و بلند مدت جهت پيشبرد اهداف سازماني دارد

آيا مديريت از اهداف كيفي سازمان مطلع مي باشد

آيا سابقه توليد قطعات مشابه با محصول مورد نظر وجود دارد

:توضیحات 

سواالت بخش مهندسي

.آيا نيروي انساني متخصص براي واحد مهندسي و به تعداد مکفي جذب شده است

 تهيه شده استSQAايا مسندات فني توليد و كنترل  قطعه نظير 

ارسال به تأمين كننده       حضور در محل:  نحوه تکميل چک ليست 

ايا از نرم افزارها و روشهاي  مرتبط ،جهت طراحي و توسعه محصول و فرايند استفاده ميشود

جمع 

0امتیازنهايي
:اعضای تیم ارزيابي

:سمت

امضاء

:نام و امضاء تاییدکننده نام و نام 


