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 چکیده:
که طوریبه ،دفاعی است هایسازمانریزی پیشرفته کیفیت محصول در سطح هدف از این تحقیق ارائه یک الگوی مناسب برای طرح

 تحقیق این در. دهدصورت یکپارچه و همسو در سراسر فرایند ایده تا محصول مدنظر قرار به تمامی ملزومات وابسته به طراحی

به بررسی  AIAG2قرار گرفت و با مبنا قرار دادن الگوی استاندارد  موردمطالعهکیفیت محصول  پیشرفته ریزیطرحهای مختلف الگو

 هاآنداخلی و خارجی فرایند طراحی، فهرست الزامات  عاننفذیهای مختلف پرداخته شد. سپس بر اساس شناخت الگوو مقایسه 

را برای شش محصول در دفاتر  پیشنهادیگردید. سرانجام الگوی  تعیینانتخاب و  الگوتعیین و بر اساس آن مراحل و مدارك هر فاز 

کیفیت محصول در مرحله  ریزیرحطبر اساس نتایج این تحقیق عمده مشکل  .قرار داده و ارزیابی انطباق انجام شد موردبررسیطراحی 

 . هستو الزامات آنان  نفعانذیطراحی ، عدم شناخت کامل از 

 فرایند ایده تا محصول طراحی در کیفیت، کیفیت محصول، پیشرفته ریزیطرح :هاکلیدواژه
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 مقدمه -1

داشتته و  ایبرجستتهکیفیت در دنیای پیشرفته امروز جایگاه 

حفت  بقتاس ستازمان در تمتامی  یک ضترورت بترای عنوانبه

از انگاره محصول تتا دسترستی واقعتی بته آن طتی  هافعالیت

عملیات طراحی تفصیلی از فروش اولیه محصول تا تحویل آن 

. با توجه به نگرش جدیتد هستمطرح  کنندهمصرفبه دست 

بیشتر  هایباقابلیتمشتری برای دریافت محصوالت جدیدتر و 

راحی کامتل ، جتامع و ستریع ضرورت استقرار یک سیستم ط

بتترای افتتزایش قابلیتتت اطمینتتان محصتتول ، کتتاهش زمتتان ، 

 .باشتدمینیازسنجی طراحی و تحویل محصول جدید بتدیهی 

 مشتری هایخواسته و هانیاز بایستیمی جدید هایطراحی در

 .شود تالش آن بهبود برای و گیرد قرار ارزشیابی مورد

ای طراحی و تولید آغاز ابتدمحصول از همان  کیفیتطراحی  

کیفیت را باید در همان مرحله اولیه خلق  درواقع .شودمی

کیفیت محصول ، تامین  پیشرفته ریزیطرح ایده طراحی دید.

، ابزارها و فنون الزم برای از میان  هاروشکننده فرایند ، 

حصول اطمینان  درنتیجهمربوطه و  هایضعفبرداشتن تمام 

 . باشدمیف در کیفیت از به حداقل رسیدن ضع

کیفیتتت در  پیشتترفته ریتتزیطرحاگرچتته صتتنایع مختلتتف از  

اما با توجه به نتو  صتنعت،  کنندمیسیستم طراحی استفاده 

مختلتف در  هتایالگونو  محصتول و شترایس ستازمانی و... از 

. طراحی محصول و فراینتد شودمیکیفیت استفاده  ریزیطرح

این صتنایع  فردمنحصربه در صنایع دفاعی به دلیل مشخصات

محدودیت مواد اولیه، شرایس ختا  نگهتداری، زیتاد  ازجمله

 یهاستکیر، شترایس تحتریم، آزمون هایهزینهبودن زمان و 

فراوانی روبرو  یهاچالشو ... معموالً با  یطیمحستیزایمنی و 

بوده است به همین دلیتل در ایتن صتنایع نقتش طراحتی در 

  .هستکیفیت بسیار حیاتی و مهم 

پیشترفته  ریتزیطرحی بترای الگتویهدف از این تحقیق ارائه 

بتدین . باشتدمیدفاعی  هایسازمانکیفیت محصوالت خا  

کیفیتت  پیشترفته ریزیطرحمختلف  هایالگو ابتدا درمنظور 

قرار گرفت و بتا مبنتا قترار دادن الگتوی  موردمطالعهمحصول 

مختلتتف  هتتایالگوبتته بررستتی و مقایستته  AIAG1استتتاندارد 

پرداخته شد. سپس بتر استاس شتناخت مشتتریان داخلتی و 

تعیین و بتر استاس  هاآنخارجی فرایند طراحی فهرست نیاز 

، انتخاب و بتومی گردیتد. ایتن الگوآن مراحل و اسناد هر فاز 

                                                 
1 - Automotive Industry Action Group 

و بترای تعیتین میتزان  شدهنیتدوپرسشنامه  صورتبه هاگام

 مه میان نهایی محصول این پرسشنا در کیفیت اهمیت هر گام

شامل مشاورین، ممیزین، کارشناسان  یخبرگان سازمان دفاع

و مدیران حوزه کیفیت توزیع گردید و پس از دریافت نظرات، 

ارائته مناستب ستازمان  الگتوو  شدهحذف تیاهمکممراحل 

 گردید.

 است: قرارگرفته مدنظرموارد زیر  الگو سازیبومیدر 

ر حال ددفاعی  هایسازمانفرایند اکتساب در  -

با فرآیند  بایستمیبومی  الگواست لذا  سازیپیاده

 اکتساب همخوانی و سازگاری داشته باشد.

برای محصوالت کلیدی در سطح سازمان  -

یک رویکرد برای  عنوانبهمحصول  بندیرتبه

 .باشدمیارزیابی و انطباق محصول در حال اجرا 

الزامات فصل اول تا  بایستمیبومی  الگوبنابراین 

به  ریزیطرحقرار داده و در  مدنظروم ممیزی را س

 آن توجه نماید.

به سمت تعالی سازمانی حرکت  یفاعد هایسازمان -

مدیریتی کیفیت، ایمنی  هایسیستم اکثراًکرده و 

 هاآنیکپارچه در  صورتبه محیطیزیستو 

در  محصوالت و فرایندهای تولید .است مستقرشده

منی باال دارند بنابراین نیاز به ای دفاعی هایسازمان

الزامات سه سیستم مدیریتی  بایستمیبومی  الگو

 را پوشش دهد.

و استراتژی سازمان مبنی بر  هاسیاستبا توجه به  -

استانداردسازی محصوالت نظامی و کلیدی 

بومی از فرایند انطباق با استاندارد  الگو بایستمی

 حمایت نماید.

و  فرایندها ی سازمان در حوزههاسیاستیکی از  -

برای که  استمدیریت دانش  آن، هایزیرساخت

در  وو مستنداتی را الزام کرده  هاگامحوزه طراحی 

 توجه داشت. هاآنبومی باید به  الگو

 APQP هایالگوبررسی  -2

زیادی برای بهبود محصوالت و فرایندهایشان از  هایسازمان

و  کیفیت محصول در مرحله طراحی پیشرفته ریزیطرح

ضرورت و  بر اساس هرکدامو  کنندمیتوسعه استفاده 
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کیفیت محصول را انجام  ریزیطرحفازهای مختلف  شرایس

و  هاتفاوت باهمکه در برخی از فازها و مراحل  دهندیم

 دارند. ییهاشباهت

در  1091کیفیت را در سال  ریزیطرحدکتر جوران فرایند 

شناسایی  -2روژه ایجاد پ -1 شش مرحله تشریح کرده است:

 -5توسعه محصول  -1کشف نیازهای مشتریان  -3مشتریان 

 بردارهابهرهتوسعه کنترل فرایند و انتقال به  -6توسعه فرایند 

1. 

