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 حلقه ابتدایی زنجیره تامین کنندگان درمروری بر اهمیت ارزیابی تامین
 

 2، مهدی رنجکش1حجت مبرزی
 

مند درونی و بیرونی یک شرکت های نظامی تأمین دربر گیرنده تمامی مجموعه فعالیتمدیریت زنجیره -چکیده

دهی و وکار درون زنجیره تأمین را سازمانفرایندهای کسبنگر تمامی صورت مدون و با دیدی کلاست که به

باشد. هدف از این ها و حد اکثر کارایی میسازی آن فرایندها با حداقل هزینههدایت کرده و هدف آن بهینه

های پتروشیمی است. برای حلقه ابتدایی زنجیره تامین در شرکت کنندگان درمقاله بررسی اهمیت ارزیابی تامین

های فعالیت مهاکنندگان درحلقه ابتدایی زنجیره تامین به بررسی و شناسایی موارد با اهمیت ارزیابی تامین تشریح

 دهد.های اولیه از این مطالعه را ارائه میایم. این مقاله یافتهانجام شده حاصل از تجربیات کسب شده پرداخته

 کنندگانمعیارهای ارزیابی تامین کنندگان،ارزیابی تامینمدیریت زنجیره تامین، اهمیت  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

ی های بالقوهوکار، که بر روند ارزیابی و اثبات توانمندیی کسباصطالحیست در حوزه 3کنندگانارزیابی تامین

(. هدف از ارزیابی تامین کنندگان، 2011و همکاران،  5اشاره دارد )هالد 4کنندگان با ابزارهای سنجش کمیتامین

کنندگان کنندگان براساس لیست تامینها از بهترین سطوح تامینکسب اطمینان از تامین اقالم مصرفی مجموعه

ها تهیه و مدون گردیده است. باتوجه به جایگاه صنعت نفت، گاز و است که در مجموعه 6اییمصوب شده

های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام ی اقتصاد و متعاقب ابالغ سند راهبردی و کالن سیاستپتروشیمی در حوزه

های نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی ی راه توسعه این صنعت با گامهای اجرایی، نقشهمعظم رهبری به دستگاه

های این های مجموعهیرو با در دست داشتن منابع کاربردی در تامین نیازمندمدون گردیده است؛ و از این
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-(. عالوه بر نکات یاد شده، ارزیابی تامین2001، 1باشد )آرکاپذیر میهای بزرگ امکانصنعت برداشت قدم

گیری و نظارت بر عملکرد تامین اقالم یاد کرد، که به موجب آن توان تحت عنوان فرآیند اندازهنندگان را میک

عنوان بازوی محرکی در بهبود مستمر دارد، و به ت تهیه اقالم را دربرکاهش هزینه و کاهش احتمال اشتباه و سرع

دارد. سو با فرمایشات مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی قدم بر میگردد و همی اقالم محسوب میفرآیند تهیه

باشد که با روند میکنندگان، و معیارهای تجزیه و تحلیل این هدف از این مقاله آشنایی و اهمیت ارزیابی تامین

(. متعاقب 2009و همکاران،  2گردد )ووها  فراهم میگیریو تصمیم کارگیری آن امکان انتخاب بهترین گزینهبه

های صنعت نفت، گاز و کنندگان در مجموعهاندازی فرآیند ارزیابی و سازماندهی موثر ارزیابی تامینراه

توان به کاهش خطرات و ی آن میشود که از جملهل سازمان میگیری نائپتروشیمی، مزایای متعدد و چشم

فرایند تامین منابع موردنیاز مجموعه  کنندگان وکاهش خطر شکست درضعیف تامین عقبات حاصل از عملکرد

وکار است (. از جمله مزایای روشن و واضح دیگر در این حوزه، تثبیت کسب2015و همکاران،  3اشاره کرد )نیر

