فهرست مقاالت

عنـوان مقـاله

صفحه

مدیریت رضایت مشتری از طریق ایزو 20001؛ مطالعه موردی :شرکت بینالمللی
آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
حمیدرضا صالحی

1

برنامهریزی نگهداری و تعمیرات؛ مطالعه موردی :شرکت بینالمللی آزمایشگاهی
تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
حمیدرضا صالحی

11

روش بهینه انبارداری با GSP؛ مطالعه موردی :شرکت صنایع شیمیایی فرتاک

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)14 :پاییز 1401

لوتوس
حمیدرضا صالحی

21

مدیریت خرید و ارزیابی تأمینکنندگان از طریق ISO 9001؛ مطالعه موردی:
شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار
حمیدرضا صالحی

11

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :پاییز 1141

مدیریت رضایت مشتری از طریق ایزو 20001
مطالعه موردی :شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدی دکتر کامکار
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صالحی1

کد مقاله36313 :

چکـیده
استاندارد  ،ISO 10002سیستم بازخورد مشتریان می باشد که مبتنی به  ،CRMنظام ارتباط با مشتریان طراحی شده
است؛ که پایه ی استاندارد تکریم ارباب رجوع ،افزایش جلب رضایت مشتری و ارتقای رضایتمندی و ثبت شکایات
مشتریان می باشد؛ و همچنین مشخص نمودن مکانیزم مناسبی جهت طراحی ،برنامه ریزی و اجرای فرآیندی اثربخش و
کارا در مورد فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان (اعم از مصرف کنندگان و سایر طرفهای ذینفع) باعث بهبود محصوالت
و فرآیندهای سازمان می شود و شان و منزلت سازمان افزایش می یابد که در نهایت منجر به افزایش رضایتمندی
مشتریان می گردد؛ و شامل تمامی شکایات مشتریان به هر صورت و هر رسانه ای میباشد؛ و اجرای این فرایند بر عهده
نماینده مدیریت بوده و کلیه واحدهای مرتبط ملزم به همکاری با آن واحد می باشند؛ و مدیریت ارشد سازمان از طرق زیر
رهبری و تعهد خود را در خصوص مشتری مداری اعالم می نمایند .از این رو ،تحقیق حاضر ،به منظور تعیین رضایتمندی
مشتری و کسب اطالع از نارضایتی احتمالی مشتری از فرآیندهای تاثیرگذار سازمان جهت اندازهگیری عملکرد سیستم
مدیریت کیفیت ،از یك فرآیند مدون و هدفمند جهت کسب کلیه نظرات مشتریان از سازمان توسط شاخصهای قابل
اندازه-گیری استفاده میگردد؛ که از نتایج این فرآیند میتوان در بهبود مستمر سازمان و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
استفاده نمود.

واژگـان کلـیدی :کیفیت ،رضایت مشتری ،استاندارد ایزو  ،60001مدیریت ارتباط با مشتری.

 -1کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( )EMBAگرایش مدیریت استراتژیک ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و
تحقیقات تهران شعبه زنجان hr.salehi59@gmail.com
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مشتری بزرگترین سرمایه هر کسب و کاری محسوب می شود و عنصری اسـت کـه بـدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه
حیات نخواهد بود .امروزه مشتریان حق انتخاب دارند و روز به روز بر بصیرت و خواستههای آنها افزوده میشود .در عصر حاضـر
رضـایت مـشتریان بـه یکی از موضوعات راهبردی سازمانها تبدیل شده است (جواناماستا 6و همکاران .)1062 ،در اقتصاد کنونی،
سـازمانهـا همـه فعالیتها و توانمندیهای خود را متوجه رضایت مشتریان نمودهاند ،چرا کـه مـشتریان تنهـا منبع برگشت
سرمایه محسوب میشوند (زربینو 1و همکاران .)1062 ،لذا میتوان بـه جـرات ادعـا نمـود کـه ارزشهـای مشتری پسند نخستین
اصل هر کسب و کار در جهان امروز به شمار میروند (دوناراین 3و همکاران .)1062 ،امـروزه شـرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر
زندگی ما خدمت محور است بـه طـوری کـه مـا بـه خـدمات بیشتری نسبت به گذشته نیاز داریم .با توجه به تحوالت صورت
گرفته در جهان ایـن پیـام را برای سازمانها دارد که روش های قدیمی کسب و کار کارآیی خود را از دسـت داده اسـت و شرکت-
هایی موفقترهستندکه با شناخت درست از مشتری خود ،او را در حد کمـال تـأمین نموده باشند .لذا ضروری است که سازمانها
نسبت به فراهم آوردن زمینهای برای اتخاذ راهبردهای مناسب و ارتقای سطح عملکرد اقدام نمایند (حسن 4و همکاران.)1062 ،
برای این منظور بایـد سیـستمی بـرای برقـراری ارتباط بـا مـشتریان و کـسب اطالعـات الزم از آنهـا ایجـاد بـا شـور و اشـتیاق
از مـشتریان درخواست شود تا کاستیها و نقاط ضعف محصوالت شرکت را آزادانه بـازگو نمایند و بـرای این کار مورد تشویق و
قدردانی قرار گیرند .ضربالمثل معروفی که در دنیای کیفیـت وجـود دارد میگوید« :اگر شما نتوانید چیزی را اندازهگیری کنید ،از
کنترل و مدیریت آن نیز نـاتوان خواهید بود» (شفیعی و همکاران .)6400 ،بـا انـدازهگیـری رضـایت مـشتریان و کمـی نمودن
میـزان انتظارات آنها از سازمان و نوع استنباط آنها در مورد خـدمات ارائه شـده توسـط سـازمان ،میتوان به این مهم دست یافت
که تا چه حد مشتریان راضی و یا احتماالً ناراضی هستند (محمدزاده و همکاران.)6322 ،
رضایت مشتریان یکی از اهداف اصلی هر کسبوکار و یك دارایی است که باید مانند هر دارایی فیزیکی نظارت و مدیریت
شود؛ بنابراین ،کسبوکارهای امیدوار به موفقیت ،اهمیت این مفهوم را درک میکنند و یك تعریف عملیاتی و مناسب را بهوجود
میآورند (ایلیسکا .)1066 ،2در شرایط ایجاد تحول در عوامل مزیتساز رقابتی ،تنها یك مزیت رقابتی پایدار میتواند فهم و بصیرت
الزم را نسبت به تشخیص مستمر این عوامل بهوجود آورد که این امر وجود تفکر استراتژیك را در سازمانهای امروز حیاتی می-
سازد .یکی از مشکالت سازمانها ،فقدان تفکر استراتژیك در سطح مدیران عالی میباشد (گل محمدی و همکاران .)6321 ،در
اغلب فعالیتها و عملکردهای فردی و سازمانی ،کیفیت در رأس مسائل است .به عبارتی ،ضرورت توجه سیستمی و راهبردی به
مقوله کیفیت امری اجتنابناپذیر است .از اینرو میتوان دریافت ،به کارگیری مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیك (به شکل عام
و تفکر استراتژیك به شکل خاص) در سازمانها مستلزم توجه همه جانبه به کلیه دروندادها ،فرآیندها ،بروندادها و پیامدهای
سازمان میباشد .در این معنا شاید اعمال مدیریتها دشوار به نظر برسد .به بیان دیگر ،چنانچه بخواهیم از مزایای کیفی و رقابتی
منتج از رویکردهای مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت استراتژیك بهرهمند شویم ناگزیر از توجه به اساس و شالوده آن هستیم
(مختاریان و محمدی .)6321 ،از این رو ،در تحقیق حاضر به بررسی مدیریت رضایت مشتری از طریق ایزو  60001در شرکت بین-
المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار خواهیم پرداخت.

 -2مبانی نظری
 -1-2کیفیت
تمایل برای حفظ بقاء و نیل به موفقیت ،سازمانها را نا گزیر به ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان نموده است .نیل به این
اهداف تنها از طریق برنامهریزی ،نظارت به صورت کارآمد و کنترل کلیه اقالم هزینه به گونهای که بتوان سهم هریك از هزینهها
را در ایجاد کیفیت نامطلوب تعیین آن با استفاده از ابزارهای بهبود در ارائه خدمات ساماندهی و مدیریت در فرآیندهای ساخت انجام
شود .حل مسأله حفظ بقاء سازمانها نیاز به ابتکارهایی دارد که با استقرار سیستمهای کنترلی و اعمال نظر مدیریتی به صورت
فراگیر میتوان کل سازمان را متحول نمود (امیری و همکاران .)6400 ،با تحلیل مدیریت کیفیت جامع میتوان آنرا بهتر درک کرد.
فهم و درک واضحی از مدیریت کیفیت جامع نشان میدهد که اگرچه مدیریت کیفیت جامع از کنترل کیفیت نشأت گرفته ،اما تغییر
اساسی در فلسفه مدیریت را از طریق اداره کردن سازمان ارائه میدهد (اخوان و همکاران.)6400 ،
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مدیریت کیفیت جامع ،هنر مدیریت تمام مجموعه برای بدست آوردن بهترینهاست .مدیریت کیفیت جامع اقدامی است
هوشمندانه ،آرام و مستمر که ارتباط هم افزا در تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری ،افزایش کارایی و باال
بردن توانایی رقابت در بازار ختم میشود .مدیریت کیفیت جامع ساختار نظام یافتهای است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیتهای
درونی یك سازمان تأ کید مینماید .هدف نهایی آن بهبود کیفیت محصوالت و خدمات ،از طریق بهبود منابع انسانی ،فرآیندها و
تجهیزات موجود و به موازات آن کاهش هزینههای حوزه عملیاتی است (قوت .)6324 ،مدیریت کیفیت جامع هدفی است که بیان-
کننده این نکته میباشد که هر تولید یا خدمت عرضه شده به هر طبقه از مشتریان و همه فعالیتها یا رویدادهایی که به آن تولید یا
خدمت نهایی منتج میشود ،در باالترین کیفیت ممکن خواهد بود (فاتحی و ملکی .)6322 ،مدیریت کیفیت جامع از کارکنان مقتدر
و تعلیم دیده ،در یك ساختار مرکب از چند نظام استفاده مینماید تا در هر مرحله از کار ،بر ارزش تولیدات یا خدمات بیفزاید و
سرانجام ،به عرضه تولیدات یا خدمات کیفی برتری که موجبات رضایتمندی مشتری را فراهم میسازد ،نائل گردد .کیفیت ،توجه به
کل سیستم ،قبل از پرداختن به اجزاء و توجه به نیازمندیهای مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی و خریداران به عنوان
نقطه آغاز و پایان فعالیتهاست (میرابی و زادوریان .)6322 ،تحقیقات بسیاری در زمینه اندازهگیری رضایت مشتریان و عناوین
مشابه در صنایع مختلـف ،سـازمانهـا و ادارات دولتی و خصوصی در زمینههای مختلف در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته
است که میتوان به مطالعات سازمان آب و فاضالب ،صنایع هتلداری ،بانکداری ،سازمان برق ،پزشکی و بیمارستانها و بیماران،
صنایع تولیدی ،کتابداری ،خرده فروشی و فروشگاههای زنجیرهای و خدمات شهری اشاره نمود .به منظور کشف مشکالتی که
سـبب کیفیـت نامناسـب خـدمات عرضـه شـده مـیشـود ،پاراسورامان ،زیتامل و بری تحقیقات خود را با انجام مصاحبه و
گردآوری اطالعات از دسـت اندرکاران عرضه خدمات انجام دادند .مصاحبهها در میان صنایع خـدمات مختلـف همچـون خدمات
بانکی ،خدمات کارتهای اعتباری ،بنگاه هـای عرضـه اوراق بهـادار و نگهـداری و تعمیر محصوالت انجام گرفت و به شناسایی
عوامل مشترکی که در ارایـه نـامطلوب خـدمات سهیم هستند ،منجـر شـد .نتـایج نـشان داد کـه شـکافهـا یـا کمبودهـایی در
سـازمانهـای عرضهکننده خدمات وجود دارد که باعث میشود استنباط مشتریان از کیفیت خدمات رضایت بخش نباشد .این
شکافها که شکافهای  6الی  4نامیده شـدند ،ریـشههـای اصـلی کمبـود کیفیت خدمات را که شکاف  2نامیده میشود ،تشکیل
میدهند (محمدی و سهرابی .)6321 ،شکل  6شکافهای  6تا  4و ارتباط آنها با شکاف  2را نشان میدهد .به عبارت دیگـر اندازه
شکاف  2یا همان عدم رضایت مشتری تابعی از اندازه شکافهای  6تا  4است .هر چـه میزان شکافهای  6تا  4به سمت صفر
نزدیك شـود ،عملکـرد سـازمان بـه سـطح انتظـارات مشتری نزدیكتر خواهد شد و بالطبع رضایتمندی مشتری را در پی خواهد
داشت .مدل مذکور برای سازمانهایی که قصد بهبود در کیفیت خدمات عرضه شده را دارند ،حـاوی پیـام مهمـی است" :کلید
حذف شکاف  2آن است که شکافهای  6تا  4را حذف کنید".

