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  رانيت ايفيک يمل يابيمدل ارز يمبان:  1بخش 

  

 ست؟ يران چيت ايفيك يمل يابيارز

ه در يان و عامل پايت مشتريساز جلب رضانهير محصول، زميت فراگيفيرفته شده، كيك اصل پذيبه عنوان     

دار و اساساً در زمره يت پايبه موفق يابيو دست يريپذرقابت يك سازمان براينفعان ير ذيت سايحصول رضا

در حال  يريپذرقابت يد خود را با سازو كارھايامروز با يرقابت ياين در دنيبنابرا. كشور است ييربنايمسائل ز

. ميم و به اجرا درآورياموزيرا ب يجھان يت و قواعد حضور  در بازارھايرين مديم و اصول نوييز نماينده تجھيو آ

ت، يفيت كيريمد يھاستميابعاد آن، اجرا و استقرار ابزارھا و س يت در تماميفيت كين اصول رعاين ايترمھم

ران يت ايفيك يزه مليجا. ت استيموفق يارھايمع يريگسنجش و اندازه يھاو استفاده از روش يالگوبردار

در  يجاد رقابت سالم و علميا يبرا يالهيارھا و در كنار آن وسين معيا يرياندازه گ ياست برا يقع ابزارادر و

ارج نھادن به زحمات  ياست برا يو نماد يو خدمات يدي، توليو خصوص يھا اعم از دولتان سازمانيم

ا يد محصول يدر تول يت و نوآوريت بھا داده و با خHقيفيكه به ك يران، كارشناسان و محققان و كاركنانيمد

- ت آنيان  و كسب رضاين انتظارات مشتريھا، به دنبال تأمسازمان يخدمات ناب به عنوان فلسفه وجود ارائه

  .ھا ھستند

  

 در كجا دارد؟ شهيرت يفيك يمل يابيارز

ك محسوب يار و محور استراتژيك معيت در امر توسعه كشور يفيقت كه مسئله كين حقيبا در نظر گرفتن ا     

در  ست ساله،يانداز بسند چشم يھاينيبشيم بنابر پيباشچنانچه قصد داشتهگر يشود و از طرف ديم

 يايشامل آس(يجنواب غرب يايآس در سطح منطقه يو فناور ي، علميگاه اول اقتصاديبه جا 1404سال

ھا نهيزم يم كه در تماميم مستلزم آن ھستيداكنيدست پ) هيھمسا يانه و كشورھايانه، قفقاز، خاورميم

توسعه،  يه محورھايبه دست خواھدآمد كه در كل ين مھم در صورتيا. ميرجات با\ نائل شوھم به د

-و سازمان يياجرا يھاه دستگاهيبدان معنا كه كل. ميارائه دھ يت با\تريفيا خدمات خود را با كيمحصو\ت 

خود  يكار يندھايدر فرآت را يفي، كامHً متعھدانه وارد عرصه شده و توسعه و ارتقاء كيو خدمات يديتول يھا

  .نديت نمايريمد يت را به خوبيفيلحاظ كرده و موضوع ك

ت در قانون يفين بار مباحث كياول يگوناگون، برا يھانارھا و كنفرانسين امر، متعاقب سميا يدر اجرا     

م به چھارم و پنج يھاكشور مطرح شده و پس از آن، در برنامه يو اجتماع يبرنامه سوم توسعه اقتصاد

. خواسته شد يكه در برنامه پنجم، اصHح ساختار نظام استانداردسازيطوربه. ديتر مطرح گردشفاف ياگونه

ن ي، با ھدف ايو دولت يخصوص يھاسازمان يبرا يازهيز به عنوان انگيت نيفيك يزه مليجا يريگطرح شكل

آورند ابتدا در  يت رويفيارتقاء كھا خود به خود به سمت را خلق نمود كه سازمان يريكه بتوان مس

ران توسط يت ايفيك يزه مليمتعدد، طرح جا يجلسات كارشناس يپس از برگزار. ديمطرح گرد 1381سال

ده و در ياستاندارد ارائه گرد يعال يران به شورايا يقات صنعتياست وقت مؤسسه استاندارد و تحقير