باشد. با برقراری پذیر میی اقالم و خدمات با استانداردهای سطوح باال امکانز با یافتن منابع ارائه دهندهکه آن نی

کنندگان دارد و موجبات حذف شایان به مشتریان و شناسایی تامین با نگاه دوراندیشانه، کمک SE4روند صحیح 

سازی روند با اقتصاد مقاومتی ( و همگام2017اران، و همک 5های پنهان در زنجیره تامین )گائوهای هزینهمحرک

عنوان اهرمی در ایجاد انگیزه تواند بهگردد قابل مشاهده است. عالوه بر آن روند صحیح عملکرد ارزیابی میمی

وری آنان نیز گردد. از طرف دیگر با کنندگان شده و موجب بهبود عملکرد و بهرهطلبی سالم در تامینو رقابت

ها و معضالتی توان دریافت رویارویی با چالشدر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، می SEه نوپایی نگاه ب

سازی، و ارزیابی صحیح و دقیق اطالعات، آوری، یکپارچهکارگیری روند شناسایی، جمعچون شناخت و به

ناپذیر خواهد بود؛ که با برگزاری و روزرسانی آنان، اجتنابمند و بههای قدرتحفظ و نگهداری موثر سیستم

های دانش و صنعت محور، ضمن شناسایی و ایجاد بستری جهت کسب اطالعات ها و همایششرکت در نشست

ترین تجهیزات، سبب اغنا و اعتالی روحیه جستجوگری، شناسایی معضالت و تنگناها از جدیدترین و با کیفیت

تر در پیشبرد اهداف های مناسبریزید که این امر در نهایت منجر به برنامهشومنظور رفع آنها میحل بهو ارائه راه

 گردد. ها میو رویارویی با چالش

 
1. Akarte 

2. Wu 

3. Nair 

4. Supplier Evaluation 

5. Guo 
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 های کاربردیکنندگان و روشروند اصولی در انتخاب تامین

عنوان توان از آن بهکنندگان یک فرایند مستمر در حلقه ابتدایی زنجیره تامین است، میاز آنجا که ارزیابی تامین

ی پیش از احراز صالحیت در فرایند خرید اقالم یاد نمود. در بسیاری ایی از مرحلهدهندهند و شکلمبخش نظام

باشد. اغلب مدیران، های دیگر میی مشارکت و همکاری بخشگیرنده کنندگان دربرها ارزیابی تامیناز سازمان

دهند روند کنندگان ترجیح میآوری اطالعات ارزیابی تامیننظر در جمعهای صاحبکارشناسان و یا شرکت

(. 2017و همکاران،  1ایی تعیین صورت پذیرد )ونگشان با استفاده از فرآیندهای پنج مرحلهارزیابی و سنجش

از  باشد، و در مواردی حتی بازدیدقالب و فرم آغازین فرآیندها اغلب به شکل یک پرسشنامه یا مصاحبه می

آنان،  کنندگان از جمله پتانسیل و توانمندیوکار عرضههای مختلف کسبای مربوطه، و ارزیابی جنبههسایت

شود. براساس اطالعات وضعیت مالی، تضمین کیفیت، ساختارهای سازمانی، فرآیندها و عملکرد آنان را شامل می

کنند که این به معنی تایید صالحیت الزم کنندگان امتیازاتی کسب میدست آمده از طریق ارزیابی اولیه، تامینبه

های (. در بسیاری از سازمان2020و همکاران،  2باشد )سگورادهند نمیدرخصوص خدمت یا اقالمی که ارائه می

از واجدین شرایط موجود توسط واحد تامین منابع مدون  3SEی دنیا در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، پیشرفته

شوند؛ عالوه روزرسانی شده و واجدین شرایط جدید به لیست افزوده میزمانی معینی بههای گردیده و در بازه

حذف شده و وارد لیست  SEای فاکتورهای حیاتی خود در این لیست را از دست دهد، از کنندهبر آن اگر تامین