شکل  .1مدل ارزیابی کیفیت خدمات
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شکافهای پنچ گانه توسط هگل (نقل از اسکندری )13-6322،11 ،به صورت شـکاف اول (شکاف استنباطی) ،شکاف دوم
(شکاف رفتاری) ،شکاف سوم (شکاف رویهای) ،شکاف چهارم (شکاف ادراکی) ،شکاف پنچم (شکاف تبلیغاتی) نامگذاری شده است.

 -2-2رضایت مشتری
از آغاز دهه  6220یك نگرش مشترک بین صاحب نظران پدیدار شده که سازمانهای مشتریگرا و بازارگرا در بازار های
رقابتی جهانی موفقترند و منبع اصلی شکست سازمانها عدم دانش و درک ناکافی از مصرفکنندگان و بازار معرفی شده است
(محمد و رشیدی .)1062 ،1متخصصین بازاریابی تاکید میکنند که مدیران باید به مشتریان به دید بازاریابی بنگرند ،دارایی هایی از
قبیل زمین ،ساختمان ،تجهیزات و وسائط نقلیه و  ...برای سازمان سودی به بار نمیآورد ولی مشتریانی که اقدام به خرید خدمات
میکنند ،سود ایجاد میکنند .یك تحقیق بینالمللی به بار آمده توسط انستیتوی برنامهریزی استراتژیك در واشنگتن دی سی نشان
میدهد که برگشت سرمایهگذاری  20درصد از بانكهایی که به نیاز مشتریان خود پاسخ دادهاند ،تقریبا دو برابر بانكهایی بوده
است که به این موضوع توجه نداشتهاند؛ بنابراین کسب رضایت مشتری موجب مزیت رقابتی میشود که اغلب باعث وفاداری
مشتریان و تکرار خرید می شود (آرورا و ناروال .)1062 ،2منافع رضایت مشتریان ،شامل :افزایش درآمد ،کاهش هزینههای معامله و
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کاهش کشش قیمتی در خریداران وفادار میشود (جیفری )1002 ،سه مورد اصلی که در رضایت مشتری دخیل میباشند؛ کاربرد
محصول ،ظاهر آن و کیفیت خدمات میباشد .کاربرد محصول و ظاهر آن مستقیماً بر رضایت و عدم رضایت محصول تأثیر می-
گذارد؛ و همچنین لذت بردن از محصول به عنوان واسطه بین ،مفیدبودن و ظاهر با رضایت و عدم رضایت از محصول میباشد
(ماگ و همکاران .)1060 ،کیفیت خدمات به طور مثبت بر ارزش درک شده و رضایت مشتری تأثیر میگذارد و ارزش درک شده به
طور مثبت بر رضایت مشتری و قصد بعد از خرید تأثیر میگذارد و همچنین رضایت به طور مثبت بر قصد بعد از خرید تأثیر می-
گذارد؛ بنابراین کیفیت خدمات تأثیر مثبت غیر مستقیم روی قصد بعد از خرید از طریق رضایت مشتری یا ارزش درک شده دارد (کو
و همکاران .)1002 ،هر چه تفاوت بین انتظارات و ادراک کیفیت خدمات کم باشد ،مصرفکنندگان وفاداریاشان را در رفتار پس از
خرید بیشتر نشان خواهد دا رد و هر چه تفاوت بین انتظارات و ادراک کیفیت خدمات بیشتر باشد ،مصرفکنندگان بیشتر ناراضی
خواهند بود و به برندهای دیگر روی خواهند آورد (لی و هاون .)1002 ،برای یك شرکت ،رضایت مشتری دارای مزایای متعددی
میباشد که منجر به افزایش وفاداری مشتری میشود ،از رفتن مشتری به سمت شرکتهای دیگر جلوگیری میکند ،حساسیت
مشتری نسبت به قیمت را کاهش می دهد ،هزینه شکست راهبردهای بازاریابی و ایجاد مشتری جدید را کاهش میدهد ،هزینههای
عملیات را به دلیل افزایش در تعداد مشتری ،کاهش میدهد ،اثربخشی تبلیغات را بهبود میدهد و سرانجام اینکه ،باعث افزایش
شهرت و اعتبار شرکت میشود (بهاری و بهاری .)6400 ،تحقیقات متعددی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری و وفاداری
مشتری و تمایل به توصیه به دیگران را در بازار مصرفکننده بررسی نموده و تأیید کردهاند رضایت مشتری نتیجه و پیامد کیفیت
خدمات می باشد .رضایت مشتری از یك بانك بر تمایل مشتری به استفاده مجدد از خدمات آن تأثیر گذاشته و موجب افزایش
تبلیغات دهان به دهان شده و حاالت مختلف وفاداری را ایجاد مینماید (رمضانی و همکاران.)6322 ،
رضایت مشتری ،احساس یا نگرش یك مشتری نسبت به یك محصول یا خدمت ،پس از استفاده از آن است (عرب و
همکاران )6322 ،در ادبیات بازاریابی در بخش خدمات رضایت به طور متداول به عنوان یك پدیده شناختی محسوب میشود،
شناخت اصطالحاً به صورت انتظارات (پارادیم) غیرتوافقی است که نشان دهنده انتظاراتی است که از باورهای مشتری درباره سطح
عملکردی که خدمت یا محصول فراهم میکند ریشه گرفته است (رحیم نیا و همکاران)6326 ،؛ زیرا امروزه رویکرد مشتری مداری
که شامل مفاهیمی چون رضایت مشتری و توجه به ارزشهای مشتری است ،به عنوان یك اصل الزماالجرا در مدیریت بازاریابی
شناخته میشود (کیم و همکاران .)1010 ،توجه به کیفیت خدمات و جایگاه آن در سازمانها حائز اهمیت است و باید توجه داشت،
اگر کیفیت بر اساس رضایت مشتری فراهم آید ،سود به خودیخود حاصل خواهد شد (ساجدیفر و همکاران .)6326 ،رضایت
مشتری را میتوان به طرق مختلف توصیه نمود ،اما معموالً تأکید شده است که این امر با تجربه مشتری و ارزیابی انتظارات مرتبط
است .رضایت مشتری باید در اطمینان از وفاداری مشتری به تأمین خدمات هر سازمانی در نظر گرفت .کاردوزو و همکاران)1062( ،
از نخستین پژوهشگرانی است که به اهمیت رضایت مشتری پی برد .وی در سال  6212بیان نمود که سطح باالی رضایت مشتری
ممکن است وی را به تکرار خرید یا خریداری سایر محصوالت شرکت تشویق کند (فاضلی و همکاران .)6322 ،امروزه همچنان
رضایت مشتری موضوع مهمی برای پژوهشگران و مدیران است زیرا این احتمال وجود دارد ک سطح باالی رضایت مشتری منجر
به تکرار ارائه خدمات به مشتریان فعلی و کمك به جذب مشتریان جدید شود (سینگ و کووار .)1066 ،در همین راستا سازمانها
Mohammed, A., & Rashid, B
Arora, P., & Narula, S
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منابع بسیاری را جهت کسب رضایت مشتری مصرف میکنند .ارائه خدمات و محصوالت برتر و کسب رضایت مشتری به یك نیاز
راهبردی جهت بقای سازمانها در محیط رقابتی امروز ،بدل شده است.
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استاندارد ایزو  60001استاندارد بین المللی راهنمایی است که نحوه رفتار کسب و کار در صورت شکایت مشتری را توصیف
مینماید .این استاندارد راهنمایی برای کسب و کار ارائه میدهد که آیا پس از نارضایتی ،مشتری از عذر خواهی میکند یا اینکه
برای انجام این نارضایتی باید فعالیتهای مختلفی مورد نیاز باشد .به طور خالصه ،استاندارد ایزو  60001تضمین می نماید که در
صورت بروز مشکلی با مشتریان ،این مشکالت به گونه ای عادالنه تر مورد استفاده قرار میگیرند .انتظارات مشتری همیشه سال
به سال متفاوت بوده است .به عنوان مثال ،در دهه  ،6220مردم آنچه مییافتند میگرفتند .در دهه  6230مردم شروع به خرید هر
آنچه از توان مالی آنها میشد ،کردند؛ اما در دهه  ،6200مردم شروع به دریافت هر آنچه میخواستند کردند .سرانجام ،با آغاز دهه
 ،1000مردم به دنبال بهترینها گشتند .افراد شروع به جستجوی محصوالت و خدمات با بهترین کیفیت کردند ،نه آنچه را پیدا
کردند یا میتوانستند بخرند (باوونو 6و همکاران)1010 ،؛ بنابراین ،برخی از نکات مهم که کسب و کارها باید توجه کنند وجود دارد.
برای مثال ،شکایات مشتری باید به فرصتهای جدید تبدیل شود ،علت شکایت باید به درستی شناسایی شود ،پردازشها باید بررسی
شوند ،نظرات و روند بازار باید به خوبی درک شود و راهحلهای اصلی باید تولید شود (علی 1و همدان .)1062 ،عالوه بر این،
مشتری باید مطمئن باشد که آنها به درستی درک شده ،مشتری باید به درستی درک شود و مشتریان باید در مورد مشکالت و راه-
حلهای تولید شده مطلع شوند .تمام مشتریان خصوصی هستند و میخواهند جدی گرفته شوند .استانداردهای سیستم مدیریت
رضایت مشتری  ISO 10002در سال  1004توسط سازمان بین المللی استاندارد برای اطمینان از آن منتشر شد .در سال  1001به
فارسی ترجمه شده است و به عنوان استاندارد  ISO 10002 TSمدیریت کیفیت  -رضایت مشتری  -راهنمایی برای رسیدگی به
شکایات در سازمانها منتشر شده است .این استاندارد راهنمایی در مورد رسیدگی و حل شکایات را برای ایجاد رضایت مشتری در
شرکت فراهم میکند (آینی .)1011 ،3امروزه استاندارد  ISO 10002در سراسر جهان توجه زیادی به خود جلب کرده است.
شرکتها سیستم مدیریت رضایت مشتری  ISO 10002را ایجاد میکنند و با الزامات استاندارد مطابقت دارند و تعداد شرکتهایی
که گواهی  ISO 10002دارند ،افزایش مییابد .کسب و کارها به نظرات و پیشنهادات مشتریان اهمیت میدهند و به همان اندازه
که ممکن است از اهداف توسعه استفاده کنند .هنگام طراحی استاندارد ، ISO 10002هدف آن نه تنها کسب و کار بلکه مشتریان،
شکایتکنندگان است که با شرکت و سایر احزاب مرتبط با آن روبرو هستند .این استاندارد عمدتاً با استانداردهای سیستم مدیریت
کیفیت  ISO 9001مطابقت دارد .با این حال ،برای پیاده سازی استاندارد ایزو  ،60001ایجاد  ISOاستاندارد  2006نیازی نیست.
در استفاده از این استاندارد ،مهم نیست که کاالها یا خدمات در شرکت تولید شوند (سیمون و کاسادسوس .)1061 ،4دامنه استاندارد
شامل :برنامه ریزی ،طراحی ،عملیات ،نگهداری و توسعه و فعالیتهای تحقیق و توسعه در یك شرکت تولید کننده کاالها و فروش،
بازاریابی ،خدمات مشتری ،مراکز تماس و فعالیتهای منابع انسانی در یك شرکت تولید کننده خدمات است .استاندارد ISO
 10002به طور کلی شامل موارد زیر است:
 ایجاد یك درک مشتری مبتنی بر مشتری و افزایش رضایت مشتری با دریافت انواع بازخورد از مشتریان از جملهشکایات
 حل تمام شکایات دریافت شده و افزایش توانایی شرکت برای انجام این کار اطمینان حاصل کردن از اینکه تمام منابع سازمانی ،از جمله منابع انسانی ،در سطح کافی قرار دارند درک و پذیرش الزامات استاندارد مدیریت ارشد شناسایی و رسیدگی به نیازهای مشتری و انتظارات به درستی ارائه خدمات به مشتریان با فرآیند موثر ،روشن و آسان برای استفاده شناسایی فرآ یندها برای اطمینان از تجزیه و تحلیل صحیح و ارزیابی شکایات و بازخورد به منظور بهبود کیفیتمحصوالت و مشتریان
 اطمینان از اثربخشی و کارآیی پروسههای رسیدگی و حل و فصل شکایاتدر این راستا ،کسب و کارها باید متعهد شوند که تمامی شکایات را به طور موثر و کارآمد در داخل سیستم مدیریت کنند .این
تعهد باید در سیاستها ،اهداف و فرآیندهای مربوط به حل شکایات و پذیرش همه مدیران ارشد و کارکنان آشکار شود .خط مشی،
اهداف و فرآیندهای شرکت برای رسیدگی به شکایات باید هنگام تعیین الزامات قانونی مورد توجه قرار گیرد.
1 Bawono, M. W. A
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 -3مواد و روش
تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و توسعهای میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شرکتهای تولید کننده مواد اولیه
آرایشی و بهداشتی در ایران تشکیل میدهند و نمونه مورد مطالعه نیز شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی
دکتر کامکار میباشد .بر اساس مصاحبه و مشورت با مدیران سازمان اطالعاتی در خصوص مدیریت رضایت مشتری از طریق ایزو
 60001بدست آمد .در بخش مدیریت رضایت مشتری نتایج زیر بدست آمد:
هرگاه نظریـ ات مشتریان حاکی از ضعف کیفیت باشد ،این نظریات از طریق رویه "اقدام اصالحی و پیشگیرانه" و یا رویه
"بازنگری مدیریت" در سیستمهای شرکت جاری شده و منجر به اخذ تصمیمات موثردر جهت رفع نقص کیفیت میگردد .جهت
دریافت نظریـات مشتریان درخصـوص کیفیت و ثبت موارد و علتهـای محصوالت برگشتی از مشتریان ،فرمهایی پیشبینی شده
که شرح آنها در ذیل آمده است:
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الف -مشتریان خارجی :فرم نظرسنجی از مشتریان ) )F-82/10نظرات و پیشنهادات ایشان را به شرکت منتقل مینماید
و در دوره های سه ماهه از طریق واحد بازرگانی و هنگام ارسال محصول جهت تکمیل به مشتریان ارائه می گردد تا از چگونگی
سطح خدمات و محصوالت ارائه شده با توجه به فنون آماری در دسترس ،تحلیل الزم بعمل آید .پس از دریافت نظرات مندرج در
این فرم ،تجزیه و تحلیل توسط نماینده مدیریت بعمل می آید .فرم نظرسنجی از مشتریان نزد مشتریان ارسال میگردد.
تحلیل نظرات دریافتی :نماینده مدیریت مسئولیت دارد به صورت سه ماهه ،نظرات دریافتی از مشتریان را به منظور
تحلیل سطح رضایت ایشان به شرح زیر پردازش نماید:
متوسط درصد امتیاز محصوالت و متوسط درصد امتیاز هر آیتم در هر دوره سه ماهه محاسبه میشود .تعیین میزان رضایتمندی
مشتری :نماینده کیفیت موظف است در پریودهای سه ماهه درصد موفقیت هر محصول را به صورت مقایسه ای ترسیم نماید.
مثبت بودن روند درصد موفقیت ،نشانه رضایتمندی مشتری از محصول ،منفی بودن آن نشانه نارضایتی مشتری از محصول و صفر
بودن آن بیانگر این است که محصول در سه ماه گذشته هیچ تاثیری بر رضایتمندی مشتری نداشته است .برای نشان دادن سطح
رضایتمندی مشتری از سازمان/آیتم نیز میتوان همین روش را بکار برد .پس از تحلیلهای فوق در صورتی که در صد موفقیت کمتر
از  %10باشد یا رشد منفی داشته باشد  ،باید جلسه اقدام اصالحی تشکیل شده و برای آن یك اقدام اصالحی تعریف گردد و در
صورتی که نرخ رشد صفر باشد ،باید برای آن یك پروژه بهبود مستمر تعریف گردد .نتایج و تحلیلهای نهایی یکی از ورودیهای
بازنگری مدیریت میباشد که نماینده مدیریت مسئول ارائه آن میباشد .در ادامه دو نمونه از فرمهای نظرسنجی نیز ارائه شده است
(شکل  1و .)3