ب و جھت اجرا به يت تصويفيك يزه مليل جايشكن شورا، تين جلسه ايكصد و دوميدر  15/3/1381خيتار

 EFQM(1(ت اروپايفياد كينه، مدل بنين زميانجام شده در ا يھايبررس يط. ديمؤسسه استاندارد ابHغ گرد

آبان كه توسط 18آن در روز يران انتخاب و مقررشد كه مراسم اعطايت ايفيك يزه مليبه عنوان مدل جا

ده برگزار يكشور درج گرد يم رسميو در تقو يگذارت ناميفيك يبه عنوان روزمل يفرھنگ عموم يعال يشورا

  .گردد
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 يعال يندگان شورايزه متشكل از نمايجا يگذاراستيس يت، شورايفيك يزه ملين مدل جايبا تدو     

، مدل  15/5/1382خين جلسه خود در تاري، در اوليتخصص يھاندگان تشكليز كارشناسان و نماياستاندارد و ن

ت يفيك يزه ملين دوره جايب و در ھمان سال، اوليرا تصو يته فنيكم يو مستندات ارائه شده از سو

  .برگزارشد

  

  است؟ يگاھيچه جا يران در راھبرد ك"ن كشور دارايت ايفيك يمل يابيارز

 يكيتواند يرد بلكه فقط ميگت را برعھده يفيفه توسعه كيتواند وظينم ييت به تنھايفيك يزه مليقطعاً جا    

كشور توجه  يمنيت و ايفيروشن شدن موضوع، به مدل راھبرد كHن ك يجا برانيدر ا. آن باشد ياز ابزارھا

 يات كشورھاياز تجرب يريگقات مفصل و با بھرهيكارشناسانه و تحق يھاين مدل بر اساس بررسيا. ديكن

مجلس  يھامركز پژوھش يران برايت ايفيت كيريمد ران، توسط انجمنيمشابه ا يشرفته و كشورھايپ

 يكشور، اجزا يد استانداردسازيب قانون جديرود با تصويد ميه شده است كه اميتھ ياسHم يشورا

  .شودمختلف آن در امر توسعه به كار گرفته

نموده و ت خود را آغاز يفعال ينظام استانداردساز يعنين مدل، ين بخش ايان ذكر است كه اوليشا    

ف ين مدل تعريافته و ھمانطور كه در ايران ارتقاء ياستاندارد ا يگاه سازمان مليخوشبختانه در وھله اول، جا

، و مركز يت، مركز اندازه شناسيد صHحيي، مركز تأين مركز استانداردسازيبا عناو ياست، چھار مركز اصلشده

سازمان «كه به » رانيا يقات صنعتياستاندارد و تحق مؤسسه« قانون و ساختار يبازنگر يانطباق برا يابيارز

  .است ر نام داده درنظرگرفته شدهييتغ» رانياستاندارد ا يمل

  

شود، ين مدل مشاھده ميھمانطوركه در ا    

در مركز قرار  يمنيت و ايفيراھبرد كHن توسعه ك

ش و يافزا يبرا يگذار گرفته و در اطراف، ھدف

و بخش صادرات  يداخلدات يت توليفيارتقاء ك

ق اركان نظام يشده است كه از طر ينيبشيپ

به انجام ) الذكرمركز فوقچھار ( ياستانداردساز

با  يين مدل اجرايه ارتباط ايحاش. ديرس خواھد

 يقيو تشو يق دو بخش كنترليجامعه، از طر

آن، براساس  يشود كه بخش كنترليحاصل م

و در آن از  كننده بوده ت از حقوق مصرفيقانون حما

 يرين بخش از جامعه جلوگياجحاف به حقوق ا

مشخص و  يبراساس قانون ساز و كارھا. كند يم

قراردارند كه ... و  يمنيت و ايفيز كي، جوايقيدر بخش تشو. ف شده استين بخش تعريا يز براين ينيمع

ش آغاز يسال پ 10ود را از ت خيف شده و فعاليز تعرين جوايا يران، به عنوان محور اصليت ايفيك يزه مليجا

ت و يفينه راھبرد كHن ارتقاء كيف محوله در زميزه بتواند انتظارات و وظاين جايرود ايانتظار م. كرده است

