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مدیریت خرید و ارزیابی تأمینکنندگان از طریق ISO 9001

مطالعه موردی :شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدی دکتر کامکار
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صالحی1

کد مقاله92272 :

چکـیده
با توجه به تمرکز سازمانها بر مقوله مهم مدیریت زنجیه تأمین و اهمیت نگاه فراسازمانی ،موضوع خرید و مدیریت
تأمینکنندگان نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردار شده است .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف حصول اطمینان از برآورده
شدن کیفیت کاال و خدمات ارائه شده توسط تأمین کنندگان مطابق با مشخصههاي تعیین شده و تأمین به موقع آنها
طبق برنامه زمانبندي مشخص شده توسط شرکت مورد مطالعه (شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدي دکتر کامکار) انجام شده است .تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردي و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق مصاحبه و
مشورت با خبرگان و مستندات موجود در شرکت مذکور جمعآوري شد .نتایج به دست آمده بیانگر این است که کلیه
خریدهاي انجام شده در شش ماه گذشته منطبق بوده و برگشتی به تأمین کننده در شرکت وجود نداشته که شرایط
مطلوب میباشد و ادامه روند توصیه میشود.

واژگـان کلـیدی :مدیریت خرید ،ارزیابی تأمین کنندگان ،استاندارد ،ایزو 9009
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)41 :پاییز 4144