شکل  .2فرم نظرسنجی از پرسنل
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شکل  .3فرم نظرسنجی از مشتریان

ب -مشتریان داخلی :از
پرسنل سازمان به عنوان مشتریان
داخلی در دوره های زمانی شش ماهه
توسط فرم ( )F-82/12نظرسنجی
شده و نتایج توسط نماینده مدیریت
تحلیل میگردد ،چنانچه متوسط امتیاز
نظر سنجی/آیتم کمتر از  %10باشد
باید پروژه های بهبود مستمر تعریف
گردد؛ و نمودار کلی فرایند رضایت
مشتری در شرکت بین المللی
آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدی دکتر کامکار در شکل  4نشان
داده شده است.
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ارتباط :اطالعات مرتبط با فرآیند
رسیدگی به شکایات از راه های ذیل
در دسترس کلیه مشتریان ،شکایت
کنندگان و طرفهای ذینفع قرار می-
گیرد:
الف) درج شماره تلفن واحد ارتباط
با مشتری (شماره تلفن اختصاصی
 011-31126001جهت ارتباط با
فرآیند رسیدگی به شکایات) برای
تماس و ایجاد ارتباط با سازمان بر
شکل  .4شرح فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO
روی کلیه فاکتورها و کاتالوگها به
10002
صورت بارز و مشخص.
ب) قرار دادن اطالعات الزم در خصوص فرآیند بر روی سایت سازمان به صورت واضح.
ج) اعالم شماره تلفنها و موارد فوق الذکر از طریق بیلبوردها ،تابلوها و سایر مکانیزمهای اطالع رسانی سازمان.
د) توجیه بازرگانی و حراست سازمان در خصوص راهنمایی مشتریان و شکایت کنندگان حضوری در صورت نیاز؛ و در کلیه
مکانیزمهای فوق ،مشتریان ،شاکیان و طرفهای ذینفع به آسانی به اطالعات مورد نیاز ذیل دسترسی خواهند داشت:
 مکان و مبادی طرح شکایت چگونگی طرح و ثبت شکایت آشنایی با فرآیند رسیدگی به شکایات سازمان چگونگی دریافت بازخور توسط شکایت کننده از وضعیت شکایتالف -دریافت شکایات :کلیه شکایات که به صورتهای مختلف حضوری ،تلفنی ،اینترنتی و پیام کوتاه دریافت میشود باید
در فرم دریافت و ثبت شکایات با کد  F-72/05توسط نماینده مدیریت ثبت گردد .در این فرم کلیه اطالعات الزم از جمله
مشخصات شکایت کننده ،شرح شکایت ،اصالح خواسته شده ،محصوالت یا مکانیزمهای مختلف و مدارک و مستندات مرتبط
ضمیمه و ثبت میگردد.
ب -ردیابی شکایات :پس از ثبت اولیه شکایت در فرم  F-72/05کد ردیابی شکایت در فرم ثبت میشود تا شکایت در
کل فرآیند تا حصول رضایت شاکی و یا اتخاذ تصمیم نهایی قابل ردیابی باشد .بـا این کد ردیابـی آخرین وضعیـت جاری شکایـت
به محـض درخواست شکایت کننده آماده ارائه میباشد .شکل  2فرم روند ردیابی شکایات را نشان میدهد.
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ج -اعالم وصول شکایات:
پس از دریافت هر شکایت به طرق ذیل
اعالم وصول صورت میپذیرد:
 در خصوص شکایات حضوری و تلفنی،فرد پاسخگو شماره ردیابی شکایت را به شاکی
اعالم مینماید.
 در خصوص شکایات واصله از طریق پیامکوتاه ،شماره تلفن شاکی همان شماره ردیابی و
اعالم وصول را به شاکی توسط پیام کوتاه اعالم
مینماید.
 در خصوص شکایات واصله از طریقاینترنت و پست الکترونیك همه روزه سایت
بازبینی و به محض دریافت پس از ثبت هر
شکایت از طریق تلفن یا ارسال ایمیل اعالم
وصول و کد ردیابی شکایت را به شاکی اطالع
رسانی مینماید؛ و در مجموع فاصله زمانی
دریافت شکایت تا ثبت اولیه ،اختصاص کد ردیابی
شکل  .5فرم ردیابی روند شکایات
و اعالم وصول به شاکی در سازمان .مناسب بوده
و یکی از شاخصهای پایش فرآیند رسیدگی به
شکایات میباشد.
در ضمـن در صورت درخـواست شاکی مبنی بر محرمانه ماندن مشخصات فردی ،مشخصات وی در فرم ثبت و پیگیری
شکایات ثبت نشده و فقط کد ردیابی در آن درج میگردد .شکل  1فرم ثبت و پیگیری شکایات را نشان میدهد.
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شکل  .6فرم ثبت و پیگیری شکایات
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د -ارزیابی و بررسی شکایات :پـس از دریافت ،ثبت
و اعالم وصول شکایات ،ابتدا صحت و وارد بودن شکایت بررسی
و سپس بررسی اولیه و اجمالی در مورد آن با در نظر گرفتن
معیارهایی مانند :شدت ،مالحظات ایمنی ،عملکردی ،پیچیدگی و
همچنین ضرورت و امکان انجام اقدام فوری توسط واحد ارتباط
با مشتری مطابق فرم مربوطه انجام میگیرد( .مطابق جدول
پیوست) وسپس با توجـه به میزان اهمیـت ،دفعـات و وقـوع و
ارتبـاط آن با واحـد یا واحدهای سـازمان به بخـش مربوطـه
ارجـاع میگـردد .نمونه فرم پایش میزان رضایت مشتریان از
رسیدگی به شکایات در شکل  3نشان داده شده است:
ه -پاسخ به شکایات :واحد/واحدهای مرتبط پس از
بررسی شکایت اقدام به تهیه پاسخ مناسب برای حل مشکل
نموده و پاسخ را مطابق فرم  F-72/06تهیه و به واحد ارتباط با
مشتری ارجاع مینمایند .در خصوص شکایاتی که نیاز به اقدام
فوری دارند (مشخص شده در  )F-72/05سرعت و دقت در
تهیه پاسخ ،متناسب با نوع شکایت افزایش مییابد .رویکرد پس شکل  .7فرم پایش میزان رضایت مشتریان از رسیدگی
از حل ،ارائه راهکار جهت جلوگیری از وقوع مجدد میباشد.
به شکایات
(مطابق مکانیزم اقدام اصالحی)
و -تفهیم ،انتقال تصمیم و بستن شکایت :صمیم یا اقدام مرتبط با شکایت که به شکایت کننده یا افراد دخیل مربوط
میشود ،سریعاً از طریق واحد ارتباط با مشتری اطالع داده میشود .این انتقال تصمیم یا اقدام مرتبط می بایست روشن ،صریح و
قابل درک باشد تا شاکی کامالً تفهیم گردد .چنانچه شکایت کننده تصمیم یا اقدام پیشنهادی را پذیرفت باید اقدام الزم اجرا و
نتیجه اقدام در فرم ثبت و پیگیری شکایت مستند شود و به این ترتیب شکایت بسته میگردد .در صورتیکه شاکی تصمیم یا اقدام
پیشنهادی را نپذیرد ،شکایت باز خواهند ماند و این مورد باید در فرم  F-72/06ثبت میگردد و شکایت به مرحله قبل باز میگردد.
این فرآیند تا رضایت شاکی و بسته شدن شکایت ادامه می یابد.
ز -سنجش میزان رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات :نماینده مدیریت به صورت مداوم و مستمر میزان
رضایت را از راه های جدول ذیل پایش مینماید:
الف) با استفاده از روش گزینش تصادفی و برقراری تماس با شاکی و ثبت نتایج.
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ب) شبیه سازی تماس :در این روش واحد تضمین کیفیت به صورت شبیه سازی در قالب شاکی با سازمان تماس گرفته و
تمامی مکانیزم از برخورد تا ثبت و رسیدگی و پاسخ را پایش و نتیجه را ثبت مینماید .جدول  6ریسكهای شناسایی شده را نشان
میدهد.