  .را به منصه ظھور برساند يمنيا

-عيدكنندگان و ھم توزيد تولين شكل كه بايدھند بديھا در بستر جامعه رخ متين فعاليواضح است كه ا     

بدون  يد و عرضه كا\يبه انجام رسانده و از تول يمنيت و ايفيف خود را از لحاظ ارتقاء كيد وظايكنندگان با

ت و ھم يكه ھم رضايطوردارند به ياهژيگاه وين مدل جايكنندگان در امصرف. زكننديمن پرھير ايت و غيفيك

گام  يت زندگيفياجزاء جامعه به سمت ارتقاء كب كل ين ترتيبه ا. د درنظرگرفته شوديآنان با يش آگاھيافزا

ت يفيك يزه ملين شكل پاسخ داد كه مدل جايتوان سؤال را به ايپس م. برداشته و آن را حفظ خواھدكرد
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ف يتعر يمنيت و ايفيبوده و در محدوده راھبرد كHن ارتقاء ك ياز راھبرد كHن توسعه مل يبخش INQA رانيا

  .شوديم
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 ھا سازمان يبرا ديفوا

 يبر استراتژ تمركز و محصول تيفيك تيمحور و تمركز با بھبود قابل يھا نهيزم و قوت نقاط شناخت �

 تيفيك

 شيتاً افزاينھا و محصول تيفيك تيريمد بھبود و محصول تيفيك شيافزا منظور به ييھا نهيزم جاديا �

 بازار سھم شيافزا و رقابت قدرت

 رقبا اي و مشابه يھا سازمان برابر در محصول، و سازمان يھا تيقابل سنجش �

 محصول تيفيك با ارتباط در سازمان نيب در نانهيب واقع نگرش كي هيارا �

 ت محصوليفيك تيريمد نهيزم در ھا سازمان ريسا يھا تيموفق و ھا روش يريفراگ و يگذار اشتراك به �

 رانيا تيفيك يمل زهيجا سيتند و اشتھار اھتمام، يھا نامهيگواھ افتيدر �

  خدمات و محصو\ت به عطف ھا نامهيگواھ يغاتيتبل ازاتيامت از يبردار بھره امكان �

  

  مدل يعلم يمبان و منابع

 :است  شده اتخاذ ليذ يھا دانش و منابع از رانيا تيفيك يمل زهيجا نينو مدل �

 2009 سال شيرايو  ISO 9004استاندارد  �

 2008 سال شيرايو ISO 9001 استاندارد �

 )EFQM( رانيا تيفيك يمل زهيجا يقبل مدل �

 يابيارز يبرا RADAR منطق �

 جوران ھندبوك �

 نگيدم زهيجا مدل �

 اروپا تيفيك اديبن زهيجا يتخصص يراھنماھا �

 تيفيك متخصصان و كارشناسان د،ياسات مسئوو\ن، ران،يمد اتيتجرب �

  رانيا تيفيك يمل زهيجا يقبل يھا دوره يبرگزار اتيتجرب �

  

   



 ران،يا تيفيك يمل زهين جاينو مدل در 

 :است  فيتعر

 استاندارد و تيفيك با كنترل انطباق ن

 ليتحو طيشرا زمان و ، متيق ت ،يمرغوب

 و تيفيك نيتضم يابزارھا كمك به ف شده

ISO TS 16949  ، (...گردد يم مقدور. 

 فيتعر مطابق ن مرحلهيا در. است  

 يو اجرا) Big Quality(بزرگ تيفيك دگاه

  .دار سازمان

 و سوم سطوح بر يابيارز )و دوم اول سطوح
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  رانيت ايفيک يملزه يمدل جا در

 است، فيتعار و ميمفاھ از عيوس دامنه يدارا خود 

تعر قابل چھار سطح در آن شمول دامنه و سازمان بلوغ

نيا .مشخص يھا يژگيو با انطباق با است معادل ت

  گردد 

مرغوب يھا جنبه در( يمشتر تيرضا با است معادل ت

ف شدهيتعر تيفيك سطح يبرقرار و شدن محقق مرحله

ISO 9001  ،ISO TS 16949(ر يت نظيفيت کيريستم مدي

 مطرح سازمان در ريفراگ بصورت سطح نيا در تيف

دگاهيد يبرقرار با مصرف که يبرا مناسبت با است برابر

ISO 9004 است  يابيقابل دست.  

