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بازرسیبرنامهتعریف
Inspection plan

جهتشوند،بازرسیبایدگامهردرکهبازرسی    مشخصه    هایونیازموردگام    هایبازرسیبرنامهدر
هربرایجداگانهصورتبهمی    توانرانمونه    برداریروشهمچنینمی    گردد،مشخصنظرموردMaterialبازرسی

.کردتعیینبازرسیمشخصه

:کاربردها
.می    گرددفراهمMaterialبازرسیهنگامدربازرسیمشخصه    هایازیکهررویبرنتیجهثبتامکان▪

:مزایا
الزمکهنمونه    هاییتعدادبازرسیهنگامدر،Materialهربرایشدهتعریفبازرسیبرنامه    هایازاستفادهبا▪

.می    دهدقرارکاربراختیاردروکردهمحاسبهاتوماتیکصورتبهرااست
.می    گیردصورتاتوماتیکصورتبهنمونه    برداریجداولدربازرسیسطوحتغییر▪
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تأمینفراینددرکیفیتمدیریت
Procurement inspection

یکبرایخاصMaterialیکتأمینجهتالزمشرایطمدیریتشاملتأمینفراینددرکیفیتمدیریت
انباردرلهمحمودریافتازبعدبازرسیانجامتأمین    کننده،محلدربازرسیانجاممشخص،تأمین    کننده

.می    شودنماید،ارسالمحمولههمراهتأمین    کنندهاستالزمکهکیفیمدارککنترلو
:کاربردها

اعتبارپایانازبعدکهخاص،Materialیکبراینظرموردتأمین    کنندهازخریداعتبارتاریختعیین▪
.نمی    شوددادهتأمین    کنندهاینازخریداجازه

جازممقداربهرسیدنازپسکهشده،مشخصزمانیدورهدرتأمین    کنندهازخریدسقفتعیین▪
.نمی    شوددادهتأمین    کنندهازخریداجازه

تأمین    کنندهبرایکیفیتمدیریتسیستم    هایداشتنبهالزامتعیین▪
انبوهخریدشروعازقبلاولیهنمونهتأییدفرآیندهایانجامبهالزامتعیین▪
کنندهتأمینمحلدربازرسیانجامبهنیازتعیین▪
محمولهبازرسینتیجهاساسبرتأمین    کنندگانبهامتیازتخصیصامکان▪
صورتلهمحموتکلیفتعیینمرحلهدریاوانباردرمحمولهرسیدمرحلهدریاکیفیمدارککنترل▪

.می    پذیرد

:مزایا
ذیرشپموردونشدهتکلیفتعیینتأمین    کنندهمحلدربازرسیمرحلهدرمحمولهکهزمانیتا▪

.نمی    شوددادهانباردرمحمولهرسیداجازهاست،نگرفتهقرار
▪Blockکلیفتتعیینمحمولهکهزمانیتاانبار،دررسیدمرحلهدرتأمین    کنندهبهپرداختنمودن

.استنشده
فتکلیتعیینانبار،بهورودازپسورودیمحمولهکهزمانیتااقالم،ازاستفادهامکانعدم▪

.استنگردیده
یاوانباردرMaterialرسیدامکاننگردد،دریافتتأمین    کنندهسویازکیفیمدارککهزمانیتا▪

.نداردوجودمحمولهتکلیفتعیین
آن    هاازگزارش    گیریوبازرسینتایجثبتامکان▪



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

انباردرکیفیتمدیریت
Warehouse inspection

دوره    ای،بازرسیشاملانباردرکیفیتمدیریت
میاقالبازرسیوانقضاءتاریخدارایاقالمبازرسی

آن    هاکیفیتمورددرومانده    اندباقیانباردرکه
.می    شود،(مشکوکاقالمبازرسی)داردوجودابهام