شدت و
دامنه
وقوع
پیچیدگی

جدول  .1ریسکهای شناسایی شده
شرح
بر ایمنی کاربران تاثیر گذاشته و خطرات و صدمات جانی دارد.
اثر ایمنی نداشته ولی در حوزه بازار و مشتریان تاثیر زیادی دارد.
باعث نارضایتی مختصر در مشتریان میگردد.
تکراری بوده و راهکارها موثر واقع نشده است.
اولین بار بوده ولی شدت باال دارد.
اولین بار بوده ولی شدت پایین دارد.
مشکل قابل تشخیص نبوده و نیاز به دانش بیرونی دارد
مشکل پیچیده بوده ولی قابل حل در سازمان میباشد
مشکل ساده بوده و به صورت غیرحضوری و راهنمایی تلفنی قابل حل میباشد

عدد
3
1
6
3
1
6
3
1
6

* در صورت داشتن شدت  3حتماً اقدام فوری نیازمند است.
* اقدام فوری نیاز دارد RPN ≤ 60
* اقدام فوری نیاز ندارد RPN > 60
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 -4نتیجهگیری و بحث
اکنون در اقتصاد جهانی و دنیای رقابتی کنونی ،مشتری مداری و حفظ مشتری بهعنوان یك مزیت رقابتی در نظر گرفته می-
شود .رضایت مشتری در حال تبدیل شدن به هدف اصلی سازمانها است و مدیران سازمان به خوبی آگاه هستند که دستیابی به
اهداف کالن بنگاه در گرو جلب رضایت مشتریان است .این برتری رقابتی زمانی حاصل میگردد که بتوان ارتباط مؤثری با
مشتریان خود برقرار نمود و این امر زمانی محقق میشود که بتوان رفتار مصرفکنندگان بالقوه و بالفعل را از ابعاد مختلف مورد
تجزیهوتحلیل قرار داد تا سازمانها بتوانند نگرش مشتری محوری را در جامعه اعمال کنند .از این رو در تحقیق حاضر به بررسی
مدیریت رضایت مشتری در شرکت بینالمللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار به عنوان نمونه موردی انجام
شد .نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرم ها و مستندات الزم در این حوزه وجود دارد و اقدامات مناسبی نیز انجام شده که در
قسمت قبل به تفصیل هر یك از این اقدامات تشریح شد .بر اساس یافتههای بدست آمده میتوان نتیجه گیری نمود که این رویه
موجود در موارد زیر و برای کلیه محصوالت ذکر شده در نظامنامه و برای تمامی مشتریان شرکت بین المللی آزمایشگاهی
تحقیقاتی آموزشی و تولیدی دکتر کامکار کاربرد دارد:
 تعهدات سازمان که از طریق اعالن در کاتالوگ ها و سایر مستندات کتبی با تأیید مدیریت انجام گرفته است. انجام تعهدات شفاهی که با خریداران مقرر شده است. انجام تعهدات تلویحی و قانونی بین فروشنده و خریدار. عملکرد کیفیت محصوالت تحویل شده. نارضایتی مشتری شامل برگشتیها. عملکرد تحویل زمانبندی شده.همچنین پیشنهاد میگردد که مدیریت ارشد سازمان از طرق زیر رهبری و تعهد خود را در خصوص مشتری مداری اعالم
نمایند که این امر به مدیریت رضایت مشتری در سازمان کمك شایان توجهی خواهد نمود.
الف) نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد تعیین،درک و به طور مستمر محقق شدهاند :برگزاری جلسات
بررسی و سیاستگذاری فروش ،جلسات دورهای بررسی روند اجرایی پروژهها ،دریافت گزارشات تحلیلی روند تولید هفتگی و
جلسات حضوری با کارفرمایان.
ب) ریسكها و فرصت هایی اثرگذار بر تطابق محصوالت ،خدمات و توانایی تحقق رضایت مشتری تعیین و شناسایی شده اند:
حضور در جلسات به عنوان رئیس کمیته در سازمان و بررسی روند اجرایی اقدامات مرتبط با حوزه ریسك مشتریان.
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ج) تمرکز بر دستیابی به رضایت مشتری :با برگزاری ساالنه حداقل یکبار جلسه بازنگری مدیریت ،دریافت گزارش دوره ایی
رضایت و شکایت مشتریان و اقدامات وابسته به آنها که ورودیهای بازنگری مدیریت ( )Management review inputsباید با
در نظر گرفتن موارد زیر طرح ریزی و اجراء می شوند:
الف) وضعیت اقدامات بازنگری های قبلی مدیریت.
ب) تغییرات در امور داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت.
ج) اطالعاتی در مورد عملکرد و اثربخشی کیفیت سیستم مدیریت کیفیت ،از جمله روندهای شامل :رضایت مشتری و بازخور از
طرف های ذینفع؛ میزان تحقق اهداف کیفیت؛ عملکرد فرآیند و انطباق محصوالت و خدمات؛ عدم انطباق ها و اقدامات اصالحی؛
نتایج پایش و اندازه گیری؛ نتایج ممیزی ها؛ عملکرد ارائه کنندگان برون سازمانی؛ کفایت منابع؛ اثر بخشی اقدامات انجام شده به
منظور شناسایی ریسك ها و فرصتهای مشتریان و فرصتهای بهبود.
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برنامهریزی نگهداری و تعمیرات
مطالعه موردی :شرکت بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و
تولیدی دکتر کامکار
حمیدرضا

صالحی1

کد مقاله74374 :

چکـیده
تمام مصنوعات بشري و دستگاهها داراي عمر محدود میباشند و هر لحظه امکان خرابی و در نتیجه از کارافتادگی دستگاه
یا حتی کل سیستم وجود دارد .بر این اساس انتخاب یک سیاست بهینه نگهداري و تعمیرات می تواند چاره ساز واحد هاي
صنعتی باشد تا با کاهش افت ناگهانی تجهیزات ،تولید و کارایی افزایش یابد با توجه به اینکه دیگر محدودیتها از قبیل
هزینه و ساعت کاري نیروي انسانی کاهش یابد .استراتژيهاي متفاوتی براي نگهداري و تعمیرات بیان شده است که
بسته به صنعت مربوطه هر کدام از مزایا ومعایبی برخوردارند .در تحقیق حاضر شرکت دکتر کامکار به عنوان مطالعه
موردي در حوزه نگهداري و تعمیرات مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگـان کلـیدی :نگهداري و تعمیرات ،ایزو  ،1779خرابی ماشین آالت ،راهبردهاي نگهداري و تعمیرات.

 -3کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( )EMBAگرایش مدیریت استراتژیک ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و
تحقیقات تهران شعبه زنجان hr.salehi59@gmail.com
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 -1مقدمه
امروزه ایجاد شرایط جدیدي ازجمله جهانی شدن تجارت ،اشباع بازار و افزایش رقابت بین تولید و عرضه کنندگان ،شرایط
اقتصادي و  ....موجب شده تا سازمانها و شرکتهاي تولیدي توجه مضاعفی به دو موضوع داشته باشند .اول برنامهریزي مناسب
جهت بهرهبرداري هرچه بهتر از منابع تولیدي و کاهش هزینهها و دوم برنامهریزي جهت تامین و تحویل به موقع تقاضاها جهت
تامین رضایت مندي مشتریان و بقا در محیط رقابتی .بنابراین واحدهاي تولیدي براي تحقق اهداف خود دیگر نمیتوانند به روش-
هاي سنتی برنامهریزي تولید بسنده نمایند و میبایست پارامترها و اهداف جدید را در برنامه ریزيهاي خود لحاظ نمایند (ربانی و
همکاران .)9311 ،مدت زیادي است که از عمر دانش برنامهریزي نگهداري و تعمیرات (نت) میگذرد و در این مدت فواید بسیار
زیادي از کاربرد آن در صنایع مختلف مشهود بوده است .در حال حاضر علم نگهداري و تعمیرات (نت) بستري مساعد براي دستیابی
به بهبود کیفی و در پی آن ،بهبود سود را فراهم آورده است (فرخی زاده و همکاران .)1793 ،اکنون اکثر قریب به اتفاق مهندسین و
مدیران در بخش صنایع و خدمات ،توجه و عالقه فراوان نسبت به بهرهگیري از این دانش را ابراز میدارند .توجه به مدیریت و
مهندسی در نت موجب کاهش چشمگیر هزینههاي تعمیرات بین  91الی  37درصد بودجههاي سالیانه را شامل میگردد که این
مبلغ رقم قابلتوجهی خواهد بود .به سبب سودآوري و پربار بودن نتایج حاصل از اعمال دانش برنامهریزي نت ،استفاده از فناوري
روز و استفاده از سیستمهاي نرمافزاري در جهت مدیریت مکانیزه در بخشهاي مختلف سازمانها ،بر کسی پوشیده نیست (کامران
راد و فرخی زاده .)9777 ،مدیریت ،برنامهریزي و کنترل در نگهداري و تعمیرات به این منظور انجام میگیرد که با تعیین نیازها و
با اتخاذ روشهاي مناسب و اقتصادي و تهیه منابع الزم بتوان فعالیتهاي نگهداري و تعمیرات تجهیزات و ماشیناالت سازمان را
اعمال نمود (حسینی)9311 ،
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 -2مبانی نظری
تعريف نگهداری :مجموعه فعالیتهایی که بطور مشخص و معموالً به صورت برنامهریزي شده و با هدف جلوگیري از خرابی
ناگهانی تجهیزات و تأسیسات شبکههاي برق انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و بهره برداري بهینه را افزایش میدهیم،
فعالیتهاي نگهداري مینامیم (سید حسینی،9337،ص.)13
تعريف تعمیرات :شامل مجموعه فعالیتهایی است که بر روي شبکههاي برق که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده،
انجام میدهیم تا آنرا به حالت آماده و قابل بهرهبرداري باز گردانده و در جهت انجام وظیفهاي که به آن محول شده که تأمین برق
است ،آمادهاش سازیم (همان منبع).
تعريف نگهداری و تعمیرات :نگهداري و تعمیرات عبارتست از مجموعهاي از فعالیتهاي مختلف که به منظور حفظ و بقاء
قطعات ،تجهیزات و ماشینآالت و نیز صیانت از سرمایه و دارائیهائی که در صنعت به کار میرود ،میباشد ،تا حتیاالمکان از بروز
حوادثی که منجر به خرابی دستگاهها و وقفه در فرآیند تولید و یا روند بهربرداري از تجهیزات و کارخانجات مربوطه میگردد،
پیشگیري الزم به عمل آید ( همان منبع ،ص  .)33از دو تعریف فوق به راحتی درمی یابیم که از کار افتادگی هر قطعه از تجهیزات
شبکه ،یک متغیر تصادفی است که می توان وقوع و خرابی آنرا به صورت تخمینی پیش بینی نمود و براي رفع و تعمیر آن ،آمادگی
الزم را از قبل احراز نمود .انجام این امر مستلزم اتخاذ تدابیر الزم و برنامه ریزي صحیحی است که تحت عنوان (برنامه ریزي
نگهداري و تعمیرات شبکه) نامگذاري شده است (همان منبع ،ص.)13
منظور از نگهداري و تعمیرات مجموعه فعالیتها و عملیاتی است که در جهت حفظ ،کنترل و افزایش عمر مفید تجهیزات،
دستگاه و تأسیسات (داراییهاي فیزیکی) در شرایط مطلوب و یا تغییر آنها به شرایط مطلوب و تا حد امکان مطابق با استاندارد قابل
قبول است و این امر مستلزم ایجاد یک نظام نگهداري و تعمیرات با بهکارگیري راهبردهاي مناسب آن است که با توجه به شرایط
و ویژگیهاي سازمانی و تجهیزات بکار گرفته شده براي انجام مأموریتهاي محوله انتخاب میشوند .در اینجا به تناسب موضوع به
تعدادي از انواع راهبردهاي متداول در نگهداري و تعمیرات به شرح زیر اشاره میشود :نگهداري و تعمیرات بر اساس شکست
()BM؛ نگهداري و تعمیرات اضطراري ()EM؛ نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه ( )PMنگهداري و تعمیرات بر اساس ()CBM
(نوري و همکاران.)9311 ،
ضرورت و اهمیت نگهداری و تعمیرات :اهدافی که در سیستمهاي نگهداري و تعمیرات موجود بوده و در واقع بیانگر
اهمیت برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات صحیح و عملی میباشد ،به شرح ذیل است :افزایش عمر دستگاهها و تجهیزات و در
نتیجه افزایش کارآیی سیستم.
 افزایش اثر بخشی برنامههاي تعمیراتی و هدفمندي عملیاتی مدیریت. ارتقاء سطح بهره وري کاهش ساعات بیکاري و توقف دستگاهها31