ز ارزیابی و تصویب واقع پس ا ی تامین خدمات و اقالم را برای مجموعه از دست خواهد داد؛ دراجازه 4سیاه

ای، که اغلب های دورهاین امکان وجود دارد که در ارزیابی و صالحیت سنجی SEکننده در افزودن یک تامین

 عنوان مدیریت عملکرد منبع تعریف شده است. پذیرد، ارزیابی شود. که این ادامه روند بهساالنه انجام می

گردد. پس از های موردنیاز، با معیارهای انتخاب آغاز میارزیابی شرکتکنندگان با فرآیند انتخاب تامین

یا درخواست  توانا بوده و کنندگانی که در زمینه موردنیازآن، بررسی به سمت محدودسازی تعدادی از تامین

معیارهایی شود. هنگامی که مناقصه دریافت شد، توسط افراد مجموعه با اند پیش گرفته میمناقصه شرکت نموده

انتخاب  کننده برترعنوان تامینشوند و در نهایت، براساس نتیجه آنالیز نهایی، یک یا چند شرکت بهارزیابی می

 گردد. کنندگان مطرح میشوند.  در زیر چهار مرحله مهم در فرآیند انتخاب تامینمی

 
1. Wang 
2. Segura 

3. Supplier Evaluation 

4. Black list 
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 مرحله اول: ارزیابی نیازها و تعریف اهداف

 ی ارزشیمرحله دوم: انتخاب معیارها

 کنندگانآوری اطالعات تامینمرحله سوم: جمع

 هامرحله چهارم: انتخاب روش بررسی و شناسایی شاخص

 کنندگانمرحله پنجم: انتخاب صحیح تامین
 

 حله اول: ارزیابی نیازها و تعریف اهدافرم

-دقیق اهداف میسازی کنندگان، تدوین و شفافیکی از مهمترین عوامل در کسب موفقیت در ارزیابی تامین

سازی اهداف مقصد باشد، با شفافگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده و نیاز مجموعه میباشد. هدف

(. که هدف از ارزیابی 2019و همکاران،  1و مسیر ارزیابی نیز در جهت صحیحی آغاز به کار خواهد کرد )فنگ

 تواند:کنندگان میتامین

 وری را دارا باشند. ی اصلی زیر باالترین بهرهکنندگان که از دو مولفهتواناترین تامین: شناسایی 1-مرحله اول

 اقتصادی -الف

 (. 2016و همکاران،  2کیفی )وینتر -ب

کنندگان کاال و خدمات موردنیاز خود، لیستی شامل ای با ارزیابی عرضهصورت حرفه: به2-مرحله اول

ترین کنند، تا در زمان نیاز به یک کاال یا خدمات خاص در کوتاها تهیه میکنندگان معتبر پذیرفته شده رعرضه

 زمان با حداقل هزینه، به کاالی با کیفیت موردنیاز خود دست پیدا کنند.

 

 مرحله دوم: انتخاب معیارهای ارزشی

خدمات، تمرکز بر سازی هدف در تامین کاال یا با پیگیری روند سیستماتیک در ارزیابی منابع، پس از شفاف

های اصلی شود. چندین روش اصلی در شناسایی معیارها و شاخصها و معیارهای ارزشمند معطوف میشاخص

 
1. Feng 

2. Winter 
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باشد، که در این مقاله به دو روش اصلی و معیارهای آنها اشاره شده گری اولیه مطرح میکنندگان در غربالتامین

 .3کنندگان دیکسون(، معیارهای ارزیابی تامین2017، 2)یلین 1سی کارتر 10ها عبارتند از مدل است. این روش

مدیریت تدارکات و تامین منابع  ی اقتصاد و آموزشدر حوزه سی کارتر: با نگاه گسترده 10مدل  -الف

المللی کنندگان در سطح بینعنوان یک رویکرد و روند در ارزیابی تامینتوان به مدل کارتر اشاره کرد که بهمی

عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد منبع و های ضروری یاد شده که بهخته شده است. در مدل کارتر از شاخصشنا

 سی کارتر عبارت است از: 10قبل از عقد تمامی قراردادها باید مورد بررسی قرار گیرد. مدل 

 باشد؟؛ آیا سازمان دارای ظرفیت کافی در تحویل سفارش می4ظرفیت

 سازمان، پرسنل آن و یا روند سازمانی آن دارای صالحیت است؟؛ آیا 5صالحیت

 ؛ آیا سازمان امکان تولید خروجی سازگار و منعطف را دارد؟6سازگاری

 پذیر است؟؛ آیا سازمان دارای فرایندهای کنترل شده و انعطاف7کنترل فرایند

 قرار دارد؟ طور موثر تحت نظارت و مدیریت کیفیت؛ آیا سازمان به8تعهد به کیفیت

 ؛ آیا سازمان از نظر مالی دارای وضعیت قابل قبولی می باشد؟9مالی

 ؛ آیا محصول یا خدمات ارائه شده دارای قیمت رقابتی است؟10هزینه

 کننده و خریدار از فرهنگ سازگار خرید برخوردار هستند؟؛ آیا عرضه11فرهنگ

اصول اخالقی، استانداردهای حفاظت از محیط زیست و ؛ آیا سازمان پایبند به 12حفاظت از محیط زیست

 غیره می باشد؟

سازی اطالعات را دارد؟( برای حمایت از ؛ آیا سازمان تکنولوژی حمایت از یکپارچه13وری ارتباطاتبهره

 همکاری و هماهنگی در زنجیره تامین. 

 
1. Carter 10C's 

2. Ylinen 

3. Dickson's Supplier Evaluation Criteria 

4. Capacity 

5. Competency 
6. Consistency 

7. Control of process 

8. Commitment to Quality 

9. Cash 

10. Cost 

11. Culture 

12. Clean 

13. Communication Efficiency 
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مدیر خرید در  273شی را با دیکسون پژوه 1960کنندگان دیکسون: در سال معیارهای ارزیابی تامین -ب

کنندگان را در چهار گروه توجه به آن معیارهای بررسی صالحیت تامین های مختلف انجام داد و باشرکت

کنندگان موثر است معیار اساسی که در ارزیابی تامین 23ای را ارائه نمود که مطابق با آن بندی و نظریهدسته

کنندگان براساس معیارهایی بود که در جدول زیر بندی تامینی و رتبهمطرح کرد. محوریت این نظریه، شناسای

 بندی آنها درج گردیده است. کنندگان به همراه رتبهمعیار ارزیابی تامین 23

 کنندگان دیکسونمعیار ارزیابی تامین -23 جدول

 فاکتورها میانگین رتبه درجه اهمیت

 508/3 1کیفیت

 2بسیار پر اهمیت
 417/3 3تحویل

 998/2 4سابقه عملکرد

 849/2 5ها و مقررات مطالباتضمانت

 775/2 6امکانات و ظرفیت تولید

 7اهمیت قابل توجه

 758/2 8قیمت

 545/2 9قابلیت فنی

 514/2 10توان مالی

 488/2 11تطابق رویه

 426/2 12های ارتباطیسیستم

 412/2 13شهرت و موقعیت در صنعت

 256/2 14وکارتمایالت کسب

 
1. Quality 

2. Extreme importance 

3. Delivery 

4. Performance History  

5. Warranties and Claim Policies 

6. Productions Facilities and Capacity 

7. Considerable Importance 

8. Price 

9. Technical Capability 

10. Financial Position 

11. Procedural Compliance 

12. Communication System 

13. Reputation and Position in Industry 

14 Desire for Business 
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 216/2 1مدیریت و سازمان

 211/2 2کنترل فرایند

 3اهمیت متوسط

 187/2 4خدمات پس از فروش

 124/2 5نگرش

 054/2 6برداشت

 009/2 7بندیتوانایی بسته

 003/2 8ثبت کارکرد

 872/1 9موقعیت جغرافیایی

 597/1 10سوابق کاری

 537/1 11آموزش

 13کم اهمیت  61/0 12روابط متقابل

  

