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 يادآوری مهم: 

 تهیه تصوير از اين مدرک يا تكثیر و توزيع آن فقط از طرف نماينده مديريت مجاز مي باشد.  -1
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 هدف: -1

آبران بسررار   اين روش اجرايي براي تعیین چگونگي مراحل طراحي و كنترل تغییرات كلیه محصوالت تولیدي شرركت  

 تهیه شده و شامل موارد ذيل مي باشد: پارسیان
 الف: كلیه فعالیتهايي كه منجر به ايجاد محصولي شود كه قبالً هیچگونه سابقه تولیدي در شركت نداشته باشد. 

ب: فعالیت هايي كه منجر به ايجاد تغییرات طراحي در مواد اولیه، قطعات مصرفي، فرآيند تولید، تغییرات استاندارد برا  

 ود. هدف بهبود كیفي و افزايش ايمني محصول انجام مي ش

 

 

 :محدوده اعتبار  -2

 محدوده اعتبار اين رويه واحد تولید مي باشد. 

 

 :مفاهیم  -3

استاندارد موقت: ستانده هايي است كه بر اساس طراحي اولیه يا بازنگري هاي طراحي تا قبل از صحه گرذاري صرادر    -

 مي شود. 
تولید نیمه انبوه: تولیدي است كه پس از تائید تولید نمونه آزمايشي و برازنگري طراحري بره جهرت تطرابا امكانرات       -

 صورت مي پذيرد.  و كنترل كیفیتفرآيندي با نیازمنديهاي تولید انبوه محصول وانجام آزمايشات 
ت برنامره ريرزي تولیرد صرورت مري      تولید انبوه: تولیدي است كه بعد از صحه گذاري طراحي محصول طبا سفارشرا -

 پذيرد. 
 

 :مسئولیتها  -4

ريیس تضرمین  مي باشد.  مهندسيمسئولیت انجام كلیه مراحل طراحي محصول جديد و تغییرات طراحي بعهده واحد 

 ، فني و واحد تولید موظف به همكاري و هماهنگي در امور تعیین شده اين روش اجرايي هستند. كیفیت
 

 : شرح عملیات -5
 

تمام فعالیتهاي مرتبط با طراحي و توسعه محصوالت جديرد جهرت اجرراي عملیرات پرووهش و اجرايري و بره من رور         

مشخص كردن فعالیتها و مسئولیتها ي اجراي آنها، تعیین افراد واجد شرايط و همچنین منابع مورد نیاز مي باشرد كره   
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من م فعالیتهاي گروههاي مختلف موثر در طراحي  تهیه و ابالغ مي گردد و بطور در قالب طرح ريزي و توسعه طراحي

 مورد بازنگري قرار مي گیرد. 
 داده هاي زير در طرح ريزي مورد توجه قرار مي گیرد:

 

 ثبت و نگهداري مي گردد. فرم طرح ريزي و توسعه طراحي سوابا در 
 فكر ايجاد محصول جديد به يكي از طرق ذيل خواهد بود: -

 پیشنهاداتالف: از طريا سیستم 
 ب: در خواست واحد بازاريابي و فروش

 ج: قرارداد با مشتريان
 د: دستور مديريت عامل
 ه: مطالعات واحد طراحي

 

نتیجه مطالعات واحد طراحي در رابطه با پیشنهادات و در خواست هاي دريافتي در كمیته اي مركب از اعضاء مرورد   -

 بررسي قرار مي گیرد. 
ل از مديريت عامل يا نماينده ايشان، مدير ، تضمین كیفیت، مدير سیستم هرا و روشرها،   تركیب كمیته طراحي محصو

 تولید و در صورت لزوم كارشناسان ذيربط مي باشد. 

 

در كمیته طراحي محصول نسبت به تكمیل داده هاي طرح محصول تبادل ن ر و تصمیم گیري مي شود و نتايج در  -

 مي رسد كه به منزله كفايت داده هاي طراحي محسوب مي شود. مي گردد و به تائید اعضاء  ثبت فرم

در صورتي كه اجراي طرح ناشي از قرارداد با مشتري باشد نتايج حاصله از بازنگري قرارداد بايد در داده هراي طراحري   

 مد ن ر قرار گیرد. 