 -3مطالعه موردی
تحقیق حاضر در شرکت بین المللی آزمایشگاهی تحقیقاتی آموزشی و تولیدي دکتر کامکار انجام شده است .براي حصـول اطمینان از
کارکرد ماشینآالت طبـق انتظارات طرح کیفیـت و برنامه ریـزي تولید ،از روش مدونـی جهت نگهداري و تعمیرات تجهیزات استفاده شده
است.که در این روش براي کلیه ماشین آالت مؤثر در کیفیت محصوالت ،مستندات زیر تهیه گردد:
کلیه دستگاهها کد گذاري شوند و در فرم لیست ماشین آالت ( )FR-75/14ثبت گردند.
فرم زمانبندي سالیانه سرویس دستگاهها ( )FR-75/16که در آن ضمن ثبت مشخصات ماشین آالت ،برنامههاي نگهداري و تعمیر
ادواري ( زمان اجراي عملیات سرویس  ،بازدید و تعمیر ) گنجانده شده است.
مسئول نگهداري و تعمیرات  ،سرویس ها و بازدید هاي خود را ،در فرم بازدید دوره اي تجهیزات ( )FR-75/17ثبت نماید.و در هنـگـام
وقـوع خرابی هـاي پیـش بینی نشـده و اضطراري دستگاههـا ،واحد تولیـد با استفـاده از فـرم درخـواست تعمیـر ( )FR-75/19خرابی را به
اطالع مسئول نگهداري و تعمیرات برساند .مسئول نت (شخصاً یا به کمک تولید یا تعمیرکار خارجی) اقدام به تعمیر دستگاه مزبور نموده  ،و پس
از تعمیر کامل دستگاه ،اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را در فرم سوابق خرابی /تعمیرات دستگاهها ( )FR-75/15ثبت نماید.و دستگاههاي
از رده خارج با لیبل "دستگاه غیر فعال میباشد" مشخص گردند .جهت ایمنی ،برق این دستگاهها قطع و قسمتهاي متحرك آنها در صورت
امکان قفل گردد.
نگهداري و تعمیرات پیشبینانه :به منظور جلوگیري از خرابیها و توقفات اضطراري دستگاهها و کاهش زمان توقف و کاهش میزان هزینه-
هاي تعمیرات و خرابیها از روش نگهداري و تعمیرات پیش بینانه استفاده شده است که روش آن به شرح ذیل میباشد:
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 جلوگیري از ضایعات جبران ناپذیري مادي – معنوي و انسانی و ارتقاء سطح ایمنی کار و محصول کاهش هزینههاي بهره برداري (یا هزینههاي تولید) کاهش هزینههاي ناشی از مصرف قطعات یدکی امکان پیش بینی میزان و زمان مصرف قطعات امکان بازسازي ،بازیابی و مصرف مجدد قطعات بهبود کیفیت کار و کیفیت عملیاتی سیستم بهبود کیفیت محصول و یا خدمات( .مؤیدفر و محجوب)9314 ،عملیات نت (در مقابل دوبارهسازي یا
تعمیر) به عنوان عملیات دپارتمانی توصیف می-
شود که روي نگهداري تسهیالت و تجهیزات در
وضعیت عملیاتی و سرویس دهی تمرکز دارد.
ارتباط بین عناصر اجرایی این فعالیتها در هرم
مدیریت نت آورده شده است (شکل .)9از کار
افتادگی تجهیزات ظرفیت سیستمها را به هدر
میدهد که این اتالف هرگز قابل جبران نمی-
باشد .جهت حذف این اتالفات باید از نت
واکنشی به سمت نت کنشی حرکت نمود .این
امر نیازمند تعهد بلند مدت مدیریت و اقدامات
نت جهت حذف اتالف بوده و در راستاي رسیدن
به اهداف ناب ضروري است (معبودیان و خیري،
شکل  .1هرم مديريت نگهداری و تعمیرات
.)9317

در صورت تکرار خرابیها و توقفات اضطراري دستگاهها در دورههاي زمانی نسبتاً منظم ،استفاده از سرویس و نگهداريهاي
پیشبینانه ضروري می باشد.
مد نظر قرار دادن سر و صداهاي نا متعارف (جرقه ،خوردگی ،سائیدگی ،قفل شدن ،شکستگی محورها ،بلبرینگها و … ) در
زمانهاي منظم.
افزایش ناگهانی فشار در دستگاههاي پنوماتیک و هیدرولیک.
افزایش درجه حرارت و تغییر رنگ در اجزاء دستگاه خصوصاً محورهاي متحرك.
مورد توجه قرار دادن لرزش و ارتعاش.
کاهش ناگهانی فشار در دستگاههاي پنوماتیک و هیدرولیک.
31

 -1-3لیست تجهیزات
تجهیزات و ماشینآالت مؤثر بر کیفیت در سازمان لیست میشود ستونهاي این لیست میتواند شامل نام تجهیز ،کد تجهیز ،
کاربرد تجهیز و… باشد .تجهیزت اداري نظیر دستگاه کپی  ،فاکس  ،آبسردکن و  ،...خودروهاي سازمان  ،ساختمانها میتواند
لیست شود .در ادامه لیست برخی از دستگاههاي موجودر در شرکت دکتر کامکار در جدول  9ارائه شده است:
جدول  .1لیست ماشین آالت شرکت
البراتوارهای بین المللی

لیست ماشین آالت و دستگاهها

ردیف

دکتر کامکار

9

1
3
7
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1
6
4

کمپروسور هواي
فشرده (هوا سامان
البرز)
مخزن هواي
فشرده(هوا سامان
البرز)
کمپروسور هواي رزرو
مخزن کپروسور هواي
رزرو
درایر هواي فشرده
مخزن هواي
norden
شیرینک پک
اصفهان9
سیل القایی(سالن کرم)
شیرینک پک
اصفهان 1
دستگاه پر کننده چهار
نازله اتوماتیک
دستگاه پرکن تیوب
الومینیومی
دستگاه تیوب پرکن
Norden250
دستگاه پر کننده دو
نازله(کرم) نیمه
اتوماتیک

صفحه 01:

کد دستگاه

مشخصه فنی /ظرفیت

سازنده

سال
ساخت

Gen-com01

)8m3/min-(10bar

ایران

1797

Gen-arc01

10bar-3000Li

ایران

9313

Gen -com02

8bar-500Li

ایران

9333

Gen -arc02

8bar-500Li

ایران

9333

Gen -dry01

)12N.M3 /min-(8bar

ایران

1797

Crp-arc01

500Li

توضیحات

سیلندر پیستونی

1797

Crp-pac01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9337

Crp -sel01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9313

taksun

Crp -pac02

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9337

خط کرم

Crp -fil01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9311

میثاق پارس

Crp -fil02

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9334

Crp -fil03

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

سوئد

1774

Crp -fil04

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9344

واروژ

نام دستگاه

کد دستگاه

مشخصه فنی /ظرفیت

سازنده

سال
ساخت

توضیحات

91

میکسر فاز روغن1

Crm-mix05

-استیل4000kg

ایران

9344

96
94
93
91
17
19
11

سرد کن با میکسر
راکتور تحت خالء
سرد کن کرم1
سرد کن کرم2
میکسر فاز روغن2
مخزن فاز آب
دیگ بخار(بویلر)

Crm-mix06
Crm -rec01
Crm -col01

Gen -bol01

استیل6000kgاستیل800kgاستیل500kgمشخصه فنی حتماً باید ذکر شود
مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود
مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود
مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران

9344
9311
9341
9341
9341
9341
9343

13

مشعل دیگ بخار

Gen -tor01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9337

3
1
99
91
93

ردیف

97
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نام دستگاه

شماره فرم F-75/ 02 :

Crm -col02
Crm-mix07
Crm -tnk01

شرکت ارکان فلز

ایران رادیاتور

Crm-pum01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum02

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum03

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum04

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum05

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9343

crm-pum06

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

آسیا پمپ

crm-pum07

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

راکتور

39

ترازو دیجیتال

crm-wes01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

محک

31

سلفون شیرینک

Shp-pac01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9317

تحول کاالي نوین

33

جت
پرینترA200 9
plus

Shp-pri01

مشخصه فنی حتماً باید ذکر شود

ایران

9313

دومینو

ردیف

کد دستگاه

مشخصه فنی /ظرفیت

سازنده

سال
ساخت

17
11
16
14
13
11
37

نام دستگاه
پمپ انتقال فاز
آب و روغن9
پمپ انتقال مخزن
کرم ویشکا
پمپ انتقال کرم
پمپ انتقال فاز
آب وروغن1
پمپ انتقال نرم
کننده
پمپ انتقال دهنده
ژل
پمپ انتقال دهنده
کرم

در صورت خرابی تجهیز،
درخواست خرابی توسط واحد
مربوطه تکمیلشده و به واحد
تعمیرات اعالم میشود .واحد
تعمیراتی درخواست را بررسی و
علل بروز خرابی را ریشهیابی
مینماید و درصورتیکه توانایی
ارائه خدمات تعمیراتی در داخل
سازمان فراهم باشد اقدامات
تعمیراتی توسط متخصصین داخل
سازمان صورت میگیرد در غیر
این صورت از پیمانکار تعمیراتی
تائید صالحیت شده  ،جهت ارائه
خدمات تعمیراتی استفاده میشود.
قطعات یدکی مصرفی  ،خدمات
تعمیراتی انجامشده در فرم مربوطه
ثبتشده و در انتها تجهیز سالم
توسط درخواستکننده میشود .
تاریخ و ساعت تحویل تجهیز در
فرم ثبت میشود .فرم درخواست
تعمیر مربوط به شرکت دکتر
کامکار در شکل  1نشان داده شده
است.

مخزن 6تنی
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 -2-3فرم درخواست تعمیر /اصالح

توضیحات

شکل  .2فرم درخواست تعمیرات
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بندهاي ایزو  1779ورژن  1791که با نگهداري و تعمیرات(نت) ارتباط دارند:
بند  3–9–4زیرساخت ،در این بند به صورت مستقیم به لزوم اجراي نگهداري و تعمیرات اشاره گردیده است.