های مناسب، هر  شرکت و نیازهای کاالیی و خدماتی و سپس توان با انتخاب شاخصدر این مرحله، می

 (.2019و همکاران،  14سازی نمود )کاویانیدهی به آنان، شاخص مناسب را انتخاب و بومیوزن

 

 کنندگانتامینآوری اطالعات از مرحله سوم: جمع

 کنندگان داخلی و خارجیشناسایی تامین

 کنندگان خارجیمتدهای شناسایی تامین -الف

 هاسایت شرکتجستجو در اینترنت و وب

 
1 Management and Organization 

2 Operating Controls 

3 Average Importance 

4 Repair Services 

5 Attitude 

6 Impression 

7 Packaging Ability 

8 Labor Relations Record 

9 Geographical Location 

10 Amount of  Past Business 

11 Training Aids 

12 Reciprocal Arrangements 

13 Slight Importance 

14 Kaviani 
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 سوابق خرید پیشین

 کنندگان داخلیمتدهای شناسایی تامین -ب

 سوابق خرید

 آوری اطالعاتهای جمعهای ثبت شده در سامانهشرکت

 خوداظهاری از طریق تماس تلفنی و جلسات حضوری

 هاشرکت در نمایشگاه

 جامع نفت و پتروشیمی وندور

 جستجو در اینترنت

 

 مرحله چهارم: انتخاب روش بررسی 

های انتخاب و ارزیابی بهره جست کنندگان است، باید از روشی نهایی ارزیابی تامیندر این مرحله که مرحله

های متعددی وجود دارد که در این مقاله تنها به نام یا کاال باشد. در این حوزه روشکه متناسب با خدمات 

ها مطالب کاربردی ارائه خواهد ها اشاره شده و در مقاالت آتی، به تفضیل درخصوص هریک از روشروش

 شد.

 های انفرادیروش -الف

 (2001و همکاران،  2)آکریت 1فرایند سلسله مراتبی تحلیلی

 (2014و همکاران،  4)دو 3فرایند تحلیلی شبکه

 (2001، 6)نارماشیان 5هاتحلیل پوششی داده

 (2015و همکاران،  8)هاشمی 7تجزیه و تحلیل خاکستری رابطه

 
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2. Akarte 

3. Analytical Network Process (ANP) 

4. Dou 

5. Data Envelopment Analysis (DEA) 

6. Narasimhan 

7. Grey Relational Analysis (GRA) 

8. Hashemi 
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 (2017، و همکاران، 2)صباحپور 1شبکه عصبی مصنوعی

 (2010، 4)لیائو و کائو 3ریزی هدفبرنامه

 (2010و همکاران،  6)رزمی 5ریزی خطیبرنامه

 (2014و همکاران،  8)کاظمی 7ریزی چند هدفهبرنامه

 (2019و همکاران،  10)بورنیسوا 9ی سادهچند شاخصهروش امتیازدهی 

 (2003و همکاران، 12)هاموسفر 11استدالل مبتنی بر مورد

 (2012و همکاران،  14)صادقی 13الگوریتم ژنتیک

 (.2020 ،16)ونگ 15آلحل ایدهتشابه به راه تکنیک اولویت سفارش توسط

 های ترکیبی روش -ب

 (.2018 ،18)ونگ  17پیاچروش ترکیبی ای

 (2018و همکاران،  20)ابدلبیست 19پیانروش ترکیبی ای

 (2013و همکاران،  22)پیتچوپو 21انانروش ترکیبی ای

 های ترکیبی فازیروش -ج

 
1. Artificial Neural Networks (ANN) 

2. Shabanpour 

3. Goal Programming (GP) 

4. Liao & Kao 

5. Linear Programming (LP) 

6. Razmi 

7. Multi-Objective Programming (MOP) 

8. Kazemi 

9. Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART) 

