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چکيذُ
ايي هقبلِ خالصِ اي اص طشح تحقيقبتي اسصيبثي عولکشد ضشکت ثيوِ هعلن هي ثبضذ .دس ايي خالصًِ ،قص فشايٌذّب دس عولکشد
سبصهبى ثِ عٌَاى يکي اص حَصُ ّبيي کِ ثبعث ثْجَد ٍ تعبلي عولکشد سبصهبى هي ضَد ،ثشسسي ضذُ استً .گشش هَسد استفبدُ ثشاي
اسصيبثي عولکشد ضشکت ٍ ًقص فشايٌذّب ًگشش عبسضِ يبثي هي ثبضذ .دس ايي سٍيکشد عولکشد سبصهبى دس ثبصُ صهبًي چٌذ سبلِ (دس
ايٌجب پٌج سبلِ) هَسد ثشسسي قشاس گشفتِ ٍ هسبئل ٍ هطکالت هَجَد ضشکت ثِ عٌَاى ًطبًِ ّبيي اص عولکشد ًبهٌبست دس گزضتِ ٍ
حبل ضٌبسبيي ٍ دستِ ثٌذي ضذُ اًذ .سپس علتْب ٍ داليل هسبئل ٍ هطکالت ضٌبسبيي ضذُ ٍ ثِ عٌَاى علتْبي سطح اٍل ،هيبًي ٍ
علتْبي سيطِ اي طجقِ ثٌذي ٍ ثبصتعشيف ضذُ اًذ ٍ دس ًْبيت ساّکبسّبيي جْت حزف علتْبي سيطِ اي ٍ عبسضِ ّب ٍ هسبئل
سبصهبى اسائِ ضذُ است .گشچِ ايي پژٍّص توبهي اثعبد عولکشد ضشکت سا ثشسسي کشدُ ٍ دس توبهي صهيٌِ ّب علتْب سا ضٌبسبيي کشدُ
ٍلي فقط حَصُ فشايٌذّب ٍ تبثيش آًْب ثش عولکشد ،دس ايي هقبلِ رکش هي ضًَذ ٍ اص رکش سبيش هَاسد خَدداسي هي گشدد.
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This paper is an abstract of the performance assessment research conducted for Moallem Insurance Co. In this
paper, we study the role of business processes in performance as an excellence and improvement enabler. The approach
we used to study the performance and the role of business processes is a diagnostic view. According to this approach
organizational performance in a multi-year period is studied. In addition, company's current problems that had been
already created and are still being created as a sign of bad performance are identified and classified. Then the causes of
problems are classified and re-identified as the first level causes, mid level causes and root causes. Afterwards, some
solutions are proposed to eliminate these root causes and consequently mid level causes, then first level causes and
finally the problems in performance. Although the research covers all dimensions of the performance and identified
causes in all field of causes, we, in this paper, just address the processes and their role in performance. Other fields have
not been touched in the paper.
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- 1هقذهِ
ػبثم ٝاسصيبثي ػّٕىشد ثٌ ٝزؿتٞ ٝبي ثؼيبس دٚس ثش ٔي ٌشدد ،أب اػتفبد ٜاص ٘ظبْ ٞبي اسصيبثي ثلٛست سػٕي ث ٝلشٖ ٘ٛصد ٓٞثش ٔي ٌشدد .دس اثتذا
ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد  ٚػيؼتٓ ٞبي ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد ٔغشح ؿذ٘ذ .يىي اص اٞذاف ػيؼتٓ ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد ،ػبسض ٝيبثي اػت .دس تٛضيح ايٗ
ٔغّت ثبيذ ٌفت ؿشوت يب ػبصٔبٖ ث ٝؿبخلٟبئي خٟت ػبسض ٝيبثي ٘يبص داسد [.]10
ٍ٘شؿٟبي اسصيبثي ػّٕىشد ث ٝد ٚدػت ٝوّي تمؼيٓ ٔي ؿ٘ٛذ :ػٙتي ٛ٘ ٚيٗ .دس ٍ٘شؽ ػٙتئ ،ؼيبسٞبي ػّٕىشد ٔجتٙي ثش تىٙيه ٞبي ٔبِي ٚ
حؼبثذاسي كٙؼتي اػت و ٝداساي ٔحذٚديت ٞبي صيبدي اػتٔ ]8 [.ؼيبسٞبي ٔبِي ث ٝعٛس ػٙتي ػ ًٙثٙبي ػيؼتٓ ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد ثٛد ٜا٘ذ.