کیفیت  پیشرفته ریزیطرح AIAGاستاندارد  1001در سال 

 :]2[ کندیمفاز مطابق شکل زیر بیان  5محصول را طی 

 

کیفیت بر اساس  پیشرفته ریزیطرح یبندزمان: نمودار 1 شکل

 AIAGاستاندارد 

خطوط  هرکدامفورد، کرایسلر و جنرال الکتریک  یهاشرکت

خود داشتند تفاوت  کنندگاننیتأمبرای  یاجداگانهراهنمای 

بود که هر  ییهادرخواستاین خطوط راهنما در مطالبات و 

داشتند. برای بهبود  دگانکنننیتأم از هاشرکتیک از این 

این سه شرکت روی توسعه یک  1005این وضعیت در سال 

نظامنامه مشترك توافق کردند. در این نظامنامه از همان پنج 

 2993است و در سال  شدهاستفاده AIAGفاز استاندارد 

مرحله به آن  فوق پرداخته و چهار الگوشرکت فورد به توسعه 

 .]3[اضافه کرده است 

 مشتری  هایورودی 

  وضعیت ساخت 

  وضعیتAPQP  پیمانکاران 

 در خصو  منابع  گیریتصمیم 

دکتر رضا مهربان در کتاب خود به نام روش کاربردی 

پیشرفته کیفیت محصول چهار مرحله زیر را به  یزیربرنامه

 ارائهکیفیت محصول  پیشرفته ریزیطرحنام مراحل چهارگانه 

 .]1[کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفیت محصول دکتر  پیشرفته ریزیطرح: مراحل چهارگانه 2 شکل

 مهربان

شرکت مگنا که یک شرکت قطعات الکترونیکی در آمریکا 

کیفیت محصوالت خود چهار  پیشرفته ریزیطرحبرای  است

 :]5[فاز را بسس و توسعه داده است 

تولید / تحقق محصول  -2 کنندهتأمینشرو  از  -1

تصدیق  -1محصوالت تولید اولیه  تائیدفرایند  -3

 فرایند و محصول.

فرایند تکوین محصوالت خود  یانظامنامهشرکت ساپکو طی 

 کرده است: ارائهرا در سه فاز 

و عقد  یزیربرنامه، یسنجامکان -2درك تحلیل و نیاز  -1

 .]6[کنترل، تصدیق فرایند ساخت طراحی، -3قرارداد 

که یکی از تامین کنندگان  1اشکوششرکت  2919در سال 

نظامی در بخش  هایکامیونبزرگ در بخش تامین و تولید 

کیفیت  پیشرفته ریزیطرحدفاعی آمریکای شمالی است ، 

انجام  AIAGمحصوالت خود را بر اساس پنج فاز استاندارد 

 .]7[داده ولی در اجرای هر فاز اندکی متفاوت عمل کرده است

قطعات مکانیکی در کشور  تولیدکنندهشرکت اینترنشنال که 

کیفیت از همان پنج فاز اصلی  ریزیطرحنیز برای  استکانادا 

                                                 
1 - Oshkosh corporation 

مرحله اول ایجاد 

هبرنامه و طرح اولی  

          مرحله دوم   

ایجاد طرح و 

 فرآیندهای تولید

مرحله سوم            

تایید طرح و  

 فرآیندهای تولید

مرحله چهارم          

ازی ستولید و بهینه   

 مستمر
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]8[فعالیت اصلی اختصا  داده است.در عمل به هر فاز چند استفاده کرده و  AIAGاستاندارد 

 کیفیت شرکت اینترنشنال پیشرفته ریزیطرح: 3شکل 

که به پیشنهاد سازمان  (از ایده تا محصولفرایند اکتساب )

است هفت فاز را برای تکوین محصول  شدهارائهصنایع دفا  

 ارائه کرده است:

توسعه  -3توسعه مفهوم  -2فاز تبیین نیاز دفاعی  -1

توسعه تولید /  -5توسعه مهندسی ساخت  -1فناوری 

جایگزینی  -7و پشتیبانی  کارگیریبه -6فرایند ساخت 

 .]0[ سازیخارجیا از رده 

عاونت تحقیقات سازمان صنایع دفا  نیز مراحل زیر را برای م

 تکوین محصول بکار برده است:

 -3شناسایی نهایی  -2اولیه  ریزیطرحفاز شناسایی و  -1

ساخت  -5مواد و تجهیزات  تأمین -1شناسایی تکمیلی 

 مستندسازی -7 آزمون -6و کنترل 

حی و ناتو نیز در نظامنامه تضمین کیفیت خود در قسمت طرا

ارجا  داده و  ISO9001استاندارد  3-7توسعه به بند 

کیفیت استاندارد  پیشرفته ریزیطرحاز پنج فاز  کردهاشاره

AIAG  11[ نمایدمیاستفاده[ 

کیفیت خود را تحت  پیشرفته ریزیطرحرنو  –کمپانی نیسان 

 ریزیطرح -1 در پنج فاز تعریف کرده است: ANPQPعنوان 

بررسی  -1بررسی ابزار  -3تکمیل طراحی  -2 دهیسازمانو 

 ]12[شرو  تولید  -5فرایند 

بر اساس تمرکز بر استفاده  ییالگو صنایع هفتم تیر اصفهان

با  هاآنکاربردی و عملیاتی از ابزارهای کیفیت و همسوسازی 

از بروز  کهنحویبه شدهریزیطرحسایر ابزارهای مهندسی 

و فاقد تعامل جلوگیری کیفیت موازی  ریزیطرحساختارهای 

که  است شدهبینیپیشمرحله  0در  الگواین  ..]13[شود

 اند از:عبارت

 ریزیطرح – 3و عقد قرارداد  سنجیامکان – 2 هاورودی-1

طراحی و تصدیق  – 1و تصویب برنامه اجرای قرارداد 

طراحی و  – 6 نمونهقطعهتولید و کنترل  – 5محصول 

محصول  گذاریصحه – 8آزمایشی تولید  – 7تصدیق فرایند 

 ارزیابی و بهبود – 0و فرایند 

 تعریف برنامه : 1فاز 

برنامه ریزی 

توسعه و طراحی : 2فاز 
محصول 

ترسیمات مهندسی

DFMEA

توسعه و طراحی  : 6فاز 
فرایند 

نقشه فرایندی

PFMEA

ت شناسایی خصوصیا
ند کلیدی کنترل فرای

بسته بندی و حمل 
نقل 

زیر ساخت 

توسعه نگهداری و 
تعمیرات 

طرح کنترل 

تصدیق کلی : 4فاز 
محصول و فرایند 

ی انتشار طراحی نهای

تحلیل سیستم 
اندازه گیری 

تصدیق فرایند 

بازنگری طرح 
کنترل نهایی 

ی برنامه نمونه بردار
فرایند تولید 

فرایند تایید 
محصول تولید

بازخورد ، اقدام : 5فاز 
اصالحی و بهبود 

مستمر 

ری مدیریت بازنگ
فرایند و بهبود

مستمر
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 مقایسه شده است: باهممحصول کیفیت  پیشرفته ریزیطرحالگوهای مختلف  1در جدول 
 مقایسه الگوهای مختلف -1جدول 

عنوان شرکت یا 

 استاندارد
 هامحدودیت هاویژگی کیفیت ریزیطرح الگو

 یامرحلهسه  الگو شرکت ساپکو
که با الزامات  باشدمی SQAبر اساس 

 است سازگارترمحصول  بندیرتبه

است و  شدهیزیرطرح یسپاربرونبر اساس  صرفاً

کمتر برای صنایعی که ساخت داخل دارند 

 .باشدمی استفادهقابل

 ساده و مختصر است یامرحلهچهار  الگو Magnaشرکت 

تصدیق فرایند و محصول در آن ضعیف بوده و از 

 است نشدهاستفادهکیفی برای بهبود  یهاکیکنت

 .دهدینمالزامات سیستم مدیریت یکپارچه را پوشش 

را  IDSو استاندارد  سازمان دفاعی بندیرتبه الزامات

 .دهدینمپوشش 

 یامرحلهپنج  الگو AIAGاستاندارد 

پنج مرحله آن کامل بوده و کلیه مراحل 

 هشددهید گذاریصحهبازنگری، تصدیق و 

 است

الزامات سیستم مدیریت کیفیت را 

 دهدیمپوشش 

 باشدمیبر اساس طرح ایده تا محصول 

 الگواکثر صنایع بزرگ و معتبر از این 

 ندینمایماستفاده 

کیفی برای بهبود استفاده  یهاکیتکناز 

 کرده است

سیستم مدیریت  سیستم مدیریتی کیفیت به یرازغبه

 است و ایمنی توجهی نشده محیطیزیست

عام تعریف کرده و به  صورتبهرا  بندیرتبهالزامات 

 جزئیات توجه نشده است

 یامرحلهپنج  الگو FORDشرکت 

بوده  AIAGاستاندارد  الگوهمان  ناًیع

سند الزام  10با این تفاوت که بجای 

سند الزامی  23از  AIAGشده در 

 استفاده کرده است

وجهی و ایمنی ت محیطیزیستبه سیستم مدیریت 

 نشده است

عام تعریف کرده و به  صورتبهرا  بندیرتبهالزامات 

 جزئیات توجه نشده است

 