10. Borissova 

11. Case-Based Reasoning (CBR) 

12. Humphreys 

13. Genetic Algorithm (GA) 

14. Sadeghieh 

15. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutions (TOPSIS) 

16. Wang 

17. Hybrid AHP 

18. Wang 

19. Hybrid ANP 

20. Abdel-Basset 

21. Hybrid ANN 

22. Pitchipoo 
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 (2018، 2)لیماجونیو 1تاپسیس فازی

AHP (2019، 4)کاتجری و استیو 3فازی 

ANP (2012، 6سیفی )بروکوزالن و 5فازی 

 (2008، 8)چو و چانگ 7اسمارت فازی

 (2013، 10)عبدالشاه و مرادی 9گسترش عملکرد کیفیت فازی

 (2020و همکاران،  12)مومون 11فازی و تئوری شاهدی دمپستر شافرهای تئوری مجموعه

 (2011و همکاران،  14)ونگ 13نویسی اولویت فازی لگاریتمیبرنامه

 (2010و همکاران،  16)وو 15ریزی فازی چندمنظورهبرنامه

عات آنالیز گذارند با پردازش موازی اطال کنندگانی که ارزیابی فنی را با موفقیت پشت سراطالعات تامین

ها، ایجاد فرایند مقایسه و در نهایت تغییر یا عدم تغییر اطالعات واقع عبارتند از دریافت داده شود، که درمی

ی بحث و ی ورود به مرحلهصورتی دیگر خواهد بود. بدین ترتیب اطالعات پردازش شده و آمادهموجود به

فرآیند روشن و اجتناب از خطا در روند انتخاب تمامی  سازی یکشود. بدین ترتیب برای بهینهگیری میتصمیم

گیری مراحل طی شده و اطالعات پردازش شده به همراه روند روشن کار در واحد تدارکات به بحث و تصمیم

-گیری و اهداف و معیارهای تصمیمشود. و بنابراین، بیش از یک مدیر برای شرکت در هر تصمیمگذاشته می

(. با بیان موارد 2000، 17نمایند )پوردالیان و صفائیانگیری میتصمیم SEکنندگان به تامین گیری و افزودن اسامی

ای از لیست کنندگان، کاری فراتر از بررسی مجموعهگفته شده در باال مشخص گردید که انتخاب صحیح تامین

 
1. Fuzzy TOPSIS 

2. Lima-Junior 

3. Fuzzy AHP 

4. Chatterje & Stević 

5. Fuzzy ANP 

6. Büyüközkan & Çifçi 

7. Fuzzy SMART 

8. Chou & Chang 

9. Fuzzy Quality Function Deployment (QFD) 

10. Abdolshah & Moradi 

11. Fuzzy Set Theory (FST) and the Dumpsters Shafer Theory of Evidence (DST) 

12. Memon 

13. Logarithmic Fuzzy Preference Programming (LFPP) 

14. Wang 

15. Fuzzy Multi-Objective Programming (MOP) 

16. Wu 

17. Purdy & Safayeni 
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کیفیت، قابلیت اطمینان، خدمات و غیره ای از عوامل ازجمله قیمت، باشد. انتخاب بر طیف گستردهها میقیمت

-دهی عواملی است که در استراتژی و اولویتیابی و وزنسوار است. اما موضوع اصلی و مهم چگونگی ارزش

کنندگان، این امکان را فراهم نمایند. یک رویکرد صحیح استراتژیک تامینها درجات اهمیتی را کسب میبندی

از چگونگی انتخاب تا تصمیمات خرید با روند صحیحی انجام پذیرد. و  سازد که انتخاب و درک صحیحیمی