قبل از جنگ جهانی دوم کلیه واحدهاي تولیدي و خدماتی سعی داشتند محصوالت با کیفیت باال به دست مشتري برسد .اما
پس از آن به علت افزایش تولید ،تنوع محصوالت و رقابت زیاد ،نیاز به استفاده از نظام تضمین کیفیت احساس گردید که عالوه بر
کنترل محصول بر فرآیندهاي تولیدي آن هم نظارت گردد (لیزبتین 9و همکاران .)2092 ،این موضوع باعث کاهش ضایعات و
اتالف انرژي و منابع و در نتیجه موجب کاهش هزینهها گردید (کومار 2و همکاران .)2092 ،در همین راستا به منظور جلب رضایت
مشتریان براي هر کاالیی استانداردي ویژه آن محصول تدوین گردید به طوريکه کلیه تولیدکنندگان موظف به رعایت الزامات آن
استاندارد گردیدند (یاداولی 2و همکاران .)2099 ،اما این استانداردها ویژه محصول بودند و به نحوه مدیریت آن توجهی نداشت تا
این که در سال  9992سازمان بینالمللی استاندارد ،استاندارد ایزو 9009را تدوین نمود که کلیه سازمانها اعم از کارخانجات تولیدي
یا مراکز خدماتی مانند خودروسازان ،تولیدکنندگان مواد غذایی ،بیمارستانها ،مدارس ،سوپر مارکتها و حتی نانوایی و بقالی هم
بتوانند این استاندارد را در سازمان خود پیادهسازي و اجرا سپس گواهینامه بینالمللی دریافت نمایند (پراتس و کاراسچی.)2092 ،2
از طرفی ناکارآمدي زنجیره تأمین میتواند هزینههاي عملیاتی یک شرکت را تا  22درصد افزایش دهد .عالوه بر این ،اتالف 2
درصد سرمایه در کل زنجیره تأمین میتواند حاشیه سود یک شرکت معمولی را تا دو برابر افزایش دهد (دنیس 2و همکاران،
 .)2009از آنجا که این تفاوت اقتصادي قابل توجه است ،شرکتها اغلب اهمیت زیادي براي زنجیره تأمین خود به عنوان روشی
براي تولید بهتر قائل هستند .زنجیره تأمین یک شرکت ،ممکن است پیچیدگی زیاد یا کمی داشته باشد ،اما به طور کلی ،ابتدا از
تأمین کننده شروع می شود ،به سمت تولید کننده ،و در نهایت با مشتري یا مصرف کننده به پایان میرسد .از دیدگاه تولید کننده،
مواد مورد نیاز شرکت توسط تأمین کننده تهیه و سپس وارد شرکت شده ،و محصول نهایی از طریق کانال توزیع در اختیار مصرف
کننده و یا مشتري قرار میگیرد .این امر بدیهی است ،تأمین کننده که توسط مدیر خرید انتخاب میشود باید به سازمان جهت حفظ
موقعیت رقابتی و پیادهسازي زنجیره تأمین کارآمد کمک کند (گویندان 6و همکاران .)2092 ،تأمین کنندگان یکی از اجزاي فرآیند
زنجیره تأمین در سازمانها به شمار میروند .و مدیریت عرضهکنندگان به این دلیل که آنان جز سازمان محسوب نمیشوند ،نیازمند
مهارت تخصصی در مذاکره است .تأمینکنندگان باید به درستی ارزیابی شوند چرا که میتوانند اثرات بسیار مثبت و یا زیانباري را
در عملکرد کلی یک سازمان داشته باشد .ارزیابی تأمین کننده یکی از مهمترین مسائلی است که مدیران خرید با آن مواجه هستند،