أب دس د٘يبي سلبثتي أشٚص ،ؿشوتٟب ثش ػش ويفيت ٔحل ، َٛثٛٔ ٝلغ ثٛدٖ  ٚاعٕيٙبٖ پزيشي ،خذٔبت پغ اص فشٚؽ  ٚسضبيت ٔـتشي سلبثت
ٔي وٙٙذ ٞ ٚيچ وذاْ اص ايٗ ٔتغيشٞب ثب ٔؼيبسٞبي ػٙتي ٔبِي لبثُ ا٘ذاصٌ ٜيشي ٘يؼتٙذ.]8[ .]3[ .
دس ٍ٘شؽ ٘ٛيٗ ٔحتٛا ،ػٙبكش  ٚؿبخق ٞبي ٘ظبْ اسصيبثي ثش خالف ديذٌب ٜػٙتي ثبثت  ٚدائٕي ٘يؼتٙذّٔ .حٛػ ٕ٘ٛدٖ ٔتغيشٞبي صٔي ٝٙاي ػبصٔبٖ
ٔب٘ٙذ ٔحيظ ،تىِٛٛٙطي ،فشايٙذٞب ،ا٘ذاص ،ٜچشخ ٝػٕش ،اٞذاف  ٚاػتشاتظيٟبي ػبصٔبٖ دس اسصيبثي  ٚتذٚيٗ ؿبخق ٞبي ٔتغيش ثٕٞ ٝشاٚ ٜصٖ ٌزاسي،
ٔٙدش ث ٝؿىُ ٌيشي ٘ظبْ اسصيبثي پٛيبيي ٔي ؿٛد.]6[ .
ػبسض ٝيبثي ثٙٔ ٝظٛس دسن  ٚفٔ ٟٓبٞيت ٔـىالت ٔ ٚؼبئُ ػبصٔبٖ ،ػّتٟبي آٟ٘ب ،يبفتٗ ساٟٞبيي خٟت سفغ ايٗ ٔـىالت ٚوبٞؾ فبكّ ٝثيٗ ٚضغ
خبسي ٚ ٚضغ ٔغّٛة ا٘دبْ ٔي ؿٛد[ ٔ ٕٝٞ .]7ذِٟبي لذيٕي  ٚاِٚي ٝاسصيبثي  ٚيب ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد يب ته ثؼذي ثٛد٘ذ يب چٙذ ثؼذ ٔحذٚد ٚ
ٔٙحلش ث ٝفشد سا ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي داد٘ذٔ .ثالً اسصيبثي ػّٕىشد ػبصٔبٟ٘ب ثب اػتفبد ٜاص ؿبخلٟبي ٔبِي يىي اص ا٘ٛاع ٔذِٟبي اسصيبثي ثٛد و ٝفمظ
ايٗ خضء ػّٕىشد (ٔبِي) سا ٔٛسد اسصيبثي  ٚثشسػي لشاس ٔي داد ]2 [ .ثٔ ٝشٚس صٔبٖ  ٚآؿىبس ؿذٖ ديٍش اثؼبد ػّٕىشدٔ ،ذِٟب وبّٔتش ؿذ٘ذ  ٚديٍش اثؼبد
ػّٕىشد سا دسثشٌشفتٙذ ]10[ .اص ٕٞبٖ ٔذِٟبي لذيٕي ٔثُ خبيض ٜدٔي ٚ ًٙخبيضٔ ٜبِى ْٛثبِذسيح و ٝؿبخلٟبي ٔذيشيتي سا ٚاسد اسصيبثي ػّٕىشد
ػبصٔب٘ي ٕ٘ٛد٘ذ ،تىبُٔ ٔذِٟبي اسصيبثي ؿشٚع ؿذ  ٚايٗ س٘ٚذ ث ٝػٕت ٔذِٟبي خبٔغ اسصيبثي ػّٕىشد ػبصٔب٘ي ادأ ٝپيذا وشد]18[ .
سٚؿٟبي ػٙتي ثؼيبسي اص ٔؼيبسٞبي ويفي ٔٛثش دس چـٓ ا٘ذاص ؿشوت ٘ظيش سضبيت ٔـتشيبٖ سا ٘بديذٔ ٜي ٌشفتٙذ .ايٗ ٔؼيبسٞب ٌزؿتٍ٘ ٝش ٔ ٚجتٙي
ثش اعالػبت  ٚاػذاد  ٚاسلبْ حؼبثذاسي ثٛد٘ذ.]5[ .