ی صحیح، شود که با پیروی از رویهگام، این امکان فراهم میبهبا روش شدن این روند و ایجاد یک راهنمای گام

بالقوه کنندگان سازی نیاز سازمان، شناسایی تامینهای صحیح قدم بردارد و با شفافسازمان به سمت انتخاب

کارهای سیستماتیکی کنندگان، روند تعالی سازمان را تسریع سازد. بدین منظور باید راهی تامینانتخاب شایسته

های سیستماتیک تفکر که در طول مقاله به آنها اشاره گردید، در سازمان نهادینه گردد. و با پیوند زدن حلقه

-کنندگان بالقوه، تهیه لیست از تامینعیارها، شناسایی تامینکننده، انتخاب ماستراتژیک در هنگام انتخاب تامین

وکار مجموعه، سازمان به تعالی اهداف کننده و دریافت اقالم یا خدمات همسوی با کسبکنندگان، انتخاب تامین

 خود نائل گردد. 

 

 ارزیابی پس از خرید

های در نظرگرفته شده فرم ارزیابی پس از شاخصپس از تسویه خرید توسط کارشناسان مربوطه با درج امتیاز به 

 گردد. کننده در بانک اطالعاتی ذخیره میخرید تکمیل و به منظور درج در سوابق تامین

 

 کنندگانسنجی از تامینرضایت

ای انجام صورت دورهبایست بهکنندگان میسنجی از تامینگذاری شده، رضایتمطابق با استاندارهای هدف

سنجی و پیگیری دریافت مداوم صورت گرفته و نتیجه ارزیابی )جهت پذیرد، که این امر با ارسال فرم رضایت

( در بهبود نقاط قوت و نقاط ضعف از اهمیت شایانی 2011و همکاران،  2( )امین1تیاودبیلیوتکمیل جدول اس

 برخوردار است.

 

 پیشنهادات

 های در پیش روضرورت همکاری درخصوص کاهش اثرات تحریم

 
1. SWOT 

2. Amin 
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ناپذیری درخصوص تامین قطعات یدکی ایجاد خواهد های در پیش رو اثرات جبرانواضح است تحریم

تواند نقش بسزایی در این خصوص کنندگان معتبر و توانا میبا شناسایی و ارزیابی تامین 1واحد بررسی منابع نمود.

 گردد.پیشنهادات ارائه میایفا نماید.که مطابق با فرایند ذیل، 

ها جهت های مختلف و معرفی کارشناسان متخصص در هر یک از بخشهایی از بخشتشکیل کارگروه

 تولیدکنندگان توانا در این حوزه. کنندگان وساخت قطعه و شناسایی تامین

 تشکیل جلسه با کارشناسان معرفی شده جهت تهیه لیست قطعات در سه گروه

 رود(شمار مییسک )از قطعات یدکی مهم و حیاطی کارخانه بهالف: قطعات پر ر

 ب: قطعات با ریسک متوسط

 قطعات کم ریسک  ج:

 بندی قطعات پر ریسک به سه گروهتقسیم

 قطعات قابل ساخت در داخل کشور  

بر های معتهای سازنده و کارگاهمعکوس، تهیه نقشه و به موازات مذاکره و بازدید از شرکتانجام مهندسی 

 ترین زمان درخصوص این قطعاتدر کوتاه داد ساختارجهت عقد قر

یا تعیین گروه بازرسی از خارج شرکت و ارائه گزارش مداوم  بازرسی مداوم کارشناسان داخلی شرکت و

 روند پیشرفت 

 ها یا کشورهای اصلیشناسایی قطعات قابل تعمیم ساخت یا تهیه، در سایر کارخانه

دقیق  کننده اروپایی یا ابزارهای تحریمکنترل ولوها، قطعات توربین و کمپرسور، شرکتعنوان مثال )به