بند  9–3برنامهریزي و کنترل عملیات
بند  9–1–3کنترل تولید و ارائه خدمات ،در بند  9–1–3استاندارد ،سازمان باید تولید و خدمات را تحت شرایط کنترل شده اي طرح
ریزي و اجراء نماید که در این صورت استفاده از یک سیستم نت ناگزیر می باشد .بخشی از مستندات در ایزو  1779به نگهداري و
تعمیرات معطوف میگردد و یکی از مستندات و فرم هاي بخش نگهداي و تعمیرات سوابق نت روزانه ،هفتگی و یا ماهانه
دستگاهها است .خالصهاي از تعمیراتی که اتفاق افتاده با توجه به درخواست تعمیر تکمیلشده در فرم سابقه تعمیرات درج میشود.
براي هر یک از دستگاههاي تعمیراتی یک فرم سابقه تعمیراتی تعمیر میشود.که در ادامه نمونه فرم سوابق خرابی/تعمیرات ارائه
شده است.
جدول  .2سوابق خرابی/تعمیرات
کد فرم FR-75/15 :

البراتوارهای بین المللی

سوابق خرابی/تعمیرات دستگاهها

دکتر کامکار

تاريخ بازنگری 59/41/11:

کد دستگاه Shp-con02:

نام دستگاه  :نوار نقاله سالن شامپو 1

شماره فرم درخواست
تعمیر

ردیف

تاریخ

عنوان خرابی

9
1

17/3/13
17/1/93

شل بودن تسمه نوار نقاله
زیاد بودن دور نوار نقاله
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البراتوارهای بین المللی

9
1

17/7/6
17/6/1

کد فرم F-75/15 :
شماره بازنگری 4 :

کد دستگاه shp-fil02 :

نام دستگاه  :پر کن دو نازله نیمه اتوماتیک واروژ1
ردیف

توضیحات

Cp-17

سوابق خرابی/تعمیرات دستگاهها

دکتر کامکار

تاریخ

شماره بازنگری 9 :

عنوان خرابی

شماره فرم درخواست
تعمیر

داغ کردن الکتروموتور و تولید صدا
باال بودن دور دستگاه

Sh-10
Sh-20

توضیحات

فرمهاي نگهداري و تعمیرات و فرآیند نگهداري و تعمیرات ،بهعنوان یک فرآیند پشتیبانی در اکثر سازمانهاي مورداستفاده
قرار میگیرد نگهداري پیشگیرانه ،تعمیرات اضطراري و نگهداري پیشگویانه را شامل میشود درادامه با توجه به تجارب پیادهسازي
سیستم نگهداري و تعمیرات در شرکت دکتر کامکار ،فرم هاي نگهداري و تعمیرات بهصورت خالصه اشاره میشود .در
استانداردهاي مدیریتی ازجمله استاندارد ISO 9001:2015بر تعیین سیستمی جهت نگهداري زیرساخت سازمان تأکید شده است
و سازمانهایی که این سیستم را دارند باید سیستم نگهداري و تعمیرات را تدوین نمایند .بدین منظور سیستم نگهداري و تعمیرات
در ایزو  1779در قالب یک فرآیند شناساییش ده و فرم هاي موردنیاز جهت اجراي فرآیند نگهداري و تعمیرات تعیین و اجرا میشود.
در شرکت مذکور اقداماتی در خصوص برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات انجام شده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .شکل
 3و  7جدول برنامه ریزي زمانبندي سالیانه سرویس دستگاهها را نشان میدهد.
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شکل  .3جدول زمانبندی تعمیرات در شرکت دکتر کامکار
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شکل  .1جدول زمانبندی تعمیرات در شرکت دکتر کامکار

 -4بحث و نتیجهگیری
براي موفقیت وادامه حیات سازمانها ،باید روشها اصالح شده و در روند انجام امور بهبودي حاصل گردد .سیستمهاي
نگهداري وتعمیرات بر بودجه و سوددهی سازمان به طور مستقیم تاثیر میگذارند ،ولی عدم برنامهریزي صحیح نگهداري و تعمیرات
در سازمان ،سبب کاهش عمر تجهیزات میگردد .نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداري و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه
نسبت به راهبرد اصالحی در استفاده از منابع برتري دارند .لذا این راهبردها با توانایی در پیشبینی شکستها اطالعات مفیدي در
اختیار مدیران نگهداري قرار میدهد تا جنبههاي منفی یک شکست در جهت ایمنی و هزینه محدود گردد .تعمیرات اصالحی به
سرمایه کمتري جهت تعمیرات و نگهداري تجهیزات نیاز دارد ولی هیچگاه یک پیش بینی از شکستهاي احتمالی ارائه نمیدهد.

 -5پیشنهادات
31

بر این اساس پیشنهاد میگردد که برنامه نگهداري و تعمیرات تجهیزات با توجه به دورههاي نگهداري و تعمیرات تدوین شود
و این برنامه ریزي نت در شرکت دکتر کامکار به صورت هفتگی در  11هفته در سال اجرا می شود میتواند بهصورت فصلی،
ششماهه و ساالنه باشد .فرمهاي نگهداري تعمیرات ارائه شده در مقاله ،تنها پیشنهادي میباشد و متناسب با اندازه سازمان
میتوان فرمهاي نگهداري تعمیرات را طراحی و اجرا نمود سازمانهایی که از نرم افزار نگهداري و تعمیرات استفاده مینمایند
فرمهاي نگهداري و تعمیرات را داخل نرم افزار استفاده نمایند .بازبینی و اصالح اقدامات پیشگیرانه تعریف شده براي تجهیزات و
تشکیل جلسات روزانه با کارشناسان و مدیران در مورد خرابیهاي اتفاق افتاده .و تشکیل جلسات هفتگی با سرپرستان تولید و فنی
در مورد توقفات ایجاد شده .و استفاده از تجهیزات جانبی براي کنترل عملکرد ماشین آالت و تجهیزات.و تهیه گزارشات هفتگی و
ماهیانه از عملکرد تجهیزات و خرابیهاي آنها بسیار موثر می باشد.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)41 :پاییز 4144

روش بهینه انبارداری با GSP

مطالعه موردی :شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس

حمیدرضا

صالحی1

کد مقاله61508 :

چکـیده
انجام دادن قسمتی از وظایف و گردش کار سازمانهای دولتی ،خصوصی ،موسسات صنعتی و تولیدی مستلزم تدارک کاال،
مواد اولیه ،نگهداری و در دسترس قرار دادن سریع وسایل مورد نیاز آنهاست ،بنابراین توجه به انبارداری در این امر مهم از
وظایف مدیریت برای حصول به اهدف نهایی است .شیوههای بهینه انبارداری یا گواهینامه انطباق  GSPدر شرکتها،
سازمانها و موسسات مختلف داروسازی نقش اساسی دارند.و هر یک از روشها نه تنها ملزم به نشان دادن مدیریت
کارآمد ،بلکه ذخیرهسازی کارآمد محصوالت دارویی هستند .و در واقع ذخیرهسازی کارآمد داروها امری ضروری است زیرا
با هدف حفظ و نگهداری قدرت و تمامیت فیزیکی داروها پیادهسازی میشود .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف توصیف
روش بهینه انبارداری در شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس انجام شد و نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که در
شرکت مذکور ،با استفاده از فرمها و فرآیندهای مرتبط میتوان یک دستورالعمل کلی در رابطه با روش بهینه انبارداری
ارائه نمود.
بهترین رطوبت برای نگهداری داروها زیر  65درصد می باشد و همچنین انبارها باید دارای روشنایی کافی نیز باشند:
  :Good manufacturing practices: GMPروشهای بهینه ساخت  :Good distribution practices: GDPروشهای بهینه توزیع :Good storage practices: GSP -روشهای بهینه انبارداری

واژگـان کلـیدی :انبار ،انبارداری ،روش بهینه انبارداری ()GSP

 -4کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( )EMBAگرایش مدیریت استراتژیک ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و
تحقیقات تهران شعبه زنجان hr.salehi59@gmail.com
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برای ارزیابی هر محصـول و یـا هـر سیسـتمی نیـاز بـه تعریـف مشخصی از آن است (کومار و جها .)8581 ،این مسئله بـه
توصـیف نـرم افـزار یـا سخت افزار محدود نمیشود ،بلکه اهمیت انسان و اهداف او را در استفاده از فناوری ،ارزشها و معیارهـایی
کـه در ایـن انتخاب به کار میرود در بر میگیرد ،همچنین ارزیـابی نهـایی از اینکه این ابزار وسیلهای برای رسیدن به اهداف
بودهانـد یـا خیر (توکلی پور و همکاران .)8811 ،درعصرکنونی پیشرفت روزافزون دانش بشری در زمینههای مختلف علوم
وتکنولوژی وایجاد سازمانهای بزرگ و پیچیده باعث تنوع تولید کاالهای مختلف صنعتی و مصرفی گردیده و این سازمانها تحت
تأثیرعوامل داخل و خارجی برای رسیدن به اهداف خود باید انعطافهای الزم برای مصرف ،تولید و توزیع کاالی مختلف را داشته
باشند .انبار بعنوان واحد پشتیبانی کننده جهت تسهیل در روند فعالیتها و برای دستیابی به اهداف ،نقش مهمی در ایجاد این
انعطافها در سازمانها دارد .همچنین ،از آنجایی که درصد زیادی از سرمایه سازمانها را مواد اولیه و قطعات ،تجهیزات و کاالهای
آن تشکیل میدهد ،لذا نگهداری و مراقبت دقیق از آنها و برقراری یک نظام صحیح اطالعاتی برای کنترل موجودی انبار و یا زمان
به موقع جهت سفارش و میزان سفارش کاال بسیار ضروری بوده و با بهبود وضع انبارداری میتوان از زیانهای ناشی از بی دقتی
در نگهداری کاال جلوگیری نمود و به میزان سود سازمان افزود .و در حوزههای بهداشتی ،درمانی و بیمارستانها انبارها با توجه به
نوع کاال ،لوازم مورد نیاز واحدهای تحت پوشش به انواع مخلف تقسیم میشوند که تمامی آنها از سیستم انبارداری گذر مینمایند
(باران زهی و همکاران .)8055 ،و در واقع به کمک انبار با حوادث پیش بینی نشده داخل سیستم و یا حتی خارج از سیستم میتوان
مقابله نمود و با رساندن سریع کاال به دست مشتری ،رضایت مشتریان و مصرفکنندگان این کاال را حفظ نمود و از گردونه رقابت
حذف نشد .اماتمامی این موارد زمانی میتواند رخ دهدکه انبار بعنوان واحد پشتیبانیکننده نقش خود را به نحو احسن ایفاء نماید.
این مقدور نیست مگر با مدیریت صحیح انبار .و این مدیریت صرفاً جنبه فیزیکی انبار را در نظر ندارد این بدان معنی است که انبار
فقط بعنوان محفظهایی برای نگهداری کاال نیست بلکه باید از دو منظر اطالعاتی و فیزیکی به آن نگاه نمود .مدیریت به معنی
برنامهریزی ،کنترل و هدایت امکانات و قابلیتهای موجود در انبار (نیروی انسانی ،امکانات تجهیزات و فضا) است .این دیدگاه مرزی
است که تفاوت مدیریت نوین و مدیریت سنتی را مشخص مینماید .مدیریت سنتی به انبار به عنوان سربار به حساب میآیند نه
بخشی که میتواند سودآوری به همراه داشته باشد .از دید یک جعبه سیاه نگاه میکند که کاالها به آن وارد و از آن طرف خارج
میشود .در این دیدگاه آنچه اهمیت دارد این است که مقدار و ارزش کاالهایی که وارد انبار میشود و از آن خارج میشود و آنچه
در انبار وجود دارد تحت کنترل باشد .دیدگاه نوین انبار این جعبه سیاه را باز میکند و مدیریت بر سایر جنبههای انبار شامل :فضای
نگهداری و امکانات موجود در انبارها را فراهم مینماید .این امر باعث فقدان انبارهای کارآمد  ،موثر و بروز و وقفه در عملکرد
خطوط عرضه مواد شده و تولید ( پشتیبانی) را متوقف می نماید (حاتمی و ابوطالبی .)8811 ،دارو باید دارای اثربخشی ،سالمت و
کیفیت مناسب باشد ،لذا در این فرایند مصرف کننده ،تولید کننده ،توزیع کننده و وضع کنندگان قانون با یکدیگر به نسبت وظایف
مشروحه خود در فرآیند تضمین کیفیت دخیل بوده و مسئولیت دارند .لذا تحقیق حاضر با هدف تدوین دستورالعمل ،ایجاد مکانیزمی
صحیح جهت کنترل شرایط نگهداری ،جابجایی و نحوه چیدمان محصوالت نهایی در کلیه انبارهای شرکت صنایع شیمیایی فرتاک
لوتوس انجام شده است.