ٍٙٞبْ عشاحي  ٚتٛػؼ ٝػيؼتٓ ا٘ذاصٌ ٜيشي ػّٕىشد ثبيذ تٛخ ٝداؿت يىي اص ا٘ٛاع ػٌ ٝب٘ ٝػٙدٞ ٝبي الصْ ،ػٙدٞ ٝبي ػبسض ٝيبة ٞؼتٙذ .ايٗ
دػت ٝاص ػٙدٞ ٝب ػٛأّي ٞؼتٙذ و ٝؿبيذ استجبط ٔؼتميٓ ثب دػتبٚسدٞبي ٔبِي ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ[.]10

- 2طشح تحقيق
 -1-2تبسيخچِ عبسضِ يبثي
ػبِٟب لجُ طاپٙي ٞب ث ٝػٛٙاٖ تِٛيذ وٙٙذ ٜوبالٞبي ٘بٔشغٛة ٔـٟٛس ثٛد٘ذِٚ ،ي دس ادأ ٝوبسٞبي دٔي ًٙآٟ٘ب ث ٝويفيت إٞيت صيبدي داد٘ذ  ٚتبويذ
صيبدي ثش ػبسض ٝيبثي وٙتشَ ويفيت داؿتٙذ .ػبسض ٝيبثي وٙتشَ ويفيت ثش اػبع ٘ظشي ٝطٚساٖ دس ػبَ ٔ1954غشح ؿذ .ػبسض ٝيبثي ويفيت ثش ػذْ
ا٘غجبق تبويذ ٕ٘ي وٙذ ثّى ٝوب٘ ٖٛآٖ ٔـىالت  ٚايٙى ٝچ ٝوبسي ثشاي حُ ايٗ ٔـىالت ثبيذ ا٘دبْ دادٔ ،ي ثبؿذ .فشايٙذ ػبسض ٝيبثي ثش يبدٌيشي
ؿشوت اص ػّٕىشد فؼّي  ٚاخشاي ثش٘بٔٞ ٝبي ثٟجٛد تبويذ داسد[.]9
ؿىُ ديٍش ػبسض ٝيبثي و ٝثؼذ اص خبئض ٜدٔئ ًٙغشح ؿذ ،ػبسض ٝيبثي داخّي«سئيغ ؿشوت» ٔي ثبؿذ .ؿشوتٟب ٌبٞي تب چٟبس ثبس دس ػبَ ايٗ ٘ٛع
ػبسض ٝيبثي سا اخشاء ٔي وشد٘ذ تب ٚضؼيت پيـشفت ؿشوت خٛد سا ث ٝػٕت وٙتشَ ويفيت خبٔغ ثشسػي وٙٙذ .ايٗ ٘ٛع ػبسض ٝيبثي ثش ٔذيشيت
اسؿذ ،ػيبػتٟب  ٚخظ ٔـي ٞب تبويذ داسد .دس ٚحّ ٝد ْٚايٗ ٘ٛع ػبسض ٝيبثي ثش فشايٙذٞب ،تدضيٚ ٝتحّيُ  ٚچشخ ٝعشحشيضي -اخشا -وٙتشَ -اكالح
تبويذ داسد[.]9
ٔغبِؼبت ػبسض ٝيبثي اص ٚلتي سٚاج ٌشفت و ٝؿشوتٟبي طاپٙي ث ٝػشػت سؿذ وشد٘ذ  ٚؿشوتٟبي اسٚپبئي  ٚآٔشيىبئي سا ث ٌٝ٘ٛ ٝاي وبٔال ؿٛن
ثشاٍ٘يض ٘مؾ ثش صٔيٗ وشد٘ذ .اص آٖ ث ٝثؼذ ثٛد و ٝدس اسٚپب  ٚآٔشيىب ايٗ ٘ٛع ٔغبِؼبت ثبة ؿذٔ .ذِٟبي ٔختّفي ثشاي ايٗ ٘ٛع ٔغبِؼبت عشاحي ٚ
اثذاع ؿذ وٞ ٝش وذاْ داساي وبسثشد خبف خٛد ٞؼتٙذ .پٛستش دس ػبَ  1985ثب وتبثي تحت ػٛٙاٖ «ايدبد  ٚتثجيت ػّٕىشد ٔتؼبِي»ص٘ديش ٜاسصؽ سا
ث ٝػٛٙاٖ اثضاسي ثشاي ػبسض ٝيبثي سلبثت پزيشي ؿشوتٟب ٔؼشفي وشد[ .]10دس ػبَ 1986وٕيؼي ٖٛثٟشٚ ٜسي كٙؼتي أشيىب  MITثٙٔ ٝظٛس ػبسضٝ
يبثي كٙبيغ أشيىب تـىيُ ؿذ .تيٓ ٞبي ٔختّفي تـىيُ ٔ ٚبٔٛس اسصيبثي وبسائي ،ويفيت ٔحلٛالتٛ٘ ،آٚسي ،لبثّيت ا٘ؼغبف  ٚديٍش اثؼبد ػّٕىشد