 کره و حتی هند تهیه نمود.  توان جایگزین آنها را در کشورهای اروپایی و بعضاًآمریکایی که می

توانا در  و های بازرگانی قویشناسایی قطعاتی که ملزم به خرید از سازنده اصلی بوده و تنها از طریق شرکت

 توان تهیه نمود.این خصوص، می

دلیل ه های پتروشیمی تولیدکننده متانول، بالخصوص شرکتهای پتروشیمی با یکدیگر علیهمکاری شرکت

های بازرگانی دارای سابقه خرید، که کنندگان و واسطهداشتن منافع مشترک جهت به اشتراک گذاشتن تامین

 کشور، توانایی تامین برندهای مشترک را دارا هستند. صورت تخصصی در داخل و خارج به

 های مذکور درخصوص به اشتراک گذاشتن قطعات موجود در انبار در مواقع اضطراری. همکاری با شرکت

 
1. Sourcing 
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 نتایج حاصله از پیشنهادات مذکور به شرح ذیل می باشد

 دلیل فقدان قطعات یدکی.  ه پیشگری از توقف تولید ب

 های قطعات دارای ریسک باال و به تبع آن کاهش هزینه قطعات در طوالنی مدت. دستیابی به نقشه شناسایی و

 تسریع در روند خرید 

توان جایگزین سایر برندهای اصلی نمود تا در صورت اجبار، خال نبود قطعه را در شناسایی قطعاتی که می

 ن جبران نمود. ترین زمان ممککوتاه

 ایجاد بانک اطالعاتی مشترک 

حتی  کنندگان وایجاد بانک اطالعاتی مشترک در بستر اینترنت و به اشتراک گذاشتن مشخصات تامین

استفاده از کاالهای مشترک در مواقع ضروری با استفاده از تجربیات عملی در این خصوص در شرکت پتروشیمی 

 زاگرس

 کنندگان ارزیابی تامینهای سازی شاخصبومی

کنندگان با ایجاد  معیارهای مشترک با استفاده از تجارب مدیران و های ارزیابی تامینسازی شاخصبومی

 هاکارشناسان واحدهای بررسی منابع و تدارکات شرکت

 های استانداردآفرینی در اخذ استانداردها و گواهینامهنقش

اند. های مدیریت کیفیت مدون گردیدهها در سیستمرسانی سازمانر یاریمنظوها بهاستانداردها و گواهینامه

اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی، توانایی آن را در ارائه محصوالت و خدمات برآورد 

مندی است. بدیهی است که برای راهبری و اداره موفق کند و هدف از استقرار این سیستم، افزایش رضایتمی

استقرار  تواند در پرتومند و شفاف هدایت و کنترل کرد. این موفقیت میای نظامرا به گونهیک سازمان باید آن

و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است. برای استقرار سیستم 

قاط ضعف، نقاط قوت و تطابق سازمانی را مدیریت کیفیت براساس استانداردها، بایستی وضعیت موجود، ن

های جاری و در دست اقدام شناسایی و با این استانداردها مقایسه کرد. از جمله این استانداردها و گواهینامه

باشد که واحد بررسی منابع نقش اساسی در اجرای بندها و الزامات این پتروشیمی زاگرس به شرح زیر می

 ا دارد. هاستانداردها و گواهینامه

 1ایزو  استانداردهای •

 
1. ISO9001-140001-OHSAS180001 
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 مدل تعالی سازمانی •

 1های اجتماعیتدوین سند مسئولیت •

 مدیریت ذینفعان •

 های ارزیابی عملکردشناسایی شاخص •

 کنندگانمدیریت تامین •

 

 گیرینتیجه

توان سازی فرایند مذکور، میبا توجه به پیشنهادات ارائه شده، کمک و حمایت مدیران عالی در جهت عملیاتی

 ترین زمان با کمترین هزینه و بهترین کیفیت  برداشت.در کوتاه گامی بلند درخصوص  تامین قطعات،
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