چرا که مسائل مهمی در ارزیابی باید مدنظر قرار گیرد و اهمیت دادن به این مسائل میتواند در نهایت بر انتخاب تأمینکننده نقش
مهمی داشته باشد .از این جهت که هزینه مواد اولیه در کل هزینه تولید نقش بسزایی دارد .از این رو ،انتخاب تأمین کننده کارآمد
حائز اهمیت است (فونسسا و دامینکواس .)2097 ،7با توجه به استراتژيهاي شرکت میتوان معیارهاي مختلفی براي ارزیابی و
انتخاب تأمین کننده به کار گرفت .تحقیقات گوناگون حاکی از آن است که مشکالت مربوط به کیفیت محصول در سازمانها ناشی
از مواد خام ناقص میباشد .دقت در انتخاب عرضهکنندگان رقابتی میتواند باعث حداقلسازي اثرات زیانبار و در واقع افزایش
اثرات مثبت بر کیفیت ستادههاي یک سازمان گردد (مارتینز کوستا .)2009 ،8بنابران ،ارزیابی و انتخاب تأمین کننده مناسب یکی از
اجزاي مهم ساختار سازمانی به حساب میآید (یاداو 9و همکاران .)2098 ،بنابراین مشخص شد ارزیابی تأمینکننده یکی از
مشکالتی است که توسط بسیاري از محققان مدنظر قرار گرفته است .در گذشته معیارهاي بسیاري از جمله قیمت ،کیفیت ،تحویل،
و غیره در انتخاب تأمینکننده در نظر گرفته میشد .اما به دلیل افزایش تجارت جهانی ،رقابت بیشتري وجود دارد ،به همین علت در
حال حاضر شرکتها هر عامل را براي به حداقل رساندن هزینههاي خود و به حداکثر رساندن سود خود مد نظر قرار میدهند .از
این رو ،هدف از تحقیق حاضر حصول اطمینان از برآورده شدن کیفیت کاال و خدمات ارائه شده توسط تامین کنندگان مطابق با
مشخصه هاي تعیین شده و تأمین به موقع آنها طبق برنامه زمانبندي مشخص شده توسط شرکت میباشد.

 -2مبانی نظری
 -1-2مدیریت کیفیت
در گذشته ،کیفیت به عنوان مطابقت با نیازمنديها تعریف میشد به این معنی که مشتریان نیازمنديهاي خدمات و
محصوالت خود را جمالت بسیار کوتاهی تحت عنوان نیازمنديها تعریف میکنند اما در حوزه خرید منظور ما از کیفیت چیست؟
آرمن فیگن بام ،کیفیت را ترکیبی از تمام ویژگیهاي بازاریابی ،مهندسی ،ساخت و نگهداري که در محصول یا خدمت جهت
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برآورده سازي انتظارات مشتریان بکار گرفته میشود ،تعریف میکند .از این دیدگاه ،مفهوم مدیریت کیفیت جامع استخراج میگردد.
رقابت نیز میتواند در ایجاد برخی از انتظارات و نیازمنديهاي کیفیت محصول و خدمات مثمر ثمر باشد .بعنوان مثال مشتري از
یک نوع خدمات عرضه بسته بندي دو روزه راضی است تا اینکه شرکت دیگري شروع به عرضه همان خدمات به صورت یک روزه
در یک سطح رقابتی کند ،بنابراین فشار رقابتی نیز میتواند نیازمنديهاي کیفی مشتریان را تغییر دهد (اینیوال 9و همکاران.)2099 ،