شرکت 
International 

 یامرحلهپنج  الگو

 AIAG یامرحلهپنج  الگواز  ناًیع

استفاده کرده است با این مزایا که در هر 

فاز به جزئیات توجه بیشتری کرده و هر 

 است هشدمیتقسفاز به چند فعالیت 

را  سازمان دفاعی بندیرتبهالزامات 

 دهدیمپوشش 

 توجه نشده است محیطیزیست مسائلبه 

 

 یامرحلهپنج  الگو Oshkoshشرکت 

 AIAG یامرحلهپنج  الگواز  ناًیع

استفاده کرده است فقس در تعداد 

مستندات تفاوت دارد )شرکت دفاعی 

 (است

ی و ایمنی توجه محیطیزیستبه سیستم مدیریت 

 نشده است
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معاونت تحقیقات 

 سازمان دفاعی
 یامرحلههفت  الگو

آن برای محصوالتی که اساس آن  الگو

 بناشدهمهندسی معکوس است 

طور کامل توجه نکرده به فاز شناخت به

 است.

 ستینشفاف  گذاریصحهمراحل بازنگری، تصدیق و 

 کیفیت برای بهبود استفاده نکرده است یهاکیتکناز 

 دهدینمرا پوشش  بندیرتبه الزامات

 و ایمنی توجه نشده است محیطیزیست مسائلبه 

 است شدهدهیدتا فاز تولید نمونه اولیه 

 یامرحلهچهار  الگو دکتر رضا مهربان

 

انجمن خودروسازان  الگوساده کردن 

 آمریکا

 طراحی محصول و فرایند تفکیک نشده

 و خروجی هر فاز شفاف نشده است هایورود

 یامرحلههفت  الگو سازمان دفاعیتساب اک
از ایده تا زمان تحویل محصول و خدمات 

 پس از فروش توجه شده است

در خصو  محصوالت جدید و طراحی مفهومی 

کارایی دارد و به مهندسی معکوس توجه کمتری شده 

 است

 کیفیت برای بهبود استفاده نکرده است یهاکیتکناز 

 یامرحله نه الگو اصفهان ریتهفتصنایع 

است فقس فاز  AIAG الگوبر اساس 

 است افتهیتوسعه ریزیطرح

محصول نیز توجه  بندیرتبهبه مسائل 

 شده است

کمتر توجه شده  محیطیزیستبه مسائل ایمنی و 

 است

 چهار مرحله صنایع شیمیایی
و ارزیابی  هادستورالعملتمرکز بر روی 

 هاسکیر

 گذاریصحهق و تصدیمراحل طراحی یعنی بازنگری،

 شفاف نیست

 یامرحلهپنج  نیسان -شرکت رنو 
به ابزارآالت و تجهیزات تولید توجه 

 شده است یاژهیو

 هادستورالعملو  محیطیزیستبه مسائل ایمنی و 

 کمتر توجه شده

 ISO9001بر اساس  ناتو
استاندارد سیستم  3-7ارجا  به بند 

 مدیریت کیفیت
   شده و مزیتی نداردفقس به بند استاندارد ارجا

 شش مرحله دکتر جوران

اولیه دارد  ریزیطرحفاز تعریف و  برهیتک

به شناسایی نیاز مشتری بیشتر  –

 پرداخته است

سه مرحله اصلی طراحی یعنی بازنگری و تصدیق و 

 شفاف نیست گذاریصحه

کیفیت در مراحل اجرایی اشاره  یهاکیتکنبه کاربرد 

 نکرده است

کمتر توجه شده  محیطیزیستنی و به مسائل ایم

 است

 چهار مرحله مهندسی سیستم
به فاز شناخت و تحلیل محصول بسیار 

 است.زیاد توجه شده 

برای محصوالت پیچیده کاربرد دارد و برای محصوالت 

 دهدیمهزینه و زمان را افزایش  ترساده
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که در جدول فوق مشخص است اساس و بنیاد  طورهمان

استاندارد انجمن  هاالگوکیفیت در اکثر  پیشرفته یریزطرح

بوده و هر شرکت بر اساس نیاز  (AIAGخودروسازان آمریکا )

 پرداخته است. الگو سازیبومیو نو  سازمان به گسترش و 

بر اساس استاندارد  الگودر این تحقیق به دالیل زیر مبنای 

 است: شدهانتخابفوق 

ده، برای بسیاری از بو فهمقابلساده و  الگواین  -

صنایع بزرگ و  و اکثر است شدهشناختهها نسازما

 نمایند.استفاده می الگومعتبر از این 

پنج مرحله آن کامل بوده و کلیه مراحل بازنگری،  -

 است شدهدهید گذاریصحهتصدیق و 

 .دهدیمالزامات سیستم مدیریت کیفیت را پوشش  -

فرایند  بر اساس طرح ایده تا محصول بوده و با -

 .اکتساب وزارت دفا  همخوانی دارد

کیفی در طراحی محصوالت استفاده  یهاکیتکناز  -

 .کرده است

 روش تحقیق-6

مختلف  هایالگوبا توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی 

سازمان آن در  سازیبومیکیفیت و  پیشرفته ریزیطرح

زهای لذا این تحقیق از نو  کاربردی است. فا باشدمی دفاعی

 .است 1نمودار مندرج در شکل  صورتبهاجرای این تحقیق 

تلفیقی یعنی هم  صورتبهپرسشنامه  سؤاالتدر این تحقیق 

های پاسخ سؤال .باز استفاده شد سؤاالتبسته و هم  سؤاالت

ز خیلی زیاد تا طور مثال انامه در پنج طیف )بهبسته پرسش

 است. شدهتهیهخیلی کم( بر مبنای طیف لیکرت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار گردش کار و انجام تحقیق :1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفته ریزی پیشهای طرحمطالعه ادبیات موضو  مربوط به روش

 کیفیت محصول

های الگوی وتحلیل و تعیین مؤلفهبندی و تجزیهجمع

یشنهادیپ  

گوی نظرسنجی از خبرگان و تعیین میزان کفایت عناصر ال

 پیشنهادی

صولریزی پیشرفته کیفیت محتشریح مراحل الگوی طرح  

شده در سازمانارزیابی و تعیین میزان انطباق الوی ارائه  

های تحقیقها و بررسی یافتهوتحلیل دادهتجزیه  

گانمصاحبه و انجام اصالحات مطابق نظرات خبر  
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 جامعه و نمونه آماری 6-1

تحقیق از  هایفرضیهتدوین و سنجش  موردنیاز هایداده

نظرات مدیران کیفیت ، کارشناسان کیفیت  آوریجمعطریق 

است .  شدهتهیه، ممیزان و مشاوران کیفیت گردآوری و 

نفر از کارشناسان و  18اضر شامل جامعه آماری در تحقیق ح

متخصصین کیفیت ، ممیزان و مشاوران در سطح سازمان 

. با توجه به اینکه حجم نمونه آماری اندبودهصنایع دفا  

جهت تعیین حجم نمونه  توانمیمحدود فرض شده است لذا 

 از فرمول زیر استفاده کرد :

n =
N∗Zα

2

2 ∗σ2

ε2(N−1)+Zα
2

2 ∗σ2                     ( 1-3فرمول   ) 

 

  n=  حجم نمونه 

N= حجم جامعه آماری    

α= سطح خطا 

δ= میزان احتمال استاندارد نرمال 

ε=  موردنظردقت 

از فرمول زیر  توانمیبرای محاسبه واریانس طیف لیکرت 

 استفاده کرد :

     δ =
max (xi)−min (xi)

6
=  

5−1

6
= 0.667          (

( 2-3فرمول   

در نظر گرفته شود و خطای  %05سطح اطمینان  کهدرصورتی

نفر برآورد نمود .  37تعداد نمونه را  توانمیباشد  مدنظر 9.1

نفر توزیع گردید که از  19بین  شدهتهیهپرسشنامه  روازاین

شد  آوریجمععدد پرسشنامه  36تعداد  ذکرشدهمیان تعداد 

. 

     n =
49∗1.962 ∗0.6672 

0.12∗(49−1)+1.962∗0.6672 = 37 

. 

