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 ISO/TS 16949:2016مستندسازي  و الزامات تشريح مباني،

  

  :هدف دوره

و نحوه   ISO/TS 16949:2009آشنايي با مفاهيم كيفيت و كاربرد آن در صنعت خودرو به همراه تشريح الزامات استاندارد
 .مستندسازي طبق اين استاندارد

 

  :محتوا دوره

منتشر  1999در سال  (IATF) اولين بار توسط گروه متخصصين بين المللي صنعت خودروسازي ISO/TS 16949 استاندارد
گرديد. هدف اصلي از تدوين اين استاندارد ايجاد زبان سيستمي مشترك بين خودروسازان و قطعه سازان مختلف دنيا 

  مي باشد. 

از خودروسازان دنيا از جمله خودروسازان ايراني  با توجه به اثربخشي و اهميت اين استاندارد انطباق با آن توسط بسياري
براي قطعه سازان صنعت خودرو الزام شده است. در اين دوره آموزشي شركت كنندگان با الزامات مطرح شده اين 
استاندارد آشنايي كاربردي كسب نموده و از طريق اجراي كارگاه هاي متعدد نحوه مستندسازي بر اساس الزامات را مي 

  .آموزند

مقايسه با ساير استانداردهاي خودروسازي، تشريح الزامات  ISO/TS 16949:2009 تشريح ساختار كلي و مباني استاندارد
، نكات و موضوعات ضروري در طراحي ISO 9001:2008 استاندارد وبررسي تغييرات صورت گرفته در الزامات استاندارد

ارتباط الزامات اين استاندارد با نظام نامه هاي مرجع و برگزاري  و پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت، تشريح نحوه
كارگاه هاي آموزشي مرتبط در جهت تعميق درك استاندارد و نحوه استقرار مباني آن از ديگر موارد مورد بحث در اين 

  .دوره مي باشد
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 ISO/TS 16949:2016 داخلي  مميزي

  

  :هدف دوره

و نحوه انجام مميزي داخلي بر طبق   ISO/TS 16949:2009هاي مميزي داخلي مبتني بر استانداردهاي آشنايي با تكنيك
  اين استاندارد و ايجاد صالحيت الزم جهت انجام مميزي هاي داخلي با افزايش سطح مهارتي شركت كنندگان مي باشد

 

  :محتوا دوره

گيرد. سپس نگرشي كه بر  و مروري بر الزامات استاندارد در ابتدا صورت مي ISO/TS 16949:2009 تشريح ساختار كلي
فرآيند مشتري گرايي در اين استاندارد حاكم است بررسي شده و تلفيق آن با سيستم هاي عملياتي سازمان هاي توليد 

  كننده قطعات خودرويي و تامين كنندگان قطعه براي ارائه خدمات مرتبط با خودرو مورد بحث قرار مي گيرد. 

يزي، چگونگي اجراي يك مميزي كارا، چگونگي ثبت گزارشات مميزي و ثبت عدم انطباق تشريح مباني، مميزي، نحوه برنامه ر
و تشريح شرايط احراز مميزان و فنون ارتباطي آن ها از ديگر موارد مورد بحث در اين  ISO 19011 ها براساس استاندارد

  .دوره مي باشد

، در انجام مميزي هاي 2008در اكتبر  IATF ر مقرراتبا توجه به اينكه مميزي يك فرآيند مستقل است، آخرين تغييرات د
   .فرآيندگرا تشريح گرديده و با اجراي كارگاه هاي متعدد در حين دوره مفاهيم ارائه شده نهادينه مي گردد
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 FMEAآن  از ناشي اثرات و خطا تحليل و تجزيه

  

  :هدف دوره

به منظور پيش بيني و پيش گيري از مشكالت (خرابي ها) ،عيوب و نواقصي كه مي تواند در طراحي  FMEA آشنايي با فن
  .فرايند توليد يك محصول به وجود آيد

 

  :محتوا دوره

مشكالت (خرابي ها)، عيوب و نواقصي كه مي تواند در طراحي يك محصول يا طراحي فرآيند توليد پيش بيني و پيشگيري از 
يك محصول بوجود آيد تا از دوباره كاري ها و صرف وقت مجدد براي طراحي محصول و فرآيندهاي ساخت جلوگيري 

  .گرديده تا هزينه هاي طراحي و توليد محصول كاهش يابد

 FMEA  شركت  1970براي مقاصد نظامي در آمريكا مطرح گرديد و در اواخر دهه  1940اواخر دهه به صورت رسمي
 .فورد آن را در صنعت خودرو مطرح ساخت و امروز بصورت گستردهاي در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد
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 SPC آماري  فرآيند كنترل

  

  :هدف دوره

  ) و قابل كاربرد در  ISO/TS16949 و استاندارد QS 9000 آشنايي با فن كنترل فرآيندهاي آماري (الزام استاندارد
ISO 9001: 2008 

 

  :محتوا دوره

با كنترل فرآيند آماري آشنا شده و سپس علل ويژه و علل مشترك نوسانات دراين دوره با چرخه بهبود مستمر و رابطه آن 
مي گيرد. در ادامه چگونگي استفاده از نمودارهاي كنترلي و  فرآيند، كنترل فرآيند و قابليت فرآيند، مورد بررسي قرار

  د.مقادير وصفي بيان مي گرد كارگيري آنها، نمودارهاي كنترلي براي مقادير متغير، نمودارهاي كنترلي برايمزاياي به

  پردازد. هاي آموزشي اين دوره به تمرين در خصوص مباحث آماري مطرح ميهمچنين كارگاه

   .گرددنيز در اين دوره تشريح مي ISO 9001 و ISO/TS 16949 در استانداردهاي SPC نحوه استفاده از
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 مميزي (آديت) فرايند

  

  :هدف دوره

  تربيت مميزان فرآيند جهت انجام مميزي هاي فرآيند مطابق با الزامات مشتريان در صنعت خودرو

 

  :محتوا دوره

  مميزي فرآيند و اهداف آن تاريخچه -
 سازه گستررويكردهاي مميزي فرآيند، الزامات ساپكو و  -

  براي انجام مميزي ISO 19011 مباني -
  شرايط احراز مميزان فرآيند -
  نحوه برنامه ريزي مميزي فرآيند -
  آشنايي با چك ليست مميزي فرآيند و نحوه امتيازدهي مميزي فرآيند -
  نحوه گزارش دهي مميزي فرآيند -
  نحوه ثبت عدم انطباق -
  كار گروهي براي استفاده از چك ليست مميزي فرآيند -
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