دار سازمانيت پايبا موفق است معادل تيفيك سطح نيا در

سطوح پوشش فرض شيپ با ( رانيت ايفيك يمل زه

  .باشد 

   

 

در تيفيك سطوح

 تيفيك واژه امروزه

بلوغ براساس تيفيك

تيفيك:اول سطح

گردد  يم محقق يساز

تيفيك :دوم سطح

مرحله نيا در) محصول

يس يھا استاندارد

فيك :ومس سطح

برابر تيفيك جوران،

9004الزامات استاندارد 

در  :مچھار سطح

زهيجا مدل در: نکته 

باشد  يم چھارم استوار
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  )INQA( رانيت ايفيك يمل يابيمدل ارز

ار يھفت مع ين مدل دارايا. شده است ياز حرکت، طراح ي، بعنوان نماد)1شكل (مدل به شکل چرخ  ينما

است، که  يار توانمند ساز رھبرين معياول. ج ھستنديگر نتايار ديار آن توانمندسازھا و سه معياست که چھار مع

ندھا، منابع و کارکنان يفرا يارھايب معيگر از گروه توانمندسازھا به ترتيار ديدر وسط مدل قرار دارد، سه مع

نفعان ين ذيتر يان و مصرف کنندگان به عنوان محوريج مشتريار نتايز عبارتند از معيج نيار نتايسه مع. ھستند

و  يرماليو غ يج ماليکه شامل نتا يج عملکرديار نتايتا معيست و جامعه و نھايط زيج محيار نتايسازمان و مع

چرخ  از حرکت  يچرخش يروين.  سازمان است يھا هين بخش از سرمايتر عنوان مھمج کارکنان به ين نتايھمچن

با  يکل بعديج شروع شده و در سيدر کنار نتا يريادگيعامل  يت در کنار توانمندسازھا بسويو خHق يعامل نوآورِ 

  . ستديا يھرگز از حرکت نم يکه در صورت استحکام عامل رھبر يحرکت. ابدي يتداوم م  يريادگير يتاث

  

  

   
���ي ��ل ارز	��� : ���1

 )INQA(��� آ���� ا	�ان 
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  ت صنعت خودرويفيک يزه مليجا: بخش دوم 

  

 :استاندارد  يعاليجلسه شورا 104مصوبه 

 يزه مليجا يگذار استيس يت، مصوب شورايفيچارچوب نظامنامه ك در يياجرا يھا دستگاهد يمقرر گرد

 يبرتر معرف ين واحدھايز از بين رانياستاندارد ا يانتخاب نموده و سازمان ملت، ھر ساله واحد برتر را يفيك

  . دينما يمعرف ياست جمھوريت، از دست ريفيك يزه مليافت جايدر ين واحد را برايشده برتر

  

 :ران يت ايفيک يزه ملينظام نامه جا

استاندارد، بطور  يعالين جلسه شورايکصدوچھارميمصوبه  9بر اساس بند  بخشي،ت يفيك مليز يجوا

است يمستقل تحت نظر ر يه وزارتخانه ھا وسازمانھايدارد کل يآن مقرر م يشده و ط يگذار هيپا يرسم

ران، ھر ساله واحد يت ايفيك يزه مليجا يگزار استيس يدر چارچوب نظامنامه، مصوب شورا يجمھور

 ين واحدھايز از بيران نياستاندارد ا يبخش خود را انتخاب نموده و سازمان مل يت قانونيبرترموضوع مامور

 يمعرف ياست جمھوريران، از دست ريت ايفيك يزه مليافت جايدر ين واحد را برايشده برتر يبرتر معرف

و  يا حرفه يھا و نھادھا تشکل يھر بخش مکلف است با ھمکار يمتول يين دستگاه اجرايبنابرا. دينما

ت يريل داده و مديمربوط به خود را تشک يت بخشيفيك يزه ملين نظامنامه جايو در چارچوب ا يصصتخ