 -2مبانی نظری
 -1-2انبارداری
لزوم برنامهریزی صحیح در امر تدارک و نگاهداری کاال و مواد با رعایت اصول علمی از اهمیت خاصی برخوردار است و
استفاده از آن موجب گردش صحیح کار و صرفهجویی در زمینههای مربوطه خواهد شد .استفاده از برنامه های علمی و کاربرد آن
در تدارک کاال به ویژه انبارداری نتایج زیر را در بر دارد:
 دسترسی سریع و کنترل دقیق کاال کاهش هزینه تهیه مواد و کاال کاهش ضایعات جلوگیری از رکود سرمایه و کاال سهولت حفظ و حراست از اموال جلوگیری از توقف و کندی کار سرعت دسترسی به آمار و اطالعات سهولت بررسی و کنترل موجودی مصرف و سفارش آسانی عملیات حسابرسی و حسابداریبه محل و فضایی که یک یا چند نوع کاالی بازرگانی ،صنعتی ،مواد اولیه و یا فرآوردههای مختلف در آن نگهداری میشود
که بر اساس سامانهای صحیح طبقهبندی و تنظیم میشود ،انبار میگویند.و امور تدارکات و کارپردازی سامانه انبارداری از اهمیت
خاصی برخوردار است و همکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر است سامانه صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر
است :دریافت حفاظت و در دسترس قرار دادن کاال مواد و وسایل مورد نظر به سهولت و سرعت انجام میشود.و با اعمال کنترل
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دقیق از جمع شدن خارج از حد موجودیها ،که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها زیان بار گردد جلوگیری میشود .و با استفاده صحیح
از سامانه انبارداری موجودی کاال در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد کاال که پایه و اساس حسابداری صنعتی است محاسبه
میشود .و کنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت میگیرد (رخ فروز و همکاران)8811 ،

 -2-2روش بهینه انبارداری
ب ه فضاهای محصور با دیوار ،سقف عایق بندی ،کف و دیوارهای محکم ( بهتر است بتونی باشد) ،دارای قفسه بندی که در
برابر نور مستقیم محافظت شده و از نظر درجه حرارت و رطوبت تحت کنترل باشد ،انبار دارویی گفته میشود .انبارها از نظر نوع
کاربرد تقسیم بندی شدهاند که به آنها اشاره میگردد :انبار فرآوردههای دارویی دامی؛ انبار فرآورده های دارویی انسانی ،که بر
اساس نوع فرآورده دارویی مانند بیوداروها ،داروهای مخدر وتحت کنترل ،داروهای پر خطر ،رادیو داروها وسایر داروها دارای
انبارهای مجزا میباشند؛ انبار تجهیزات پزشکی؛ انبار لوازم آرایشی و بهداشتی؛ انبار مواد آتش زا و انبار داروهای ضایعاتی .روش
بهینه اتبارداری در واقع فرآیندی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان میدهد مواد اولیه و محصوالت در حین نگهداری
و انبارش به حد کافی کنترل و نظارت می شوند (شفاعت 1و همکاران)8588 ،

 -3پیشینه تحقیق
سال پنجم ،شماره ( 4پیاپی ،)42 :بهار و تابستان 4144

در مطالعه ای بـا عنـوان ارائـه مـدل ارزیـابی سیسـتم اطالعـات بیمارستانی ،اجزاء اصلی مدل سیستم اطالعات مـدیریت
منـابع بیان شده است ،ایـن اجـزاء شـامل :تعریـف انبارهـای مختلـف ،قابلیت درخواست انتقال بین انبارها ،امکان ثبت تاریخ
انقضاء ،نحوه نگهداری کاال ،محل نگهداری کاال ،قابلیت آگاه نمودن در هنگام کم شدن موجودی انبـار ،امکـان ثبـت
فـاکتورهـای خرید و شرکتهای تولید کننده  ،سـازنده و ارسـال خودکـار به واحد حسابداری ،آگاه نمودن در هنگام اتمام تاریخ
انقضـاء و انبارگردانی دارویی بود (مرادی .)8558 ،همچنین در پژوهشـی دیگـر بـا عنــوان بررســی وضــعیت سیســتم
اطالعــات داروخانــههــای بیمارستانهای آموزشی ،وضعیت سیسـتم اطالعـات داروخانـه در بخــشهــای مختلــف از جملــه
ورودیهــا ،پــردازشهــا ،خروجیها ،تجهیزات سخت افزاری و نـرم افـزاری و کـاربران بررسی و اطالعات الزم برای برنامه
ریزی در راستای بررسـی ،اصالح و توسعه سیستم اطالعـات داروخانـه و شناسـایی نقـاط ضعف و قوت آن ارائه شد (بهاسکاران و
ونکاتش .)8581 ،در مطالعه شرکت گنزیم ( )Genzymeدر فرامینگهام نیویورک با عنوان انبار داده در داروسازی ،بهداشت و
درمان بـا رویکـرد صـنعتی ،سیسـتم اطالعـات بـرای انبـار دارویـی و صنعت مراقبت بهداشـتی بـه طـور کلـی توصـیف شـده
اسـت .و هدف از این مطالعه توصیف داده ها در فرایند انبـارداری بـرای داروسازی بوده و منافع مورد انتظار از این سیستمها به
صورت مطالعات موردی بررسی شده اسـت (توملین و وانگ .)8588 ،بررسی متون نشان داد که بیشتر پژوهشهای انجام شده
درباره ارزیابی سیستم اطالعات بیمارستانی و سیستم اطالعات داروخانه بوده است و به طور اختصاصی ،پژوهشی در حـوزه ارزیابی
زیر سیستم اطالعات انبار دارویی به دست محققـین نرسیده است.

 -4مواد و روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد کـه بـه روش توصـیفی انجــام شــد .ابتــدا در ایــن پــژوهش خصوصــیات
سیستمهای اطالعات انبار دارویی مراکز توصیف و در نهایت روش بهینه انبارداری در شرکت فرتاک لوتوس از طریق GSP
تشریح شد.

 -5یافتهها
بر اساس بررسیهای انجام شده در شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس مشخص گردید که در این شرکت ،شرایط نگهداری
کلیه محصوالت بر اساس دستورالعمل کنترل دما و رطوبت به شماره  IMIC-02انجام میگیرد .و موارد زیر نیز باید الزاماً در
انبارها رعایت گردند:
دیوارها ،سقف و کف انبار باید از مصالح مقاوم و مناسب ساخته شود تا بتواند در برابر بارهای وارده و آتش سوزی ،متناسب با
نوع کاالی انبار شده ،مقاومت نماید .و به منظور پیشگیری از آسیب های اسکلتی ،عضالنی انبارداران و حوادثی مانند غلتیدن،سر
خوردن و افتادن کاالهای موجود در انبار ،ضروریست تدابیر الزم جهت حمل ایمن بار ،جا به جایی و چیدمان صحیح در انبارها با
1 Shafaat, K
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استفاده از راهکارهای فنی و مهندسی و منطبق با اصول ارگونومی صورت پذیرد.و به منظور تأمین روشنایی و ایجاد شرایط ایمن
انبارداری ،الزم است عالوه بر روشنایی مصنوعی ،حتی المقدور از نور طبیعی نیز استفاده گردد ،به گونه ای که از تابش مستقیم نور
خورشید به کاالها جلوگیری شود .و نحوه انبار نمودن کاالها و ابعاد درب های ورود و خروج باید به شکلی طراحی شوند که امکان
تردد ایمن افراد و وسایل نقلیه را فراهم نمایند .و با توجه به نوع ذخیره سازی ،ریسک و مخاطرات موجود ،انبارها باید مجهز به
سیستم های اعالم و اطفاء حریق باشند.و راه های دسترسی به محوطه انبارها باید به طور مناسب و ایمن برای تردد ماشین های
حمل کاال و امداد رسانی پیش بینی گردد.و شایان ذکر است که استعمال دخانیات و استفاده از هرگونه شعله باز به منظور تامین
گرمایش انبارها ،ممنوع می باشد .و همچنین استفاده از ماسک برای کلیه پرسنل انبار الزامی می باشد .و در صورت عدم استفاده از
آن ،برخورد می گردد .و پایش کیفیت دریافت کاال از قبیل نشت  IBCتانک ،بشکهها ،کارتنها ،کنده شدن برچسبها ،نامناسب
بودن و ضربه خوردن آنها باید حتماً کنترل گردد .شکل  8طراحی انبار را در شرکت صنایع شیمیای فرتاک لوتوس را نشان میدهد.

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)41 :پاییز 4144

شکل  .1طراحی انبار در شرکت فرتاک لوتوس

نحوه نظافت انبار نیز در شرکت فرتاک لوتوس بر اساس ممیزی دستورالعمل  5Sصورت میگیرد .و شرایط چیدمان مواد اولیه/
محصوالت نهایی در شرکت فرتاک لوتوس به صورت:
نظارت بر نظافت یا ضدعفونی نمودن پالتها (شستشوی پالتهای پالستیکی) و نظارت بر جمع آوری به موقع زباله ها و
پسماندها ،و  ...و اطمینان از عدم نشتی سقف انبار بر روی کلیه محصوالت به خصوص در اوقات بارش و آب و هوای نامناسب
جوی .و  FEFOبرای کلیه محصوالت شرکت فرتاک لوتوس رعایت میگردد .و چیدمان کاالها باید به شکلی باشد که لیبل
مشخصات محصوالت مشخص باشند به صورتی که تاریخ تولید و انقضاء آنها قابل رویت باشد .و چیدمان محصوالت می بایست
ابتدا بر روی پالت پالستیکی صورت گیرد به صورتی که از دیوار حداقل  85سانتیمتر و بیش از  0.0متر ارتفاع نداشته باشد و سپس
از طریق لیفتراک جابجا گردند و به محل تعیین شده که بر اساس جدول زیر می باشد انتقال یابند و نظارت این امر نیز بر عهده
سرپرست انبار می باشد .جدول  8چیدمان و شرایط نگهداری در شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس را نشان میدهد:
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جدول  .1چیدمان و شرایط نگهداری
جدول چیدمان و شرایط نگهداری
ردیف کد کاال

دما

رطوبت

نوع ظرف

تاریخ انقضاء

شرایط جابجایی

محل انبارش تعداد در بسته تعداد در پالت

نام کاال

ماهیت کاال

P1-P5

850 k

1

یکسال

لیفتراک

P3

200 k

4

یکسال

لیفتراک

1

50001

آمیدو آمین

محصول

تانک ibc

2

50002

بتائین

محصول

بشکه  220لیتری

R8-R10

25 K

50

یکسال

لیفتراک

3

10001

استئاریک اسید

مواد اولیه

کیسه

4

10003

متوکسید سدیم

مواد اولیه

کیسه

20 K
تن 70

R6

5

10006

روغن نارگیل

مواد اولیه

مخزن

R5

165 K

6

10007

فنتامین دماپا

مواد اولیه

بشکه فلزی

R1

7

10008

ستیل الکل

مواد اولیه

کیسه

8

10009

اتانول  96درصد

مواد اولیه

بشکه و IBC

P2

9

10011

بنزالکونید کلراید

10

 10012مونو کلرواستیک اسید

مواد اولیه

لیفتراک

4

4

25 K

50

200-850 L

-02أبريل

یکسال

لیفتراک

یکسال

لیفتراک
لیفتراک
لیفتراک

مواد اولیه
کیسه

R9

25 K

50

یکسال

مواد اولیه

بشکه

R2

250 K

4

یکسال

لیفتراک

کیسه

R4

1250

50

11

10013

12

10015

سود پرک

مواد اولیه

اسید کلریدریک

مواد اولیه

کیسه ها داخل بشکه

لیفتراک

لیفتراک

هیپوفوسفوروس

توضیحات

لیفتراک

R7

200 K

4

14

10018

فرمالین

مواد اولیه

بیست لیتری

R11

20 L

20

لیفتراک

15

10021

دی اتانول آمین

مواد اولیه

بشکهibc-

R3

850-200

-04يناير

لیفتراک

16

50003

لورامید

محصول

بشکه

P4

200 k

4

لیفتراک

همچنین چند نمونه از فرمهای مورد استفاده در شرکت فرتاک لوتوس در جهت استفاده از روش بهینه انبارداری در ادامه ارئه
شده است :ساختار اطالعاتی یا پوشش اطالعاتی در لیبل بستهبندی ،دقت و ظرافت فوق العادهای میطلبد ،تخصصهای گوناگونی
را به کار میگیرد؛ و در روح  ،روان  ،فکر و اندیشه مخاطب رسوخ میکند .این پوشش به طور مستقیم از زمان ،تکنولوژی و
فرهنگ تأثیر میپذیرد مانند محتوی ،خود تاریخ انقضایی را یدک میکشد .به همین دلیل است که لیبل بستهبندی کاالها ،هر چند
وقت یکبار ،با تغییر تکنولوژی ساخت یا کشف رنگ های جدید در بسته بندی تغییر می یابند و دگرگون میشوند .شکل  8نمونه
فرم لیبل بستهبندی محصوالت را در شرکت فرتاک لوتوس نشان میدهد:
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13