:کاربردها
زمانمدتکهداردکاربردزمانیدوره    ایبازرسی▪

وبودهطوالنیانباردرMaterialیکنگه    داری
آنکیفیتمشخصزمانیدوره    هایدراستنیاز

.گیردقراربررسیمورد
راهاییMaterialانقضاءتاریخاقالمبازرسیدر▪

مییبازرسباشد،رسیدهسرآنهاانقضاءتاریخکه
امکانعدمیاومجدداستفادهمورددروشوند

.گرفتتصمیممی    توانآن    هاازاستفاده
مورددرمی    توانمشکوکاقالمبازرسیبا▪

Materialوبودهانباردرمدتیازپسکههایی
    شدهمواجهمشکلییاوابهامباهاآنکیفیت
.نمودتصمیم    گیریاست،

:مزایا
ردکهاقالمیمی    توانانباردربازرسیانجامبا▪

ازودادقراربازرسیموردرامانده    اندباقیانبار
.نمودحاصلاطمینانآنهاکیفیصحت

تولیدفراینددرکیفیتمدیریت
Production inspection

نحیدربازرسیشاملتولیددرکیفیتمدیریت
وولیدتفرایندانجامازپسبازرسیتولید،فرایند

رویبربازرسینتایجکهکیفیمدارکتهیه
می    دهد،قرارمشتریاختیاردررامحصوالت

.می    شود

:کاربردها
ده،شتولیدمحصوالتکیفیتازاطمینانبرای▪

یدتولفرآیندحیندرمشخصینقاطاستالزم
کیفیبازرسی    هاینقاط،ایندرتاگرددمعین
.صورت    گیردهاMaterialرویبرالزم

یفیکبازرسیامکانتولید،فرآینداتمامازپس▪
.می    باشدفراهمنیزتولیدیمحصولرویبر

:مزایا
ن    هاآازگزارش    گیریامکانوبازرسینتایجثبت▪
انجامبازرسی    هاینتایجازکیفیمدارکایجاد▪

مشتریاختیاردردادنقراروشده
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فروشوتوزیعفراینددرکیفیتمدیریت
sales & distribution inspection

زرسیباومشتریبهارسالازقبلکیفیبازرسیشاملفروشوتوزیعفراینددرکیفیتمدیریت
.می    شودمشتری،سویازمحصولبرگشتازپسکیفی

:کاربردها
نهاییمشتریبرایمحصولارسالکهمی    کندفراهمراامکاناینمشتریبهارسالازقبلبازرسی▪

.باشدکیفیتواحدتأییدبهمنوط
بدینگردد،بررسیمحصولکیفیجنبه    هایکهاستالزممشتری،سویازمحصولبرگشتازپس▪

.می    شوداستفادهمحصولبرگشتازپسبازرسیامکانازمنظور

:مزایا
انبار،بهورودازبعدیاوگردندانبارواردبرگشتیمحصوالتاینکهازقبلکهنمودتعیینمی    توان▪

.دارندبازرسیبهنیاز

فوقهایحوزهتمامدر    هاانطباقعدممدیریت
Quality Notification

راکیفیاشکاالتمی    توانشود،مشاهدهکیفیمشکالتMaterialیکبازرسیهنگامدرکهصورتیدر
.نموداتخاذراالزمتصمیماتآن    هامورددرونمودهثبت

:کاربردها
.می    شودخرابیتعدادومشاهدهمحلعلت،نوع،شاملشدهمشاهدهانطباق    هایعدمثبت▪

:مزایا
.نمودتعریفاصالحیاقداممی    توانشدهمشاهدهخرابی    هایبرایلزومصورتدر▪
.داردوجودآن    ها،اثربخشیتعیینواصالحیاقداماتپیگیریقابلیت▪
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ممیزیمدیریت
Audit management