 

افقت، طرح بايگاني مي شود در صورت تائید مديريت عامل اقدامات اجرايي محصول جديد دنبال و درصورت عدم مو -

 و نتیجه بصورت رسمي به پیشنهاد دهنده منعكس مي گردد. 
 پس از تائید مديريت عامل پروژه آغاز مي گردد.  -

 

 ثبت و نگهداري مي گردد. هاي طراحي محصول لیست ورودي فرم سوابا در 
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در صورت اخذ تائید اجراي طرح، مدير  بر اسراس فررم طررح ريرزي و توسرعه طراحري اقردام بره زمانبنردي           -

فعالیتهاي پووهشي و اجرايي پروژه مي نمايد. اين فرم نشانگر فعالیت هاي كلیه تیم هاي طراحي، ارتباط آنها، 

 مسئولیت، منابع، زمان هاي شروع و خاتمه، پیش نیازها و مدت اجراست. 

 

دير  عالوه بر مسئولیت هاي خود در اين فرم مسئول تن یم زمان بنردي كارهرا و كنتررل میرزان پیشررفت      م -

 مراحل و ارائه گزارش به مديريت ارشد مي باشد. 

  

فرم طرح ريزي و توسعه طراحي در مرحله اجرايي مي بايست به امضاء كلیه عوامل اجراي آن و تائیرد مردير      -

 الغ شده باشد. رسیده باشد و به آنها اب

 

با تخمین بودجه مورد نیاز و مدت زمان بخش هاي مختلف فراز تحقیقراتي نسربت بره انجرام       مهندسيواحد  -

 مراحل زير اقدام مي نمايد:
 الف: انجام فعالیتهاي پووهشي و تهیه نمونه اولیه

 ب: تهیه استاندارد اولیه براي مواد اولیه، قطعات و محصول
 ج: تولید نمونه آزمايشي

 د: انجام كلیه آزمون هاي كنترل كیفي و مطابقت آن با استاندارد اولیه محصول
 ه: انجام اقدامات اصالحي بر روي نمونه تهیه شده

 

كنتررل  پس از حصول اطمینان از كیفیت مناسب محصول در تولید آزمايشي و كراربرد آن كره توسرط واحرد      -

 ت مرحله تولید انبوه اقدام مي گردد. صورت مي گیرد نسبت به تهیه مقدماكیفیت و آزمايشگاه 
 

پرس از تائیرد    نموده و  موظف است به من ور انجام تولید نیمه انبوه اقدام به تهیه استانداردها مهندسيواحد  -

 صادر و درخواست تولید نمونه آزمايشي به واحدهاي ذيربط ابالغ مي گردد. ريیس مهندسي 
 

 آزمايشي بازنگري طراحي در زمینه اطمینان از میزان تطابا خروجي طراحي فرمبر اساس نتايج حاصل از تولید نمونه 

خروجي هاي طراحي به شماره با داده هاي ورودي، قابلیت ساخت و تهیه قالب ها و ماشین آالت، مرواد اولیره،    لیست

 تولیرد تورالعمل پروسه تولید و استاندارهاي كنترل كیفي و نمونه آزمايشي محصرول، نحروه بسرته بنردي، لیبرل، دسر      

 محصول و نتايج ارزيابي و توسط كمیسیون بازنگري طراحي محصول انجام مي شود. 
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مري   و مدير كارخانه و مدير تولیدريیس تضمین كیفیت ، مهندسي ريیساعضاء كمیسیون بازنگري طراحي متشكل از 

 باشد. 

 

جزء سوابا طراحي در پرونده مربوطره در واحرد    مهندسي ريیسنتايج بازنگري طراحي در فرم مربوطه و پس از تائید 

 طراحي بايگاني مي شود. 

 

در صورت عدم تائید، جهت انجام اصالحات، طراحي مجدد به واحدهاي ذيربط طراحي ارجراع ترا پرس از اصرالحات      -

 الزم مجدداً عملیات الزم انجام گیرد و اين سیكل تا اخذ تائید طراحي تكرار خواهد شد. 
 