   .دينما

 
  :ران يت صنعت خودرو ايفيک يمل يابياھداف ارز

 ت جامع در صنعت خودرويفيت کيريتوسعه نظام مد -1

 داريت پايبه موفق يابير دستيت در مسيھدا -2

 کشور يصنعت خودرو يريت پذيش توان رقايو افزا يرقابت يجاد فضايو ا يبسترساز -3

 يابيج فرھنگ خودارزيترو -4

 ره ارزش در صنعت خودرويتوسعه شبکه تعامل زنج -5

 تيفيو ک يم سرآمديج ، توسعه و آموزش مفاھيترو -6

  برتر ير از سازمان ھاي، انتخاب و تقد ييشناسا -7

  :در صنعت خودرو INQAو  EFQM يابيارز يھا تفاوت نگرش در مدل

ھا در ات آنيو به اشتراك گذاشتن تجرب ييبزرگ اروپا يھاشركت يياست كه از گردھما يمدل ،EFQMمدل 

بر  EFQM مدل، يكنون يايت در دنيفيت مسئله كينه مسائل مشترك حاصل شده و با توجه به اھميزم

كننده  ن مدل، سازمان شركتيدر ا. ديگرد يزيرهيمعروف اروپا پا يھاات و نقاط مشترك شركتياساس تجرب

- است كه اغلب سازمان ين در حاليرد و ايگيقرار م يابيزه بدون توجه به نوع محصو\ت خود مورد ارزيدر جا

د مختلف ھستند كه قطعاً ين خط تولين محصول و چنديچند يد ندارند بلكه دارايك نوع محصول و خط توليھا 

 يخارج يھادھد شركتينشان م وجود داردكه يشواھد يحت. ستيكسان نين محصو\ت يت تمام ايفيك

 يابيشود كه ھنگام ارزين مسئله سبب ميھم. ت متفاوت دارنديفيبا سطوح ك يز محصو\تيار معروف نيبس

، صرفاً نقاط برجسته در ارتباط با محصو\ت )يسازمان يمدل سرآمد( EFQM ھا بر اساس مدلسازمان

كشور متمركز  يازھايكه بر ن INQA كه در مدليدر حال. مختلف موردتوجه قرارگرفته و نقاط ضعف پنھان شوند

ن يا. د كامHً مشخص شونديد بايكه ھر گروه محصول و خط توليه كامHً متفاوت است به طورياست، قض

   .ديآيش در ميل به نمايذ يتفاوت در شكل ھا



INQAنفعان محصول يوان ذنفعان به عني، ذ

نفعان ينفعان سازمان مستقل از محصول، ذ

ھا مورد توجه ت و عملكرد آنيريگاه سازمان، مد

گاه يدار سازمان قراردارد و جايت پايت محصول و موفق

ھا ھمراه ن است كه سازمانياست و ھدف ا

شود كه ھر يجاد ساختار مدو\ر در سازمان م

ت كل يفين است كه كين حوزه اينكته مطرح در ا

ن مسئله، ممكن يبه ا يتوجھن درصورت كم

  .ت مطلوب برخوردار نباشنديفيآن از ك

  

  

سازمان را موردتوجه و  يھات صنعت خودرو كدام محورھا و بخش
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INQA مدلن است كه در يتوان به آن اشاره كرد اي

نفعان سازمان مستقل از محصول، ذي، ذEFQM مدلكه در يشوند در صورتيسازمان درنظر گرفته م

  .رنديگيسازمان مدنظر قرارم

گاه سازمان، مديسازمان است و در جا يتمركز بر سرآمد 

ت محصول و موفقيفيت كيريتمركز بر مد INQAكه در ي

  .تر استار پررنگيد بسيمرتبط با تول يندھايو فرا 

است و ھدف امعطوف شده ياديار زيتوجه بس يسازشبكه

جاد ساختار مدو\ر در سازمان مين امر منجر به ايا. شركت كنندزه يند جايخود در فرا

نكته مطرح در ا. ت مستقل برخوردار خواھد بوديفياز ك ي

ن درصورت كميباشد و بنابراياجزا آن م يت تماميفيسازمان حاصل جمع ك

آن از ك ياز اجزا يم كه برخيف كنيت با\ تعريفيك يرا دارا

ت صنعت خودرو كدام محورھا و بخشيفيك يمل

  دھد؟

 