 الگوی پیشنهادی یهامؤلفهتعیین -6-2

الگوی پیشنهادی مطابق جدول زیر  یهامؤلفهبرای تعیین 

شناخته و فهرست  هاآنذینفعان فرایند طراحی و الزامات 

 گردید:

 هاآنشناسایی ذینفعان و الزامات  -2جدول 

ذینفعان فرایند  نفعانیذالزامات 

 طراحی

ت دفا  و پشتیبانی اروز تعالی سازمانی –فرایند اکتساب 

 نیروهای مسلح

استانداردسازی  –محصوالت  بندیرتبه

 SQA مدارك -

معاونت توسعه کیفیت 

 سازمان دفاعی

 –فرایند اکتساب  –مدیریت دانش

 مستندات طراحی

معاونت تحقیقات و 

 سازمان دفاعیفناوری 

 مشتریان نظامی محصول رتبهارتقاس  –ضایت مشتریان ر

 –مدیریت یکپارچه هایسیستم

 استانداردسازی

مرکز استاندارد دفاعی 

 ایران

 تولیدکننده مدارك و مستندات کامل تولید

 

آلفای کرونباخ  آزموناز  نامهپرسشبرای بررسی پایایی 

 هایهایی که پاسخبرای پرسشنامه درواقع. استفاده شد

شود.   ای دارند، استفاده از این آزمون توصیه میچندگزینه

که  گیریاندازهاین روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار 

 . رودمیبه کار  کندمی گیریاندازهمختلف را  هایخصیصه

  رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:
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Si
 : مجمو  واریانس2

α کرونباخ : ضریب آلفای  

St
 : واریانس کل2

Nتعداد سؤاالت پرسشنامه : 

ضریب آلفای کرونباخ در فازهای  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

 دهندهنشانبوده که  0تا . 7.مختلف در حد متعارف بین 

 . استپایایی پرسشنامه 

 آلفای کرونباخ و تعداد متغیرهای کل  3جدول 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.974 118 

 

و تعیین نو  آزمون  هاپرسشنامهتحلیل آماری  منظوربه

حاصل از  یهادادهابتدا فرض نرمال بودن  مورداستفاده

با روش آزمون  سؤاالتبه تفکیک هر یک از  هاپرسشنامه

 MINITAB افزارنرماسمیرنف و با استفاده از  –کولموگروف 

حاکی از عدم نرمال بودن  آمدهتدسبهبررسی گردید نتایج 

 .جدول( -1)پیوست است هاداده

فوق برای نسبت موفقیت که در  هایفرضیهبرای انجام آزمون 

در  شدهارائه هایگامبودن  تأثیرگذاراین پرسشنامه ضروری و 

خیلی زیاد مراحل زیاد و  هایگزینهالگوی پیشنهادی یعنی 

 زیر صورت پذیرفت

H0: Median=3 

H1: Median >3 

و  باشدمی 3که میانه آن مساوی  هاییگامبرای  H0فرض 

H1  است در نظر  3ی که میانه آن باالی هایگامبرای

یعنی  است H1اثبات فرضیه  درصددو محقق  شدهگرفته

و عناصر آن در  هاگامو اهمیت لحاظ نمودن  تأثیرنسبت 

بر  . کهباشدمیالگوی پیشنهادی در حد زیاد و خیلی زیاد 

 هر فاز تعیین گردید. هایگاماساس این نتایج 

 ارائه الگوی پیشنهادی -4

و  شدهآوریجمعاز کلیه اطالعات  بومی، الگوبرای تعیین یک 

 الگواست و برای درك بهتر  شدهاستفاده هاداده وتحلیلتجزیه

:شودمیکلی به شکل نمودار زیر نمایش داده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت محصول پیشرفته ریزیطرح نهادیپیش الگوی :5شکل 

 فاز یک
و  ریزیطرح

 تعریف برنامه

 فاز دو 
توسعه  و 

 طراحی محصول

 فاز سه 
 توسعه و طراحی

 فرآیند 

چهارفاز   
ل تصدیق محصو
 و فرایند 

 فاز پنج 
بازخورد ، اقدام 
اصالحی و بهبود 

 مستمر

  1فعالیت 
 تبیین نیاز و
  توسعه مفهومی

  2فعالیت 
شناسایی و 

  اولیه ریزیطرح

  3یت فعال
ی شناسایی نهای  

  2فعالیت 
ایجاد 
   هازیرساخت

  1فعالیت 
تهیه مدارك 

SQA  

  2فعالیت 
د  تصدیق فراین  

  1فعالیت 
ل تصدیق محصو  

  2فعالیت 
 بازنگری مدارك

  

  1فعالیت 
 بهبود مستمر 

  1فعالیت 
ترسیمات 
 مهندسی  

  2فعالیت 
یت تضمین کیف
 محصول 

  3فعالیت 
ایند  تایید فر  
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است هر فاز به چند فعالیت  شدهدادهکه نشان  طورهمان

هر فعالیت  هایخروجیو  هاورودیاست.  شدهتقسیماصلی 

است.  شدهدادهکه در نمودارهای بعدی نشان  شدهتعیین

که  استیک الزام تلویحی  عنوانبهی هر فعالیت هاورودی

مناسب هر فعالیت  هایخروجی هاآنی با بررس بایستمی

یک الزام  عنوانبههر فعالیت  هایخروجی. تدوین شود

که باید مستندات و مدارك آن  شدهگرفتهتصریحی در نظر 

 ساخت و تولید،:ازجملهبرای استفاده در واحدهای مختلف 

، خرید و ... تدوین و موجود ونقلحملانبار،  کنترل کیفیت،

فاز یک،  هایفعالیتورودی و خروجی  6باشد. در شکل 

است: شدهتعیینو تعریف برنامه  ریزیطرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فاز اول هایفعالیت :6شکل 

 
ی تبیین نیاز و توسعه مفهوم – 1فعالیت    اولیه ریزیطرحشناسایی و  -2فعالیت  

  

شناسایی نهایی -6فعالیت   

و  هاسیاستبررسی  -19

راهبردی دفاعی دکترین  

طرح تجاری یا  -13
 استراتژی بازار

صدای مشتری-1  

 بررسی سناریوهای -12
 دفاعی و عملیاتی

 هایمحیستحلیل -0
 لیاتی و شناساییعم

 تهدیدها 

کتابچه عملکردی  -8
 محصول

  گروهتجربیات  -7
QFD 

نیازسنجی  -11
اقتصادی، اجتماعی و 

 اجرایی

نوآوری و یا  -6
 هایفناورینوظهوری 

 جدید

استانداردهای  -2
 IDS ازجملهمحصول 

نمونه محصول -1  

تحقیقات بازار -5  

قرارداد مشتری  -3
پیوست فنی()  

یورود  
 خروجی

تدوین  -2

 سند بیانیه

   نیاز عملیاتی

طراحی -1

 مفهومی

 خروجی خروجی ورودی ورودی

ابعاد برداری  -1

 دقیق

تحلیل  -3

عملکردی و 

سازیشبیه  

بررسی  -2

  هایفناوری

  و تعیین موردنیاز

هاگلوگاه  

 هایآزمایش-1

شناسایی مواد و 

یتهیه سند متالورژ  

بررسی  -5

و  هامکانیسم

 تنظیمات 

 ویژگی فنی-1

 محصول

مدلینگ  -2

 محصول

کدگذاری و  -3

تهیه درخت 

 محصول

تهیه سند  -1

اژمونتاژ و دمونت  

ی تهیه کروک -5

 محصول

ت مشکالت کیفی-1
 محصول

شناسایی  -2
کاربردی  هایآزمون

 محصول

وضعیت  -7
APQP  
 پیمانکاران

تکمیل  -3
 فنی و گیریاندازه

 مهندسی

 لعه قابلیتمطا -1
 فرایند

 ظرفیت سنجی -8
 خس تولید

وضعیت ساخت -5  

ز شناسایی مراک -0
آزمایشگاهی و 

موردنیازادوات   

بهینه کاوی  -6
 محصول و فرایند

اهداف کیفیت و  -2

 قابلیت اطمینان

 هاینقشه-1

 مهندسی

 لیست کارکنان -0

 کلیدی

شناسایی و  -19

  هایجنبهارزیابی 

محیطیزیست  

شخصات دقیق م -3

 ورودی

1- OPC اولیه  

 محصول

لیست  -8

کلیدی آالتماشین  

لیست مواد و  -5

 قطعات ورودی

بررسی شرایس  -7

بندیبسته  

ارزیابی  -6

ایمنی و  هایریسک

 بهداشتی
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و  هاورودیفاز دوم با دو فعالیت به همراه  ،7در شکل 