م تولید نیمه انبوه، بررسي و تصديا انطباق نتايج آزمون هاي كیفي مواد اولیه، قطعات، مراحل ضمن تولید پس از انجا

تضمین كیفیت طي فرم تصديا طراحي اعالم خواهرد شرد.    ريیسو محصول نهايي با استاندارهاي تعیین شده توسط 

 ري مي شود. اين فرم بعنوان سوابا طراحي در پرونده مربوطه در واحد طراحي نگهدا
در صورت عدم تائید نتايج تولید نیمه انبوه مجدداً كمیسیون بازنگري طراحي جهت اعمال اصالحات الزم برگرزار مري   

  مجددا تولید انجام خواهد گرفت.شود. پس از انجام اقدامات الزم 
 

ي اقدام مي نمايد و بره  بازخورد هاي محصول نزد مشتر نسبت به جمع آوري بازرگانيبا همكاري واحد پس از تصديا 

مي پردازد. اين فرم بعنوان سوابا طراحي در پرونده مربوطه در واحرد   در فرم مربوطه صررحه گذاري طراحي محصول

 طراحي نگهداري مي شود. 

 ريریس پس از صحه گذاري طراحي، استاندارهاي قطعي محصول در اسناد مشروحه ذيل درج و پس از تائیرد   - 4 - 8

 دهاي ذيربط ابالغ مي گردد. به واح مهندسي
 الف: تكنیكال فايل 

 ب: اسررتانداردهاي مررواد اولیرره، قطعات ، مررحصول نیررم ساخته و نررهايي در صورت وجود
 .  ج: تعیین كد قطعات و محصول اعالم كدينگ قطعات و محصول در صورت نیاز

  . List of Plansلیست مرجع نقشه ها  د:
  OPC ( Operation Process Chart )فرم  ر:

 

پیشنهادات بهبود كیفي، نتايج كمیسیون شكايات، در خواست اقدامات اصالحي كه نیاز به تغییرات طراحري داشرته    -

ات طراحي به واحد طراحي ارجراع  جهت ثبت و اقدام در فرم تغییر ريیس تضمین كیفیتباشند پس از بررسي و تائید 

 خواهد شد. 
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اعمال هر گونه تغییر عمده قابل گزارش كه منجر به تغییر در مواد اولیه، تغییر در روش كنترل كیفي، طراحي اجزاء  -

ضمین كیفیت ريیس ت، ريیس مهندسي بسته بندي مي گردد در كمیته تغییر طراحي كه متشكل از ومحصول، فرآيند 

مي باشد مطرح و پس از تائید اعمال تغییر، مراتب در فرم صورتجلسه ثبت خواهد شد و  د و مدير كارخانهمدير تولی و 

 بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اقدام مي گردد. 
در صورتیكه تغییرات طراحي نیاز به اطالع و كسب موافقت، از مراجع خاصي ) ماننرد مسسسرات گرواهي     - 4 - 9 - 3

بعمل خواهد آمد و در صرورت تائیرد انجرام     ريیس تضمین كیفیتباشد، اقدامات الزم از طريا دهنده مرتبط ( داشته 

 تغییرات بر حسب نوع تغییرات مراحل بازنگري انجام خواهد شد. 

 

 :1تبصره 
در صورتي كه تغییرات مورد درخواست نیاز به سرمايه گذاري جديد داشته باشد مدير طراحي نسبت به اخذ مجوز از  -

 مديريت عامل اقدام خواهد كرد. 

 

 :2تبصره 
در طراحي ايجاد گردد، بايستي  در صورتیكه طرح محصول جديد ناشي از قرار داد با مشتري باشد و تغییرات ضرورتا ً -

اطرالع داده شرود و مشرابه     ريیس بازرگراني به  مهندسيبالً طي نامه اي به همراه مدارک مرتبط توسط مدير مراتب ق

 تغییرات اجرا شود.  4 - 8تا  4 - 3مراحل بندهاي 

 

 معتبر مي باشد.  ريیس مهندسيكلیه اسناد قطعي محصول فقط با امضاء  - 4 - 10
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 هاپیوست   

 كد مدرك عنوان مدرك رديف

1.  
 FR-121-00 لیست محصوالت سازمان

2.  
 FR-122-00 طراحيطرح ريزي و توسعه 

3.  
 FR-123-00 فرم داده هاي طراحي محصول

4.  
 FR-124-00 فرم بازنگري طراحي

5.  
 FR-125-00 فرم تصديا طراحي

6.  
 FR-126-00 فرم صحه گذاري طراحي

7.  
 FR-127-00 كمیسیون تغییر طراحي

8.  
 FR-128-00 يطراح يها يورود ستیل

9.  
 FR-129-00 يطراح يها خروجي ستیل