يكه م ينكته بعد

سازمان درنظر گرفته م

سازمان مدنظر قرارم

 EFQM مدلدر     

يباشد در حاليم

 يمحصول و مشتر

شبكه به INQA مدلدر 

خود در فرا يبا اجزا

يديا واحد توليمدل 

سازمان حاصل جمع ك

را دارا ياست سازمان

  

  

مل يابيمدل ارز

دھد؟يقرارم يابيارز



مختلف از جمله  يھادر بخش يتيريھرم مد

- ستميس ياستقرار و اجرا(يانيه مي، در \

ره يزنج(ييو اجرا يديتول يھاو در بخش

ھستند و  ييارھايمع يدارا يتيرين ابعاد مد

توان ين بخش ميدر ا. انددار سازمان به طور كامل تحت پوشش قرارداده

EFQM حظه نمودHم.  

تر و حساس يارھايمع EFQM د قرارگرفته و نسبت به مدل

ر، ين مسيدر ا. د و خدمات پس از فروش است

آن،  يندھايجامع محصول و فرا يان، طراح

ر يدر مس يل به مشتريل و عملكرد محصول پس از تحو

 يھااست كه نظام يت صنعت خودرو ، مدل

  

  :ت صنعت خودرو 

 يتوان برايكرد را مين شكل كه دو رو

 يشود سازمان در مقاطعينشده است كه موجب م

ن رشد متوقف يا) يسازمان ا درون

  .جهينتيتاً بينه و نھايار پرھزياست بس

انجام شده  يھايابيارز INQA شده، در مراحل مختلف با استفاده از مدل

 ISO9001ت مانند يفيت كيريمد يو با كمك گرفتن از استانداردھا

- يم ف و اجرا شده و سازمان به سمت رشد سوق داده

ت در يفيزان رشد و ارتقاء كيم يريگك ابزار اندازه

ج يكه نتا INQA مدلد با يبا )طور مثال سا\نه

بدست  يھايسپس بر اساس خروج.قرارداد
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ھرم مد INQA شود در مدلير مشاھده ميھمانطوركه در شكل ز

، در \)صنعت خودرو ين و نظارت راھبرديتدو(ت ارشد

و در بخش) د و خدمات پس از فروشين ، توليتام يدر بخش ھا

ن ابعاد مديھركدام از اكامHً موردتوجه قرارگرفته و ) ارزش صنعت خودرو

دار سازمان به طور كامل تحت پوشش قراردادهيت پايرا با ھدف موفق

 EFQMيسرآمدو مدل   INQAمدل يارھايان معيرا م يار

د قرارگرفته و نسبت به مدليمورد تأك INQA مدلخاص در كه به طور

د و خدمات پس از فروش استين، توليره تأميف شده است، زنجيآن تعر يبرا

ان، طراحيبازار و نظرات مشتر يبررس يندھايفرا يبرا ي

ل و عملكرد محصول پس از تحويتحو يندھاي، فرايديتول يندھاي

  .ف شده استياستفاده و خدمات پس از فروش تعر

ت صنعت خودرو ، مدليفيك يزه مليتوان ادعا نمود كه مدل جاي

  .دھديتحت پوشش قرارمد محصول يند توليد بر فرا

Road Map (ت صنعت خودرو يفيک يابيمدل ارز يدار بر مبنايت پايموفق

ن شكل كه دو رويبد. ف شده استيتر تعرتر و مشخصن موضوع كامل

نشده است كه موجب م يزيركرد برنامهين روياول. نظر گرفت

ا دروني يسازمان برون( رشد بوده و سپس در اثر وقوع حوادث مختلف

است بس يكرديكرد، روين رويا. شوديت ميفيسبب كاھش ك

شده، در مراحل مختلف با استفاده از مدل يزيركرد برنامهيا رو

و با كمك گرفتن از استانداردھا يتخصص يو سپس با استقرار استانداردھا

 ISO 9004 ف و اجرا شده و سازمان به سمت رشد سوق دادهيبھبود تعر يپروژه ھا

ك ابزار اندازهيت صرفاً يفيك يزه مليكه مدل جانينكته قابل توجه ا

طور مثال سا\نهبه( ن در مقاطع مختلفيبنابرا. شوديسازمان محسوب م

قرارداد يابيمختلف سازمان را مورد ارز يھاكند بخش

 