 -2-2ارزیابی تأمینکنندگان

سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)43 :بهار و تابستان 4144

در خرید ،کیفیت تأمینکننده به عنوان یک شاخص عمده عملکرد تلقی میگردد (امویکالی و کاواله .)2092 ،عملکرد کیفیت
تأمین کننده به عنوان توانائی برآورده ساختن مداوم نیازها و انتظارات جاري و آینده مشتري در زمینههاي عملکردي مهم می باشد.
سه بخش این تعریف نیازمند مقداري بحث میباشد .9 :توانائی برآورده ساختن به طور مستمر ،توانائی برآوردن انتظارات و
نیارمنديهاي خریداران در تمامی موارد (مانند کیفیت فیزیکی محصول ،تحویل بموقع و  )...و بطور مستمر یک ویژگی مناسب
میباشد .2 .انتظارات و نیازمنديهاي جاري و آینده مشتري :تأمینکننده باید عالوه بر توانایی برآورده ساختن نیازمنديهاي امروزه
مشتري ،توانایی خود را براي ارضاي نیازمنديهاي کیفی آینده وي نیز اثبات نماید ،این به معنی توانایی تأمین کننده در بهبود
مستمر عملکرد میباشد .تأمین کننده اي که تاکنون قادر به برآورده ساختن نیازهاي جاري مشتریانش بوده است ،اما قادر به برآورده
ساختن نیازهاي آینده وي نباشد ،یک تأمین کننده با کیفیت محسوب نمیگردد .2 .زمینههاي عملکردي مهم :کیفیت تأمین کننده
فقط به جنبههاي فیزیکی محصول خالصه نمیشود در واقع ،یک تأمینکننده باید قادر به برآورده ساختن انتظارات مشتري در
زمینههاي عملکردي مهم مختلفی (بسته به سازمان) باشد (استویک 2و همکاران .)2099 ،از جمله:
عرضه بموقع محصوالت و خدمات -بدون توجه به چگونگی برآورده ساختن نیازمنديهاي مشتري هرگونه تأخیر در عرضه،
یک شاخص براي عملکرد بد تأمین کننده محسوب میشود.
مطابقت محصوالت /خدمات -یعنی توانائی برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتري از جهت اندازه ،انعطاف پذیري ،کیفیت
مواد اولیه ،کارکرد ،ویژگیها و یا شاخصهاي دیگر.
خدمات پس از فروش -خدمات پس از فروش یکی از معیارهاي مهم کیفیت تأمینکننده به شمار میآید ،مخصوصا براي خرید
تجهیزات سرمایهاي .خدمات پس از فروش در حقیقت توانایی تأمینکننده براي پاسخگوئی به نیازهاي پیشبینی شده و پیشبینی
نشده خریدار جهت پشتیبانی محصول میباشد.
همراهی با تکنولوژي -جنبه دیگر کیفیت تأمینکننده ،رشد تأمینکننده همگام با توسعه تکنولوژي میباشد که شامل توسعه در
تکنولوژي فرآیند میباشد .همگام بودن با تکنولوژي روز در واقع بیانگر ،توانائی تأمینکننده در پاسخگوئی به نیازهاي کیفیتی آینده،
مخصوصا در حوزه عملکرد فرآیند و محصول میباشد.
مدیریت هزینه -ارتباط مستقیمی بین بهبودکیفیت و هزینه پایینتر وجود دارد .یک جنبه مهم کیفیت تأمینکننده توانایی
دسترسی پیوسته به کیفیت باالتر در هزینه کمتر براي مشتري میباشد .توسط بهبود فرآیندها ،هزینه فرآیندهاي فاقد ارزش افزوده
حذف شده و هزینه کل کاهش پیدا میکنند .الزم به ذکر است که در فرآیند خرید ،منظور اصلی خریدن قطعات یا خدمات از
تأمینکننده نمیباشد ،بلکه مقصود ،خریدن توانائیهاي عملکردي و مدیریتی وي میباشد .محصوالت و خدمات نتیجه توانائی
تأمینکننده در طراحی ،مهندسی ،ساخت ،خرید ،بازاریابی و خدمتدهی میباشند .توانائیهاي تأمین کننده باید بتوانند سطح
عملکردي را ایجاد کنند که در بلند مدت قادر به برآوردن انتظارات مشتري و یا عبور ازآن بشود .خرید نه تنها باید بر روي محصول
فیزیکی تمرکز نماید ،بلکه همچنین باید بروي سیستمها و فرآیندهاي خلق این خروجیها نیز تمرکز نمایید که این عمل شامل
خبرگی و توانائی تأمین کننده در سیستم تحویل ،لجستیک ،مهندسی ،نوآوري و مدیریت زنجیره تأمینش میباشد (کیم و همکاران،
.)2096
اکثر شرکتها ،تعداد تأمینکنندگان خود را در طی دهههاي گذشته کاهش قابل مالحظهاي دادهاند که این کاهش امروزه نیز
ادامه دارد .یک شرکت خریدار نوعی ،اکنون براي تامین نیازمنديهاي خرید خویش در مقایسه با سالهاي پیش به تأمینکنندگان
کمتري اتکا دارد .براي یک خریدار مهم است که تأمینکنندگ انی را انتخاب نموده و نگه دارد که توانائی ارائه محصوالت و خدمات
با باالترین کیفیت را داشته باشند .براي اطمینان از وقوع این موضوع ،برخی خریداران تأمینکنندگان را ملزم به گذراندن فرآیند
رسمی دریافت گواهینامه براي بهبود و کنترل سیستمهاي کیفیتشان مینمایند .فرآیند دریافت گواهینامه تأمینکننده فرآیند رسمی
است که مشتري از طریق ممیزي تیمهاي چند تخصصی،گواهی میکند که تأمینکننده نیازهاي کیفی وي را برآورده میسازد .این
گواهینامه مشخص میکند که سیستمهاي کیفی تأمینکننده با نیازمنديهاي خریدار مطابقت میکند (آلوسکان 2و همکاران،
 .)2096این تأیید معموال در مورد یک تأمینکننده مشخص بکار میرود .تأمینکنندگان نباید گواهینامه کیفی را بعنوان یک دردسر
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بپندارند و برعکس فرآیند دریافت گواهینامه تأمینکنندگان ،مخصوصا براي تأمینکنندگان کوچک باعث ارزیابی سیستمهاي کیفی-
شان میشود .فرم ارزیابی تأمین کنندگان نیز در شکل  9نشان داده شده است.