بیشتر مدارك  راستاییهماست. برای  شدهمشخص هاخروجی

 ذکرشدهراهنما  عنوانبهتصویر در گوشه  SQAمربوط به 

است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاز دوم هایفعالیت: 7شکل 

فاز سوم یعنی توسعه و طراحی فرایند با سه فعالیت اصلی در 

 شودمیکه مالحظه  طورهماناست.  شدهدادهنشان  8شکل 

و  بندیرتبهفرایند که الزامات  موردنیاز هایدستورالعمل

رچه را پوشش دهد برای راهنمایی آورده سیستم مدیریت یکپا

:است شده

 

 

 

 

 

 

ترسیمات مهندسی – 1فعالیت  تضمین کیفیت محصول   -2فعالیت    

 بندیبستهطرح  -8
 اقالم ورودی 

دسیمشخصات مهن-1  

ضاس تعیین تاریخ انق -7
 اقالم ورودی

 هایتعیین آزمایش -6
گذاریای و صحهدوره  

 

تعیین شرایس  -0
 جابجایی اقالم ورودی

های آموزش -5
 موردنیاز 

طراحی برای  -2
 ساخت و مونتاژ

تجهیزات جدید و  -1

 ابزارآالت

الزامات تجهیزات  -3
 آزمون و فرامین

 ورودی
 خروجی

های مهندسینقشه -2  

خصوصیات مواد -1  

 خروجی ورودی

دیاگرام  -3

 بونداری

درخت تحلیل -2  

نمودار جریان -1

 فرآیند 
تصدیق طراحی-1  

بازنگری طراحی -2  

3- DFMEA 

طرح کنترل -1

 ساخت نمونه اولیه 

تهیه مدارك  -5

SQA 

 طرح کنترل اقالم

 ورودی

های مهم ویژگی

 محصول

خصوصیات 

فرایند محصول و   

ماتریس 

خصوصیات 

 محصول و فرایند

تهیه فهرست مواد  -3

BOM 

نقشه فرامین  -1

 کنترلی

نمودار جریان  -5

 فرایند

لیست قطعات و  -6

فرایند غیرمجاز جهت 

کاریدوباره  

بندی طرح بسته -7

 محصول
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 فاز سوم هایفعالیت: 8شکل 

 

 

 

 

 

 

تهیه مدارك  – 1فعالیت  SQA   ایجاد زیرساخت   -2فعالیت ایند تایید فر -6فعالیت    

فهرست  -6
آالتماشین  

 

ه طرح کنترل اولی -5
 نمونه ساخت 

 ورودی
 خروجی

2- PFMEA 

مشخصات -1

 مهم فرایند

 خروجی خروجی ورودی ورودی

الزامات  -1

یتجهیزات کنترل  

های نقشه -3

 فرامین 

مشخصات  -2

 مهم فرایند 

1- PFMEA 

ارزیابی  -5

 ریسک ایمنی 

ل طرح کنترل قب-1
تولید انبوه  از  

طرح مطالعات -2
 قابلیت فرایند 

طرح سیستم  -3
گیریاندازه  

تعیین اهداف  -1
 کیفیت 

ت تعیین صالحی -5
منابع انسانی 
 موردنیاز 

 نتایج ممیزی-1
  محصول و فرایند

آزمون  -2
 تصدیق محصول

س تعیین شرای -7
 انبارداری

بررسی  -3
 قابلیت ابزار

ارزیابی  -6
های جنبه
محیطیزیست  

قبول ابزار -2  

تایید -1

قطعات 

PPAP 

فهرست  -1

 خطاناپذیری

3- FPC  نهایی 

 محصول

 ارزیابی ریسک -19
های و جنبه
محیطیزیست  

جدول نگهداری  -0
 و تعمیرات

طرح  -5

 جانمایی

لیست قطعات  -8
 یدکی بحرانی

برنامه  -7
بندی زمان

 کالیبراسیون 

طرح تنظیمات  -6
 تجهیزات

نمودار جریان  -2
 فرایند 

های مهم ویژگی -1

 محصول

ت مشکالت کیفی-1  

ماتریس  -3
مشخصات محصول 

 فرایند

11-
های دستورالعمل
 فرایندی

کنترل  هایدستورالعمل-1

 محصول نامنطبق

اران دستورالعمل ارزیابی پیمانک-2  

 فهرست هشدارهای کیفیت -7

 و ایمنی

ابیدستورالعمل شناسایی و ردی -3  

هاگیجشاهد و  هاینمونهلیست -5  

دستورالعمل انبارداری-0  

ونقلدستورالعمل حمل-8  

بندیطرح بسته -6  

دستورالعمل کنترل اقالم -1

 نامنطبق



 613   در یک سازمان دفاعی محصول یفیتکرفته ریزی پیشرحطلگوی ا

 

 www.pqprc.ir                                                                                                نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت 

 

 است: شدهترسیم 0فرایند در شکل  تائیدمحصول و  تائیدفاز چهارم با دو فعالیت اصلی یعنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاز چهارم هایفعالیت: 0شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایید محصول – 1فعالیت  تایید فرایند -2فعالیت    

آزمون تصدیق محصول -1  

اطالعات هزینه  -0
بندی  ارزیابی بسته -COQ 5ساخت   

جاری شدن آزمایشی تولید -2  

بررسی تامین کنندگان  -1  

 مطالعه قابلیت تجهیزات و -3
 ابزارآالت 

 ورودی
 خروجی

ت تایید ابزار با مدیری -2

 ابزار

تایید قسمتی از -1

 PPAPمحصول 

 خروجی ورودی

سوابق ایمنی -3  

ارزیابی سیستم  -2

گیریاندازه  

مطالعه قابلیت -1

 فرایند 

ح کنترل تولید طر-1  

یندتایید قابلیت فرا -2  

تایید سیستم  -3

گیریاندازه  
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لی که مربوط به بهبود مستمر فاز پنجم نیز با دو فعالیت اص

مدارك بعد از انجام هر در حال جریان است و  باشدمی

قرار  موردبازنگریکنترل فرایند بایستی  منظوربهبهبود و 

.:دهدمیفاز پنجم را نشان  هایفعالیت 19شکل گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاز پنجم هایفعالیت: 19شکل 

بهبود مستمر – 1فعالیت  بازنگری مدارك  -2فعالیت    

تمرکز روی بهبود سیکل -1

 توسعه محصول و فرایند  

اطالعات هزینه  -0
 COQساخت 

بندی  ارزیابی بسته -5  

مطالعه قابلیت فرایند  -2  

مشتری   سوابق رضایت -1  

بررسی تامین کنندگان  -3  

 ورودی
 خروجی

های بهبودپروژه -2  

اقدامات اصالحی و -1

 پیشگیرانه 

 خروجی ورودی

سوابق ایمنی -3  

ارزیابی سیستم  -2

گیریاندازه  

بازنگری کلیه -1

 مدارك  

مدارك با ویرایش -1

 جدید و تحت کنترل  

 مطالعه قابلیت تجهیزات و -6
ت   ابزارآال  

ت   مشکالت و سوابق کیفی -7  

ها اطالعات هزینه -8 COQ   

کایزن  -0  

شش سیگما  -19  

ند بهبود قابلیت فرای -3  

 بهبود سیستم اندازه -1

 گیری
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 در سازمان پیشنهادیارزیابی انطباق الگوی  -5