ھمانطوركه در شكل ز

ت ارشديريت مديمسئول

در بخش ھا يتيريمد يھا

ارزش صنعت خودرو

را با ھدف موفق يتيريھرم مد

اريبس يھاشباھت

كه به طور يبخش

برا يتررانهيگ سخت

يمختلف يارھايمع

يمنابع، فرات يريمد

استفاده و خدمات پس از فروش تعر

ين اساس ميبر ا

د بر فرايرا با تأك يتيريمد

  

  

Road Map(ر يمس

ن موضوع كاملير ايدر شكل ز

نظر گرفت ت دريفيارتقاء ك

رشد بوده و سپس در اثر وقوع حوادث مختلف يدارا

سبب كاھش ك يشده و حت

ا رويكرد دوم يدر رو

و سپس با استقرار استانداردھا

،ISO TS 16949 و 

نكته قابل توجه ا .شود

سازمان محسوب م

كند بخشيارائه م يقيدق



گاه نزد يتواند سازمان را بسمت رشد و ارتقاء جا

  .دار سازمان گردديت پا
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تواند سازمان را بسمت رشد و ارتقاء جايشود كه ميم يبھبود طراح يھا، پروژه

ت پايگر سوق داده و سبب موفقينفعان ديكنندگان و ذ

  

   

 

، پروژهيابيآمده از ارز

كنندگان و ذان و مصرفيمشتر



، )جينتا( Resultباشد که حروف اول کلمات 

Assessment & )و بھبود يشي، بازانديابيارز (

  .نديمشخص نما را ھستند

  .ندينما يزير برنامه

  .ندينما يجار سازمان

  

ک يست در سطوح اھتمام و اشتھار ي

باشند  يط ميبرتر خود را که واجد شرا

  .ند ينما يران معرفيت ايفيک يزه مل
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  :  ت صنعت خودرويفيک ي

باشد که حروف اول کلمات  يم RADARدر مدل، منطق  يازدھيو امت

Assessment & Refinementو ) استقرار( Deployment، )کرد

  .باشد  يوسته مدنظر ميک چرخه پيباشد که بصورت 

  :كه  است \زم ھا سازمان رادار

ھستند آن دنبال به سازمان ، تيفيك راھبرد براساس كه را

برنامه ج،ينتا آن به يابيدست يبرا را، مناسب يكردھا

سازمان در مند نظام بصورت را شده يزير برنامه يكردھا

  .ندينما يبازنگر و كرده يابي

  فوق 

  :ت صنعت خودرو يفيک يزه مل

يبا يم يز بخشيه جوايران کليت ايفيک يزه مليبر اساس نظام نامه جا

برتر خود را که واجد شرا يپرداخته و سازمان ھا يابيان ارزيتا چھار ستاره به ثبت نام متقاض

زه مليرخانه جايزه به دبيس جايدر سطح تند يابيند ارزي

 

يملمدل  يابيارز

و امت يابيارز يمبنا

Approach )کرديرو

باشد که بصورت  يم

رادار منطق براساس

را يجينتا ابتدا  -1

كردھايرو آن از پس  -2

كردھايرو آن يپ در  -3

يارز را كردھايرو  -4

 يھا گام تكرار  -5

  

يزه مليسطوح جا

بر اساس نظام نامه جا

تا چھار ستاره به ثبت نام متقاض

يجھت حضور در فرا

  



  

ه يران کليت ايفيک يزه ملينظام نامه جا

 يل علمين و مسايه قوانيکن کليباشند ل

 يزه مليجا يته فنيو کم ياستگزاريس
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  :ران يت ايفيک يمل يابيساختار شبکه ارز

نظام نامه جاع کشور و با توجه به يت در صنايفيم کيمفاھ يساز 

باشند ل ييل اجرايساختار مشخص در مسا يتوانند دارا 

س يست منطبق با مصوبات شورايبا يم يابيند ارزينه مدل و فرا

  . رد يران صورت پذ

 

  

ساختار شبکه ارز

 يبه جھت تخصص

 يم يز بخشيجوا

نه مدل و فرايدر زم

ران صورت پذيت ايفيک

  