 -3-2مدیریت خرید
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در دنیاي کنونی رقابت بین سازندگان قطعات و
محصوالت با شدت بیشتري براي جلب رضایت
مشتري ،کسب سود بیشتر و دستیابی به بازارهاي
بینالمللی دنبال میشود .بنابراین شرکتها و مراکز
تولیدي و خدماتی نیازمند انعطافپذیري در عرضه
محصوالت و خدمات خود هستند و از آنجایی که
بخش اعظم هزینه تمام شده محصوالت متعلق به
هزینه اقالمی است که توسط تعیینکنندگان بیرونی
تهیه میشود و از سوي دیگر کیفیت و انعطافپذیري
در محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شرکت به
میزان قابل توجهی تحت تاثیر اقالم بیرونی قرار
میگیرند .لذا قسمت خرید به عنوان متولی امر تأمین
مواد و قطعات از اهمیت و جایگاه ویژهاي برخوردار
بوده و عملکرد آن بسیار حائز اهمیت است .یکی از
مهمترین تصمیمات خرید ،انتخاب و حفظ گروه
کاملی از تأمینکنندگان میباشد البته شکلگیري
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین موجب شده که
محققان و حقوقدانان بیش از پیش دریابند که
مدیریت انتخابکنندگان ،عاملی است که منجر به
افزایش رقابت در کل زنجیره تأمین میشود .با توجه
به افزایش اهمیت وظایف خرید در سازمانها،
تصمیمات مربوط به خرید و ارزیابی و انتخاب تأمین-
کنندگان اهمیت بیشتري پیدا کرده است .همچنین
تغییر مداوم خواستههاي مشتریان ،نیازمند استراتژي-
هاي انعطافپذیرتر در زنجیره تأمین و انتخاب
تأمینکنندگان میباشد (سوکی 9و همکاران.)2007 ،
خریداران نقش مهمی در مدیریت کیفیت تأمین-
کنندگان خود بازي میکنند .متأسفانه اکثر خریداران
زمان منابع خود را صرف بهبود کیفیت تأمینکنندگان
نمینمایند .در دنیاي جدید تولید ،نیازمنديها و شرح
وظایف شغلی یک مدیر خرید و یا یک خریدار ،در
طی سالهاي اخیر تغییرات زیادي کرده است
بطوريکه امروزه نقش و وظایف آنها فراتر از کار
ساده سفارشات خرید بوده و آنها را درگیر بهبود
پیشگیرانه کیفیت تأمین نموده است (شیله.)2020 ،2
شکل ( )2نشان میدهد که رضایت کل مشتریان
وابسته به عملکرد تأمینکنندگان است (سائنز 2و
همکاران.)2098 ،

شکل  .1فرم ارزیابی تأمین کنندگان

1 Sevkli
2 Schiele, H
3 Sáenz, M. J
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شکل  2نیز نمونه نمودار الکپشتی شناسنامه
فرایند خرید را نشان میدهد.

رضایت مشتری

 -3مواد و روش
تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردي و توسعهاي میباشد .جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه شرکتهاي تولید کننده مواد
پالستیکی ایران تشکیل میدهند و نمونه مورد مطالعه نیز شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدي دکتر کامکار
می باشد .بر اساس مصاحبه و مشورت با مدیران سازمان اطالعاتی در خصوص ارزیابی تأمینکنندگان به دست آمد .در بخش
مدیریت خرید نتایج زیر به دست آمد:
وجود فرم درخواست خرید کاال :لیست کلیه اقالم مؤثر بر کیفیت به همراه مشخصات خرید و نگهداري آنها ،در فرم
درخواست خرید به شماره ( )PR-74/01/FR01درج گردیده است .این فرم در انبار ،کنترل کیفیت ،بازرگانی و نماینده مدیریت
نگهداري میشود .و این کاالها و خدمات از طرح کیفیت استخراج میگردند و درخواست کننده میتواند دادههاي خرید را در
ستونهاي نام کاال و توضیحات فرم درخواست خرید درج نماید.
شکل گیری درخواست خرید :تنظیم فرم درخواست خرید :بنـا به اعالم نیـاز انبـار (رسیدن به نقطه سفارش) و یا
تشخیـص مدیریـت در خصـوص اقالم  ،انباردار اقـدام به تنظیـم فرم درخـواست خریـد ( )PR-74/01/FR01نمـوده و جهت
تأیید تحویل مدیریت کارخانه میگردد .تصویب خرید :فرم درخواست خرید جهت تصویب تحویل نماینده مدیریت میگردد.
اولویتبندي تأمینکننده  :بازرگانی با استفاده از نتایج سنجش عملکرد تأمینکنندگان اقدام به الویتبندي تامین کنندگان نموده و
رایزنی جهت خرید را مطابق برنامه زمانبندي انجام میدهد و مطابق فرم درخواست خرید ( )PR-74/01/FR01اقدام به خرید
مینماید .خرید و حمل به کارخانه و تحویل قطعی کاال :پس از تصویب درخواست خرید توسط نماینده مدیریت ،بازرگانی طبق
اولویتبندي اقدام به دریافت نمونه یا خرید کاال کرده و آنرا تحویل انبار میدهد .پس از ورود کاال به کارخانه ،انبار با استفاده از
فرم مشخصات مواد اولیه مورد مصرف به شماره ( )PR-74/01/FR02ورود کاال را به کنترل کیفیت اعالم و کنترل کیفی نتایج
بازرسی را درج و امضاء مینماید .همچنین نظر سنجیاي از مشتریان انجام شد (شکل  2و  )2که نتایج ذیل (نمودار  )9حاصل
گردیده است:
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شکل  .2تأثیر عملکرد تأمین کنندگان بر