 روشبر اساس مطالعات موردی از  ی پیشنهادیالگوبرای ارزیابی 

 ریزی پیشرفتهوضعیت طرح. ه استارزیابی انطباق استفاده شد

محصول در واحد طراحی و تحقیقات مورد ارزیابی  کیفیت

های تحقیقاتی در ارزیابی، پروژهدر این است.  قرارگرفتهانطباق 

شش محصول در شش  درنهایتو است  شدهبررسیدست اقدام 

محصوالت انتخاب شد.  یصنعت مختلف در سطح سازمان دفاع

بوده که از بستر سازمان جزس محصوالت کلیدی  شدهانتخاب

. در مرحله بعد اندکردهتحقیقات گذشته و مراحل طراحی را طی 

کیفیت بر اساس  پیشرفته ریزیطرحممیزی فرایند  لیستچک

 یچهارفصل لیستچکزیابی بر اساس طراحی گردید. ار الگو

کیفیت  پیشرفته ریزیطرح هایگامانجام شد که کلیه مراحل و 

در آن دیده شد. چون محصوالت به تولید انبوه نرسیده است فاز 

و محصوالت و صنعت بر اساس آن  شدهادغام الگوچهارم و پنجم 

 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

انجام شد. با توجه به  شدهیطراح لیستچکارزیابی بر اساس 

بودن محصوالت، در تشریح نتایج ارزیابی از کد  محرمانه

 است. خالصه نتایج ارزیابی در جدول زیر آمده: شدهاستفاده

 الگونتایج ارزیابی انطباق  -1جدول 

 شماره

 محصول

 ریزیطرح

 و تعریف

طراحی 

و توسعه 

 محصول

طراحی 

و توسعه 

 فرایند

تصدیق 

طراحی 

محصول 

فرایند و 

 و بهبود

امتیاز 

نهایی 

 صنعت

1 33 33 8 11 25 

2 26 21 8 5 15 

3 25 21 23 21 22 

1 26 31 21 8 22 

5 17 19 5 8 16 

6 33 13 0 8 27 

 21 10 12 23 23 میانگین

 

 یریگجهینتو  یبندجمع -3

در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی الگوها و رویکردهای 

کیفیت محصول و با استفاده از  فتهپیشر ریزیطرحمختلف 

 ریزیطرحبرای  شدهبومیو نظر خبرگان ، الگوی  نامهپرسش

 ریزیطرح الگو، پنج فاز اصلی  الگوکیفیت ارائه گردید . مبنای 

اما هر فاز به چند فعالیت اصلی  باشدمی AIAGکیفیت  پیشرفته

 شده است . بندیتقسیم

ن نیاز و توسعه مفهومی ، فاز اول با سه فعالیت اصلی : تبیی

اولیه ، شناسایی نهایی که این سه فعالیت  ریزیطرحشناسایی و 

با دو فاز اول و دوم فرایند اکتساب ) فاز تبیین نیاز و توسعه 

 هایگامشناخت و تعریف برنامه به  فاز. دارد خوانیهممفهوم ( 

 نعنوابهمراحل تبیین نیاز دفاعی و توسعه مفهومی توجه شده و 

 و دکترین راهبردی دفاعی ، هاسیاستورودی این فاز بررسی 

عملیاتی و شناسایی تهدیدها ، نوآوری و یا  هایمحیستحلیل 

 جدید و بررسی سناریوهای عملیاتی برای هایفناورینوظهوری 

در این فاز با توجه به مراحل است.  شدهگرفتهاین فاز در نظر 

  مدیریت دانش و در خصو سازمانی هاسیاستشناسایی 

سند مونتاژ و دمونتاژ و مدلینگ کردن  هایگاممستندسازی به 

دقیق و تهیه کروکی محصول ، بررسی  ابعاد برداریمحصول ، 

نیز توجه شده  سازیشبیهعملکردی و  هایتحلیلو  هامکانیسم

 استانداردهایاصلی در این فاز  هایورودیاست . یکی از 

استانداردهای دفاعی که توسس مرکز  ویژهبه،  باشدمیمحصول 

ارزیابی است.  شدهتدوین(   IDSاستاندارد دفاعی ایران )

 هایجنبهایمنی و بهداشتی و شناسایی و ارزیابی  هایریسک

یکی از الزامات سیستم مدیریت ایمنی و  عنوانبه محیطیزیست

فهرست  است. قرارگرفتهدر فاز اول  محیطیزیستبهداشت و 

یه و مشخصات دقیق آن ، لیست کارکنان کلیدی ، مواد اول

کلیدی ، بررسی شرایس  تجهیزاتو  آالتماشینفهرست 

با  هایفعالیتاین  درواقعکه  شدهدیدهدر این فاز  بندیبسته

 الزامات گرید بندی سازمان مطابقت دارد .

فاز دوم که به دو فعالیت اصلی یعنی ترسیمات مهندسی و 

است به تهیه مدارك مربوط  شدهتقسیمتضمین کیفیت محصول 

به طراحی محصول پرداخته و با استناد به سیستم مدیریت 

کیفیت تمرکز بر تضمین  هایتکنیککیفیت و استفاده از 

به مشخصات اقالم ورودی  الگودر این  کیفیت محصول دارد .

بر روی کیفیت محصول ، با در نظر  تأثیرگذارورودی  عنوانبه

زمان انقضاس اقالم ورودی ،  ازجملهت گریدبندی گرفتن الزاما

، شرایس جابجایی و انبارداری اقالم ورودی و  بندیبستهطرح 
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آن توجه ویژه شده  گذاریصحهو  ایدوره هاآزمایشهمچنین 

است . فاز توسعه و طراحی محصول با فاز سوم فرایند اکتساب 

 یعنی توسعه فناوری انطباق دارد .

تهیه مدارك  است : شدهتقسیمسه فعالیت اصلی  فاز سوم نیز به 

SQA  این مدارك زبان مشترك طراحی و تولید  درواقعکه

الزم برای ساخت و تولید محصول  هایزیرساخت، ایجاد  باشدمی

در این  اولیه فرایند تولید محصول. تائیدمربوط به  هایفعالیتو 

ساخت و  نیازمورد هایدستورالعملاجرایی و  هایروشفاز کلیه 

،  محیطیزیستایمنی و  هایریسکارزیابی  ازجملهتولید 

 هایدستورالعملارزیابی تامین کنندگان ،  هایدستورالعمل

که با الزامات  شدهدیده، شناسایی و ردیابی  ونقلحمل

گریدبندی محصول و سیستم مدیریت یکپارچه همخوانی داشته 

نیز با فاز چهارم فرایند . این فاز  باشدمیسازگار  هاآنو با 

 اکتساب ، توسعه مهندسی ساخت همخوانی دارد .