10016

بشکه

لیفتراک

2جامبو روی یکدیگر

شکل  .2نمونه فرم لیبل بستهبندی محصوالت

فرم درخواست کاال از انبار جهت دریافت کاال از انبار مورد استفاده قرار میگیرد و توسط مصرف کننده پر می شود و دارای
کاربردهایی به شرح ذیل می باشد (شکل  ) 8فرم درخواست کاال از انبار را در شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس را نشان می-
دهد:
 ذکر مشخصات و مقادیر اقالم درخواستی از انبار مجوز تحویل جنس به درخواست کننده مبنای صدور درخواست خرید مبنای صدور حواله انبار32

شکل  . 3فرم درخواست کاال از انبار

شکل شماره  0نیز فرآیند انبارش در شرکت فرتاک لوتوس را نشان میدهد.
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شکل  .4فرآیند انبارش

هنگامی که مازاد کاالی دریافتی به انبار برگردانده میشود فرم برگشت کاال تنظیم میشود و توسط انبار یا برگشت دهنده
تکمیل میگردد و دارای کاربردهای زیر می باشد :نشان دادن مشخصات مواد ،قطعات و سایر اقالم برگشتی به انبار با ذکر
مشخصات اقالم برگشتی ،برگرداندن هزینه از حساب مصرف کننده به موجودی انبار ،رسیدی در دست برگشت دهنده ،مبنای
قیمت گذاری اقالم برگشتی ،مبنای ثبت کارتهای موجودی و حسابداری انبار .جدول  .8فرم وضعیت کاالهای برگشتی در انبار
شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس را نشان میدهد.

32

جدول  .2فرم وضعیت کاالهای برگشتی در انبار
ردیف

کد کاال

وضعیت

نام کاالی

تاریخ

برگشتی

قرنطینه (زرد)

مورد تایید (سبز)

غیر قابل استفاده
(قرمز)

8
8
8
0
0
6

جدول  .2فرم رسید کاال به انبار
آرم شرکت

فرم رسید کاال به انبار

FW06.01
ارسال کننده:
ردیف

شماره
درخواست

شماره :
تاریخ :
تاریخ بازنگری :

شماره ماشین:
مشخصات کاال
کد کاال

شرح

تعداد

شماره بارنامه  /فاکتور:
واحد
سنجش

مقدار کل

توضیحات
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رسید انبار یا قبض انبار را میتوان یکی از اسناد مهم انبار محسوب نمود .این فرم  ،سند دریافت جنس و تحویل آن به انبار
است و براساس فرم مذکور ،مبلغ کاالی خریداری شده قابل پرداخت به فروشنده کاال می باشد .در موقع رسیدن کاال به انبار
مراحل زیر انجام میگیرد:
 -8انباردار در هنگام تحویل کاال ،فرم رسید انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم نموده و پس از امضاء،
نسخه اول سفید ضخیم را به واحد تدارکات ارسال و نسخه دوم رنگی را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی میکند.
 -8واحد تدارکات کنترلهای الزم را بر روی نس خه اول رسید انبار انجام داده و سپس آنرا همراه فاکتورها و مدارک دیگر به
حسابداری میفرستد.
 -8حسابداری پس از رسیدن مدارک از واحد تدارکات ،آنها را با نسخه اول رسید انبار مقایسه نموده ،عملیات مالی الزم را
انجام میدهد و سپس نسخه اول رسید انبار به همراه مدارک دیگر ،حسب مورد ،بایگانی یا به حسابداری دفتر مرکزی ارسال
مینماید .جدول  .8فرم رسید کاال به انبار را در شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس نشان میدهد.

8
8
8
جمع کل :
امضاء تحویل دهنده :

امضاء سرپرست انبار :

اقالم ورودی در سازمان که برکیفیت محصوالت و یا مخاطرات محصول تاثیرگذار میباشد شامل :مواد اولیه ،مواد افزودنی و
اقالم بستهبندی میباشد .مسئولیت کنترل و اظهار نظر اقالم بسته بندی و مواد اولیه مؤثر بر کیفیت با واحد کنترل کیفی و
آزمایشگاه سازمان میباشد .و در هنگام ورود مواد اولیه توسط مسئول انبار فرم درخواست بازرسی  /اقالم ورودی FW01-00را
تکمیل و درخواست بازرسی محموله را برای کنترل کیفیت ارسال می نماید .واحد کنترل کیفی مطابق با مشخصه های کنترلی
مربوط به اقالم ورودی ،در فرم توصیف مواد ورودی کنترل های مربوطه را ثبت می نماید .در هنگام حمل ونقل وتخلیه محصوالت
پس از کنترل چنانچه محصول ضربه یا صدمه و پاره گی و… به صورت غیر عمد یا عمد پیدا کند مسئول انبار آنرا در انبار قرنطینه
نگهداری و به کنترل کیفی اعالم و کارشناسان کنترل کیفی طبق رویه اجرایی مربوطه ،تعیین تکلیف محصول غیر ایمن بالقوه و
اقالم نامنطبق اقدام می نمایند .وتا تعیین تکلیف در انبار قرنطینه نگهداری می شود .و در صورت تائید محموله مراتب مطابق فرم
درخواست بازرسی کاال /اقالم ورودی به اطالع واحد انبار و امور مالی رسانده می شود .در صورت عدم تائید نیز تعیین تکلیف مورد
32

نظر بابت برگشت محموله در همین فرم توسط پرسنل کنترل کیفیت مشخص می گردد .چنانچه اقالم ورودی مصرفی واحد تولید
یا سایر درخواست کنندگان باشد مسئول مربوطه قبل از استفاده اقدام به کنترل مشخصه های مربوطه نموده و در صورت تایید
مورد استفاده قرار می گیرد .جدول  8نمونه فرم تأیید کیفی اقالم ورودی به انبار را در شرکت صنایع شیمیای فرتاک لوتوس را
نشان میدهد.
جدول  .3فرم تأیید کیفی اقالم ورودی به انبار

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)41 :پاییز 4144

حواله انبار سندی مهم در حسابداری انبار است که به زمان خروج کاال و مواد اولیه از انبار مربوط است .به هنگام خروج کاالها
و مواد اولیه از انبار ،انبارداران سندی برای آنها صادر مینمایند که با آن حواله انبار گفته میشود .حواله انبار حاوی اطالعاتی مانند
تاریخ خروج و فهرست اقالم خارج شده از انبار است .به حواله انبار ،حواله خروج از انبار نیز میگویند .حواله خروج از انبار به منظور
کاال و مواد اولیه از انبار صادر میشود .که جدول  0فرم حواله مصرف را در شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس نشان میدهد.
جدول  4فرم حواله مصرف
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 -6بحث و نتیجهگیری
همانگونه که اشاره شد هدف از تحقیق حاضر ،تهیه و تدوین دستورالعمل ،ایجاد مکانیزمی صحیح جهت کنترل

ورود هر گونه کاال اعم از مواد اولیه و … سرپرست انبار به واحد کنترل کیفیت اطالع رسانی شود.و انجام تست توسط واحد
کنترل کیفیت صورت گیرد .و بعد از انجام تستهای اولیه و نمونه برداری واحد کنترل کیفیت برای ادامه کار و ورود به انبار نیاز به
تایید کیفیت است که بدین منظور کاال در محل قرنطینه نگهداری می شود .و تکمیل فرم تائید اقالم ورودی به شماره کد فرم
 FW01توسط کارشناسان کنترل کیفیت تکمیل می شود .و با تأیید نبودن کاالها از سمت واحد کنترل کیفیت تمام کاالها یا
قسمتی از آن جداسازی شده و در پالتهای مخصوص برگشتی قرار داده شود و فرم کاالی برگشتی به شماره کد فرم FW02
توسط واحد انبار و واحد کنترل کیفیت تکمیل شده و همچنین با برگه عدم انطباق کاال و با تایید مدیر انبار به تامین کننده مربوطه
برگشت داده شود.

منابع
.8

.8
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شرایط نگهداری ،جابجایی و نحوه چیدمان محصوالت نهایی در کلیه انبارهای شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس میباشد.
برای این منظور ،فرآیند انبارداری و پردازشهای موجود در این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم و چند نمونه از فرمهای موجود نیز
نشان داده شد .این دستورالعمل کلیه مواد اولیه و محصوالت نهایی در انبارهای شرکت فرتاک لوتوس را در بر میگیرد .نتایج نشان
داد که به طور کلی عملیات انبار در شرکت فرتاک لوتوس بر اساس فرایند انبارش به شماره  PW01.00انجام میشود .عالوه بر
این ،جابجایی و حمل و نقل صحیح کاالهایی مانند مواد اولیه نیمه ساخته و محصوالتی که از نظر کنترل کیفیت مورد تایید نیست
نیز مورد بررسی قرار گرفت و و نتایج نشان داد که شناسایی کاالهای نامنطبق شامل :مواد اولیه و نیمه ساخته و ...با تست های
کنترل کیفیت و برگشت آنها به کارخانه یا تامین کننده مواد اولیه و بسته بندی باید مورد بررسی قرار گیرند .همچنین مشخص
گردید که پرسنل انبار مسئول اجرای تمام مراحل مربوط به اقالم ورودی و انبارداری می باشند .سرپرست انبار بر حسن اجرای کار
نظارت داشته و هر گونه تغییر با همکاری و هماهنگی مدیر انبار میباشد .و واحد کنترل کیفیت وظیفه انجام کلیه تستها را برعهده
دارد .عالوه بر این نتایج نشان داده شد که سرپرست انبار ،مسئولیت اجرای کلیه بندهای این رویه اجرایی را بر عهده دارد .و
همچنین نظارت بر عملکرد صحیح کارگران در انبار از قبیل جابجایی محموله ها،تخلیه بار و چیدمان صحیح اقالم و  ....را به طور
مداوم و مستمر را برعهده دارد .و کارگران واحد انبار وظیفه جمع آوری محصوالت ،تخلیه و بارگیری محصوالت و چیدمان
محصوالت و زدن لیبل مشخصات محصوالت و سایر وظایف از سمت سرپرست انبار را برعهده خواهند داشت .مدیر انبارها
مسئولیت نظارت بر این رویه اجرایی را برعهده دارد .مدیر سیستمها و روشها  /کارشناس سیستمها و روشها مسئولیت نظارت بر
این رویه اجرایی را بر عهده دارد .تصاویر واقعی از محیط شرکت مورد مطالعه نیز در پیوست ( )8ارائه شده است.از این رو پیشنهاد
میگردد:

باران زهی ،ط ،.و غالم نژاد ،ج ،.و دهستانی اردکانی ،م ،.و دهستانی ،م ،.و دهستانی ،م ،.و جعفری ،ا .)8055( .بررسی اثر
برخی پوشش های با پایه عصاره گیاهی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و شیمایی میوه ی پرتقال طی نگهداری در
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
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مدیریت خرید و ارزیابی تأمینکنندگان از طریق ISO 9001

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

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

 -4کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ( )EMBAگرایش مدیریت استراتژیک ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و
تحقیقات تهران شعبه زنجان hr.salehi59@gmail.com

33

 -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
1 Ližbetin
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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

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

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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