شکل  .3نمونه نمودار الکپشتی
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شکل  .4فرم نتایج پایش فرآیندها
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شکل  .5فرم ثبت نتایج پایش فرآیندها

نمودار  .1ارزیابی تأمین کنندگان
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میانگین امتیازات  %82میباشد که باالتر از حد پذیرش است .لذا در مجموع رضایت مناسب ارزیابی میشود  .اما با توجه به
بررسی نمودار:
 .9تبلیغات در مقایسه با سایر رقبا کم بوده و توصیه تبلیغات رسانهاي میگردد.
 .2در خصوص قیمت و کیفیت با سایر شرکتها پیشنهاد پروژه کاهش قیمت میباشد.
 .2در خصوص دسترسی بیشتر افزایش سهم بازار به میزان  %90توسط مدیریت و بازرگانی توصیه میشود.

 -4نتیجهگیری

 -5پیشنهاداتی در خصوص ارزیابی تأمینکنندگان
مشخصات تأمینکنندگان کاال یا خدمات ارائه شده توسط آنها در لیست تأمینکنندگان به شماره ( )FR-74/05ثبت گردد.
ارزیابی تامینکنندگان با استفاده از فرم ارزیابی تامینکنندگان ( )FR-74/03انجام شود.
در هر بار ارزیابی مجدد ،حداقل امتیاز براي معتبر شدن تأمین کننده  60درصد می باشد.
تأمینکنندگان معتبر ،بر اساس امتیاز طبقهبندي شده و خرید از هر یک ،قابل انجام است.
براي هر یک از اقالم موثر بر کیفیت ،حداقل دو تأمین کننده معتبر توصیه میشود.
در صورتی که تأمین کننده کاال ،انحصاري باشد و شرکت به خرید از تأمین کننده خاص اجبار داشته باشد ،ارزیابی انجام می-
شود و در صورت نامعتبر شدن تأمینکننده مراتب به اطالع تأمین کننده میرسد.
نام تأمینکنندگان معتبر در لیست تأمینکنندگان معتبر درج میشود و اعتبار ساالنه دارد.
در اولین ارزیابی ،ابتدا براي خرید هر قلم کاال ،استعالم صورت میگیرد و نام تمامی تأمینکنندگان موجود ،در واحد خرید جمع
آوري میگردد.
در هر بار ارزیابی مجدد ،تأمینکنندگان جدید در ارزیابی شرکت داده شوند.
همه تأمینکنندگان (معتبر /نامعتبر) مجدداً ارزیابی میشوند.
در صورتی که تأمین کننده در ارسال محصوالت بیشتر از  2روز تأخیر داشته باشد ،نحوه برخورد با وي به شرح زیر است:
در مرتبه اول ،به وي تذکر شفاهی داده میشود.
در مرتبه دوم ،به وي تذکر کتبی داده میشود.
در مرتبه سوم ،به وي تذکر کتبی داده شده و سفارشات وي لغو میگردد و امکانات تولیدي وي مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته
میشود.
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انتخاب تأمین کننده مناسب یکی از مهمترین مسائل تصمیمگیري براي دسـت یـابی بـه مزیـت رقـابتی در زنجیـره تأمین
میباشد .براي نیل به این اهداف ،تصمیمگیرندگان باید بهترین روش را براي تجزیه و تحلیل و حل مسـاله انتخاب تأمین کننده به