تمرکز بر تصدیق محصول و تصدیق فرایند  درواقع الگوفاز چهارم 

در این فاز نیز به الزامات کیفیت دارد .  هایتکنیکبا استفاده از 

گرید بندی محصول ، الزامات سیستم مدیریت یکپارچه و 

حی توجه ویژه شده است . برای بهبود طرا موردنیازمستندات 

بهبود استفاده شد . این فاز با فاز  هایپروژهمحصول و فرایند از 

 گذاریصحهتوسعه تولید فرایند اکتساب مطابقت دارد . برای 

ابزار استفاده  تائیدو  PPAPقطعات اولیه  تائیدمحصول از فرایند 

 تائیدفرایند از دو فعالیت اصلی یعنی  گذاریصحهشده و برای 

 شدهگرفتهبهره  گیریاندازهقابلیت سیستم  تائیدقابلیت فرایند و 

خروجی الزامی این فاز  ترینمهماست . طرح کنترل تولید از 

 . باشدمی

در فاز پنجم نیز بهبود مستمر محصول و فرایند و همچنین 

گی سیستم مورد مدیریت تغییر مدارك و مستندات برای یکپارچ

 الگوویحی در الزام تل عنوانبه هاورودیاست.  شدهواقعتمرکز 

 هاورودیحاصل از  هایفعالیتمدارك و ، هاخروجیو  شدهدیده

در فاز  است. شدهگرفتهالزام اصلی در نظر  عنوانبهکه  باشدمی

 نفعانذیپنجم بر اساس بازخوردهای دریافت شده از کلیه 

پیمانکاران ، ساخت و تولید و کنترل کیفیت  ، مشتریان ازجمله

. نکته  شودمیو ... به مطالعه و بهبود محصول و فرایند اقدام 

به آن توجه کرد این است که پس از هر  بایستمیاصلی که 

مدیریت تغییر و مستندات انجام شود تا  بایستمیبهبود 

قبلی جلوگیری از برگشت به وضعیت  منظوربهالزم  هایکنترل

یک فعالیت اصلی بر روی  عنوانبهصورت پذیرد که در این فاز 

 شده است .   تأکیدآن 

مدیریتی  هایسیستمممیزی  ٔ  نهیدرزم چندساله باسابقهمحقق 

محصول در صنایع مختلف مشاهده کرده که در  یهایزیممو 

 یهاکیتکنو  هابرنامهاکثر صنایع ارتباط مناسبی بین این 

دارد و این خود سبب بروز مشکالت متفاوت وجود ن اجراشده

عدم هماهنگی مستندات، صرف وقت و انرژی زیاد و عدم  ازجمله

شده است. در الگوی بومی  هایزیمممتعدد در  یهاانطباق

 هایسیستمو  هاکیتکناین هماهنگی بین کلیه  شدهارائه

است. در اکثر صنایع  جادشدهیادر صنعت  افتهیاستقرارمدیریتی 

، محیطیزیستمدیریت کیفیت، سیستم مدیریت  هایستمسی

است، برای  افتهیاستقرارسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 

و برای  شدهاستفاده بندیرتبهممیزی محصول و فرایند از روش 

مثل شش سیگما، کنترل فرایند آماری  ییهاکیتکنبهبود نیز از 

به همه  الگوین . در ابرندیمبهره  یریگاندازهو تحلیل سیستم 

در  هاتیفعالاز این  هرکداممسائل توجه شده و جایگاه اجرای 

 است. شدهمشخصهر فاز 

 ریزیطرح الگوکه فرایند طراحی با  دهدیمنتایج مطالعات نشان 

انطباق  %21حدود میانگین  طوربه کیفیت محصول  پیشرفته

ا چنین تحقیقاتی ب هایپروژه کهیدرصورت دهدیمدارد که نشان 

 وضعیتی تولیدی شوند باعث بروز مشکالت زیر خواهد شد:

 هزینه و زمان باال برای عملیاتی شدن تولید -

پایین  رتبهدر تولید و  (اصلی و بحرانینواقص باالی ) -

 محصوالت

 هاآنعدم امکان تحقق استانداردهای دفاعی برای  -

 مشتریمسائل متعدد در تحویل به  -

 یبرداربهرهدر مراحل  یانمشترشکایات و نارضایتی  -

 از محصوالت

بسیار باالی محصول به دلیل  شدهتمامقیمت  -

 کیفیت هایهزینه
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این است که سعی شده با نگاهی به  الگومزایای این  نیترمهماز 

ی سازمان همخوانی و فرایندهاو مسائل موجود با  هابرنامه

یر برای سا رساختیزیک ابزار و  عنوانبهسازگاری داشته و 

منطبق بر فرایند اکتساب، فرایند  الگوفرایندها عمل نماید. این 

سیستم مدیریت ایمنی، طراحی، سیستم مدیریت یکپارچه )

، فرایند ارزیابی انطباق محصول و فرایند (محیطیزیستکیفیت، 

و استانداردسازی محصول منطبق  (محصوالت کلیدی بندیرتبه)

مدیریت نماید و صنایع یکپارچه  صورتبهبوده و همه را 

و استراتژی صنعت اقدام به انتخاب  هابرنامهبر اساس  توانندمی

 نمایند. هاگام

 منابع و مراجع

 1005موسسه جوران، ویلتن، کانتیکت، سال انتشار  .1

 طراحی برای کیفیت در کالس جهانی،

2. Chrysler corporation, Ford Motor company 

and General Motors corporation (1995) 

Advanced product quality planning and 

control plan reference manual. 

3. Ford Motor Company (2003) Advanced 

Product Quality Planning (APQP) Status 

Reporting Guideline. 

 ریزیبرنامه، روش کاربردی 1381رضا مهربان، سال انتشار  .1

چاپ  نشر جهان فردا، پیشرفته کیفیت محصول، انتشارات

 اول.

5. Magna Electronics Corporation, (2007), 

advanced quality product planning guide. 

، خودروایرانقطعات  تأمینشرکت طراحی مهندسی و  .6

-QSفرایند تکوین محصول، شماره مدرك  کنترل 1389

SP-01 

7. Oshkosh corporation- Defense division 

(Feb.2010), Supplier quality assurance 

manual. 

8. Jan McElmeel, (2001), International 

supplier advanced product quality planning 

(APQP) manual Revision 4. 

سازمان صنایع دفا ، معاونت تحقیقات و توسعه فناوری،  .0

 .ابالغی مدیریت دانش هایبرنامه، 1309

مان صنایع دفا ، معاونت تحقیقات و توسعه فناوری ساز .19

، مدیریت فرایند اکتساب و پشتیبانی چرخه عمر 1309

 .دفاعی هایفناوریمحصوالت و 

11. NATO (March 2010), Quality Assurance 

Requirements for design, development and 

manufacture, AQAP 2110, version 3. 

12. Corporation Renault / Nissan (2002) 

Alliance New Product Quality Procedure 

(ANPQP). 

، تهران 2998شرکت کرایسلر و فورد جنرال موتور، ویرایش  .13

کیفیت محصول و طرح کنترل  پیشرفته ریزیطرح 1388

(APQP) مترجمین یحیی صمدی مقدم و مرتضی ،

 خیرخواه، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،

یت انتشار سازمان صنایع دفا ، معاونت توسعه کیف .11

، دستورالعمل و نکات راهنمای تکمیل فهرست 29/5/86

 بازبینی ممیزی فرایند.
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 هادادهبررسی نرمال بودن  5جدول 

 Variable              N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum  Median  p-value 
voc                  36   0   4.500    0.102   0.609    3.000   5.000    0.005 