صورتشرکتدرکهممیزی    هاییانجامجهت
چکثبتوبرنامه    ریزیامکانمی    گیرد،

یازامتوممیزینتایجثبتممیزی،لیست    های
.داردوجوددهی

:کاربردها
دمی    شوانجامشرکتدروندرکهممیزی    هایی

راآن    هاسوابقونمودمدیریتمی    توانرا
.کردنگه    داری

:مزایا
شده،انجامممیزیبرایلزومصورتدر▪

.کردتعریفاصالحیاقداماتمی    توان
یینتعواصالحیاقداماتپیگیریقابلیت▪

.داردوجودآن    هابودنمؤثر
نتایجوشدهانجامممیزی    هایازمی    توان▪

.نمودگزارش    گیریآنهاازحاصله

FMEAشکستعواملتحلیلوتجزیه

بهآن،آثاروشکستعواملتحلیلوتجزیه
ومشکالتخطاها،حذفوکردنمشخصمنظور

ولیدتفرایندسیستم،موجودبالقوهاشتباهات
هبمشتری،نزددروقوع،ازقبلخدمت،ارائهو

.می شودبردهکار

:کاربردها
کهاستتحلیلیروشریسکارزیابیدر▪

بالقوهخطراتامکانحدتامی    کندتالش
ارزیابیآندرکهمحدوده    ایدرموجود
اثراتوعللهمچنینومی    شودانجامریسک
.ندکرتبه    بندیوشناساییراآنبامرتبط

:مزایا
▪FMEAبرایمطمئنومناسبروشیک

وینمؤثرترتشخیصومشکالتپیش    بینی
.استپیشگیریراه    حل    هایهزینه    ترینکم
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کیفیتهایهزینه    
Quality cost

یامحصولکیفیتتضمینبرایسازمانسویازکهمی    شوداطالقهزینه    هاییبهکیفیت،هزینه    های
ینههزشاملکیفیتهزینه    های.می    شودصرفشدهتعیینپیشازکیفینیازهایبراساسسرویس،

.می    باشدعدم    انطباقهزینهوارزیابی
:کاربردها

هزینه هایمثالبرای.می    باشدبازرسیانجامجهتشدهصرفهزینه هایشاملارزیابی،هزینه های▪
ایندربازرسیانجامحیندرشدهمصرفنمونه    هایهزینهبازرسی،برایشدهصرفانسانینیروی
.می    گیرندقراردسته

.می    باشدانطباق    هاعدمرفعبهمربوطهزینه    هایشاملانطباقعدمهزینه    های▪
:مزایا

.می    گیردقرارمدنظرنهاییمحصولشدهتمامبهایمحاسبهدرشدهثبتهزینه    های▪

پیمانکارانوکنندگانتأمینارزیابی
Vendor Evaluation

ازقبللیهاوارزیابی.استکنندگانتأمیندوره    ایارزیابیواولیهارزیابیشاملتأمین    کنندگانارزیابی
یکدرگانتأمین    کنندعملکردبررسیبرایدوره    ایارزیابیومی    گیردانجامتأمین    کنندهباهمکاریشروع
.می    گیردصورتخاصدوره

:کاربردها
.می    پذیردانجامشدهتعریفقبلازمعیارهایاساسبرتأمین    کنندهارزیابی▪

:مزایا
لحظههردرآن    هاامتیازمشاهدهامکانومی    شودانجامOnlineصورتبهتأمین    کنندگانارزیابی▪

.می    باشد
یازنموردمعیارهایآن    هابرعالوهمی    توانامادارد،وجودسیستمدرشده    ایتعیینپیشازمعیارهای▪

.نمودتعریفنیزرادیگری
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کیفینمودارهای

.می    باشدغیرهوتولیدنظیرفرایندهاییثبتوارزیابیکنترل،جهتابزاریکیفینمودارهای
:می    گردندزیرمواردشاملموجودکنترلینمودارهای

(C-Chart)خرابی    هاتعدادبرای▪
(U-Chart)نمونهواحدهردرخرابی    هاتعدادبرای▪
...و▪

کیفیهایشاخصوگزارشات

تمسیسازمی    توانکهگزارش    هایی.داردوجودسیستمدرشدهثبتهایدادهازگزارش    گیریامکان
:استزیرشرحبهگرفت

شدهتعریفبازرسیبرنامه    های▪
مشتریوتأمین    کننده،Materialاساسبرشدهانجامبازرسی    هاینتایج▪
بازرسیانجامحیندرشدهثبتخرابی    های▪
تأمین    کنندگانسویازارسالیکیفیمدارک▪
کالیبراسیونبرنامه    های▪
آن    هاازحاصلهنتایجوممیزی    ها▪
.تاسفراهمنیز،داردوجودسیستمدرکهآنچهازغیرگزارش    هاییتهیهقابلیتنیاز،صورتدر▪