کار بگیرند .براي این منظور مشاهداتی در شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدي دکتر کامکار انجام شد و با
مشورت خبرگان نتایج نهایی آن به صورت زیر ارائه شده است .در تصمیمگیري براي انتخاب تأمینکنندگان دو موضوع باید مدنظر
قرار گیرد .موضوع اول این است که از چه معیاري باید استفاده نمود و موضوع دوم این است که از چه روشی باید براي مقایسه
تأمینکنندگان بهره جست .از این رو مشخص گردید که مسئول خرید ،مسئول تحقق هر چه مطلوبتر این رویه اجرایی در خریدها
میباشد .این رویه کلیه تأمینکنندگان کاال و خدمات ،که در کیفیت محصوالت تولیدي مشخص شده در دامنه کاربرد نظام نامه
کیفیت موُثر میباشند را شامل میشود .نماینده مدیریت ،کنترل کیفیت ،انبار و بخش تولید نیز مسئولیت و وظیفه واگذار شده به
خود را طبق رویه برعهده دارند .مدیر کارخانه و نماینده مدیریت مسئولیت نظارت برحسن اجراي این روش اجرایی را بر عهده دارد
و هماهنگی و همکاري در بخشهاي اشاره شده منجر به مطلوبیت ارزیابی تأمین کنندگان و مدیریت خرید در شرکت خواهد شد.
همچنین در صورتی که محموله ارسالی تأمینکنندهاي ،در نمونهگیري رد شود و میزان محصول نامنطبق آن بیشتر از  % 90باشد،
نحوه برخورد با وي به شرح زیر است :در مرتبه اول ،به وي تذکر شفاهی داده میشود .در مرتبه دوم  ،به وي تذکر کتبی داده شده
و جلسه اقدام اصالحی و پیشگیرانه با حضور وي برگزار گردد .در مرتبه سوم  ،به وي اخطار کیفی داده شده و سفارشات وي حذف
میشود .و سپس تأمین کننده مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت کسب نتیجه قابل قبول در ارزیابی ،نمونه اولیه از وي
دریافت شده و پس از تأیید نمونه اولیه به ایشان سفارش کار داده میشود .در مرتبه چهارم  ،از لیست تأمینکنندگان حذف میشود.
الزم به ذکر است که جداسازي محصوالت نامنطبق حین تولید و ورودي برعهده بخش تولید میباشد وکنترل کیفیت وظیفه نظارت
وتأیید این عملیات (بازرسی مجدد) را برعهده دارد .همچنین مشخص گردید که کلیه خریدهاي انجام شده در شش ماه گذشته
منطبق بوده و برگشتی به تأمین کننده در شرکت وجود نداشته که شرایط مطلوب میباشد و ادامه روند توصیه میشود.
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در صورتی که سازمان مجبور به حذف یا کاهش حجم سفارشات. از لیست تأمینکنندگان حذف میشود،در مرتبه چهارم
. بازرگانی و کنترل کیفیت ملزم به شناسایی تامین کننده جدید میباشند،تأمینکنندگان باشد
 ) ثبت میFR-74/06 (  در فرم سوابق تأمین کنندگان، سوابق مربوط به اخطارهاي کیفی و ممیزي هاي خارج از برنامه
.شود
 نمونهگیري از محمولههاي ورودي تأمینکنندگان مطابق طرح کیفیت محصول مربوطه:روش بازرسی از محمولههاي ورودي
.انجام شود
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