bazar                36   0   4.139    0.133   0.798    2.000   4.000    0.005 

QFD                  36   0   3.944    0.112   0.674    3.000   4.000    0.005 

tarh tejari          36   0   3.500    0.129   0.775    2.000   3.000    0.005 

baresi siasat        36   0   3.833    0.123   0.737    3.000   4.000    0.005 

tahlil mohit         36   0   3.917    0.122   0.732    2.000   4.000    0.005 

noavari              36   0   4.056    0.143   0.860    1.000   4.000    0.005 

senario defae        36   0   3.667    0.132   0.793    3.000   3.000    0.005 

niazsanji            36   0   3.778    0.133   0.797    2.000   4.000    0.005 

gharadad             36   0   4.250    0.134   0.806    2.000   4.000    0.005 

nemone mahsul        36   0   4.194    0.104   0.624    3.000   4.000    0.005 

ketab amalkard       36   0   3.917    0.140   0.841    2.000   4.000    0.005 

std masol            36   0   4.417    0.108   0.649    3.000   4.500    0.005 

baresi mekanizm      36   0   3.667    0.120   0.717    2.000   4.000    0.005 

sanad montaj         36   0   3.639    0.133   0.798    2.000   4.000    0.005 

derakht masol        36   0   3.694    0.125   0.749    2.000   4.000    0.005 

shenasae mavad       36   0   4.056    0.138   0.826    2.000   4.000    0.005 

baresi fnavari       36   0   3.944    0.132   0.791    2.000   4.000    0.005 

koroki masol         36   0   3.500    0.141   0.845    2.000   3.500    0.005 

abad bardari         36   0   3.806    0.131   0.786    2.000   4.000    0.005 

modelig              36   0   3.722    0.130   0.779    2.000   4.000    0.005 

vijehgi fani         36   0   4.167    0.109   0.655    2.000   4.000    0.005 

takmil andaze        36   0   3.833    0.123   0.737    2.000   4.000    0.005 

tahlil amalkard      36   0   3.944    0.132   0.791    2.000   4.000    0.005 

naghshe mohandesi    36   0   4.028    0.146   0.878    2.000   4.000    0.005 

OPC                  36   0   3.806    0.125   0.749    3.000   4.000    0.005 

bastebandi           36   0   3.389    0.161   0.964    1.000   4.000    0.005 

mashinalat           36   0   3.389    0.134   0.803    2.000   3.000    0.005 

zarfiatsanji         36   0   3.306    0.163   0.980    1.000   3.500    0.005 

azmayeshgah          36   0   3.306    0.125   0.749    2.000   3.000    0.005 

list mavad           36   0   3.639    0.114   0.683    2.000   4.000    0.005 

vorodi               36   0   3.861    0.144   0.867    2.000   4.000    0.005 

tester               36   0   3.889    0.125   0.747    2.000   4.000    0.005 

moshkel keifi        36   0   4.111    0.131   0.785    2.000   4.000    0.005 

SPC                  36   0   3.778    0.170   1.017    2.000   4.000    0.005 

APQP su              36   0   3.611    0.134   0.803    1.000   4.000    0.005 

vazeat sakht         36   0   3.750    0.140   0.841    2.000   4.000    0.005 

behinekavi           36   0   3.722    0.124   0.741    2.000   4.000    0.005 

list karkonan        36   0   3.306    0.137   0.822    1.000   3.000    0.005 

chart sazman         36   0   2.750    0.146   0.874    1.000   3.000    0.005 

risk imeni           36   0   3.500    0.162   0.971    1.000   3.500    0.005 

risk zisti           36   0   3.194    0.158   0.951    1.000   3.000    0.005 

ahdaf Q              36   0   3.917    0.128   0.770    2.000   4.000    0.005 

DFMEA                36   0  4.3889   0.0998  0.5989   3.0000  4.0000    0.005 

DFA,M                36   0   4.250    0.108   0.649    3.000   4.000    0.005 

tsdigh tarahi        36   0  4.5000   0.0934  0.5606   3.0000  5.0000    0.005 

baznegari T          36   0   4.389    0.121   0.728    3.000   5.000    0.005 

CP Navali            36   0   4.278    0.110   0.659    3.000   4.000    0.005 

naghshe mohandsi     36   0  4.2778   0.0944  0.5662   3.0000  4.0000    0.005 

moshakhasat moh..    36   0   4.250    0.108   0.649    3.000   4.000    0.005 

khososiat maavad     36   0   4.472    0.101   0.609    3.000   5.000    0.005 

tajhiz jadid         36   0   3.861    0.150   0.899    2.000   4.000    0.005 

elzamat tast         36   0   4.000    0.149   0.894    2.000   4.000    0.005 

khososiat mahsol     36   0   4.111    0.137   0.820    2.000   4.000    0.005 

BOM                  36   0   3.917    0.146   0.874    2.000   4.000    0.005 

chart faraiand       36   0   3.750    0.140   0.841    1.000   4.000    0.005 

amosh                36   0   3.806    0.118   0.710    2.000   4.000    0.005 

tarh bastebandi      36   0   3.472    0.157   0.941    2.000   3.000    0.005 

mohem mahsol         36   0   4.278    0.117   0.701    2.000   4.000    0.005 

matris khososiat     36   0   4.194    0.111   0.668    3.000   4.000    0.005 

tarikh enghza        36   0   3.361    0.150   0.899    1.000   3.000    0.005 

bastebandi vorodi    36   0   3.250    0.166   0.996    1.000   3.000    0.005 

azmayesh dorei       36   0   3.694    0.143   0.856    1.000   4.000    0.005 



 024   در یک سازمان دفاعی محصول یفیتکرفته ریزي پیشرحطلگوي ا

 

 www.pqprc.ir                                                                                                نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت 

 

sharayet jabjae      36   0   3.139    0.160   0.961    1.000   3.000    0.005 

CP vorodi            36   0   4.111    0.131   0.785    2.000   4.000    0.005 

naghshe faramin      36   0   3.806    0.131   0.786    2.000   4.000    0.005 

list gheir mojaz     36   0   3.500    0.146   0.878    2.000   4.000    0.005 

bondari              36   0  3.3056   0.0961  0.5767   2.0000  3.0000    0.005 

FTA                  36   0   3.694    0.131   0.786    2.000   4.000    0.005 

PFMEA                36   0   4.222    0.120   0.722    3.000   4.000    0.005 

tarh bastebany       36   0   3.611    0.156   0.934    1.000   3.500    0.005 

FPC                  36   0   3.833    0.109   0.655    3.000   4.000    0.005 

layut                36   0   3.278    0.130   0.779    2.000   3.000    0.005 

mohem farayand       36   0   4.278    0.117   0.701    3.000   4.000    0.005 

CP prelunch          36   0   4.333    0.113   0.676    3.000   4.000    0.005 

dastor frayand       36   0   4.444    0.116   0.695    3.000   5.000    0.005 

msa plan             36   0   3.944    0.149   0.893    2.000   4.000    0.005 

spc plan             36   0   4.000    0.144   0.862    2.000   4.000    0.005 

arzyabi risk         36   0   3.389    0.121   0.728    2.000   3.000    0.005 

dastor pemankar      36   0   3.917    0.134   0.806    2.000   4.000    0.005 

control namontabegh  36   0   3.833    0.116   0.697    2.000   4.000    0.005 

dastor haml          36   0   3.389    0.140   0.838    1.000   3.000    0.005 

list shahed          36   0   3.694    0.131   0.786    2.000   4.000    0.005 

setup                36   0   3.750    0.146   0.874    2.000   4.000    0.005 

jadval pm            36   0   3.556    0.129   0.773    2.000   3.500    0.005 

zaman kalibreh       36   0   3.639    0.121   0.723    2.000   4.000    0.005 

dastor shenasae      36   0   3.889    0.131   0.785    2.000   4.000    0.005 

fehrest hoshdar      36   0   3.583    0.122   0.732    2.000   3.500    0.005 

poka yoke            36   0   3.722    0.136   0.815    1.000   4.000    0.005 

dastor control       36   0   4.250    0.122   0.732    3.000   4.000    0.005 

list tajhiz          36   0   3.556    0.141   0.843    1.000   3.000    0.005 

taen ahdaf           36   0   3.861    0.139   0.833    2.000   4.000    0.005 

list ghete           36   0   3.611    0.128   0.766    2.000   3.500    0.005 

dastor anbar         36   0   3.278    0.117   0.701    1.000   3.000    0.005 

ghabol abzar         36   0   3.194    0.131   0.786    1.000   3.000    0.005 

PPAP                 36   0   3.778    0.127   0.760    1.000   4.000    0.005 

salahit karkonan     36   0   3.889    0.153   0.919    1.000   4.000    0.005 

dastor anbari        36   0   3.306    0.137   0.822    1.000   3.000    0.005 

ntayej adit          36   0   4.222    0.120   0.722    2.000   4.000    0.005 

tolyd azmayeshi      36   0   4.417    0.122   0.732    3.000   5.000    0.005 

MSA                  36   0   4.083    0.128   0.770    2.000   4.000    0.005 

SPC jari             36   0   4.222    0.133   0.797    2.000   4.000    0.005 

taed PPAP            36   0   3.917    0.122   0.732    2.000   4.000    0.005 

test tasdigh         36   0   4.528    0.109   0.654    3.000   5.000    0.005 

arzyabi baste        36   0   3.500    0.152   0.910    1.000   3.000    0.005 

CP tolid             36   0   4.389    0.115   0.688    3.000   4.500    0.005 

taed abzar           36   0   3.778    0.133   0.797    2.000   4.000    0.005 

ghablit abzar        36   0   3.833    0.123   0.737    2.000   4.000    0.005 

baresi su            36   0   3.722    0.136   0.815    2.000   4.000    0.005 

etelat hazine        36   0   3.611    0.128   0.766    2.000   4.000    0.005 

savabegh emeni       36   0   3.444    0.129   0.773    2.000   3.000    0.005 

behbod mahsol        36   0   4.333    0.120   0.717    3.000   4.000    0.005 

behbod ghablit       36   0   4.194    0.125   0.749    2.000   4.000    0.005 

behbod MSA           36   0   4.139    0.133   0.798    2.000   4.000    0.005 

eghdam eslahi        36   0  4.2222   0.0985  0.5909   3.0000  4.0000    0.005 

6 sigma              36   0   3.778    0.139   0.832    2.000   4.000    0.005 

kayzen               36   0   3.833    0.116   0.697    2.000   4.000    0.005 

proje bebod          36   0   4.194    0.125   0.749    3.000   4.000    0.005 

 

 