كٙبيغ ؿذ٘ذ .آٟ٘ب ثشاي ايٗ وبس  200ؿشوت اسٚپبئي ،أشيىبئي  ٚطاپٙي سا ٔٛسد ٔغبِؼ ٚ ٝثشسػي لشاسداد٘ذ[.]10
اٌش ػبسض ٝيبثي دس ػغح ػبصٔبٖ اخشاء ؿٛدٛٔ ،اسدي ٔب٘ٙذ عشاحي  ٚػبختبس ػبصٔب٘ي ،فشايٙذٞبٙٔ ،بثغ ا٘ؼب٘ي ،اٞذاف  ٚػيبػتٟب ،تىِٛٛٙطي ،سٚاثظ
ثب ٔحيظ  ....ٚسا ؿبُٔ ٔي ؿٛد[  .]21[ .]7دس حبَ حبضش سٚيٞ ٝبي ػبسض ٝيبثي خبٔغ و ٝدس ػغح ٌؼتشد ٜاي ٔٛسد پزيشؽ ثبؿٙذ ،ثؼيبس ٔؼذٚد
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ٞؼتٙذِٚ .ي فشايٙذٞبي ػبسض ٝيبثي ثؼيبس صيبدي ثشاي ػبسض ٝيبثي يه ثخؾ ػبصٔبٖ ٚخٛد داسدٔ .ثالً ٔذِٟبي صيبدي ثشاي ػبسض ٝيبثي ص٘ديشٜ
تبٔيٗ  ٚاسصيبثي ػّٕىشد ايٗ خضء ػبصٔب٘ي اسائ ٝؿذ ٜاػت[ ٘ .]17تيد ٝػبسض ٝيبثي اسائ ٝساٞىبسٞبئي خٛاٞذ ثٛد وٙٔ ٝدش ث ٝتغييش دس يىي اص
ٚيظٌيٟبي ػبصٔبٖ خٛاٞذ ؿذٔ ،ثُ اٞذاف  ٚاػتشاتظيٟب ٟٔ ،بست ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ،دا٘ؾ ٍ٘ ٚشؿٟبي آٟ٘ب (ٟٔبستٟبي استجبعي) ،ػبختبس ػبصٔب٘ي ٚ
فٙبٚسيٟبي ٔٛسد اػتفبد.]7[ٜ
ٔغبِؼبت ػبسض ٝيبثي دس خيّي اص وـٛسٞب ا٘دبْ ٔي ؿٛد .ثؼضي اص ٔٛاسدي و ٝدس أشيىب ا٘دبْ ؿذ ٜا٘ذ ،ثلٛست ثؼيبس ٔختلش  ٚدس لبِت ٔٛسد
پظٞٚي دس يىي اص ٔشاخغ ايٗ تحميك روش ؿذ ٜا٘ذ[  .]7ػبصٔبٖ ٘ٛػبصي كٙبيغ ايشاٖ اثتذا ٔذَ  EFQMسا ٔذَ پبي ٝثشاي عشاحي ٔذَ ٔٛسد
اػتفبد ٜخٛد دس ػبسض ٝيبثي كٙبيغ ايشاٖ لشاسداد[  .]4ثب ثشسػي ٔجب٘ي ٘ظشي ٔذِٟبي ٔختّف ٔ ٚغبِؼبت وبسؿٙبػي ا٘دبْ ؿذ ٜسٚي ايٗ ٔذَ  ٚثب
تٛخ ٝث٘ ٝيبص كٙبيغ وـٛس ،ايٗ ٔذَ ثشاي سػيذٖ ثٞ ٝذف تـخيق ٔـىالت ؿشوتٟبي ايشا٘ي وبفي تـخيق داد٘ ٜـذ  ٚدس خشداد ٔ 83دذدا "
اكالح ؿذ ]4 [.آ٘چ ٝدس ٔذَ خذيذ آٔذ ٜاػت ٘يبصٞبي ٔحيظ ؿشوتٟبي ايشا٘ي  ٚثٔٛي ػبصي وبُٔ ايٗ عشح ٔغبثك ايٗ ٘يبصٞب ثٛد ٜاػت .ثب
ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس ثؼيبسي اص ؿشوتٟبي ثضسي  ٚوٛچه ايشا٘ي تٛا٘بئي ايٗ ٔذَ اثجبت ؿذ ٜاػت .ايٗ سٚؽ اسصيبثي دس ايشاٖ چٙذ ػبِي اػت وٝ
دس ؿشوتٟب ٛٔ ٚػؼبت ٔختّف اخشا ٔي ؿٛد .ايٗ سٚؽ ثشاي اِٚيٗ ثبس دس ػبَ  73تحت ػٛٙاٖ «ٔتذِٛٚطي ؿٙبخت  ٚػبسض ٝيبثي» تٛػظ ػبصٔبٖ
ٔذيشيت كٙؼتي ٔٙتـش ؿذ .دس ػبَ  1377ثبصٍ٘شي ؿذ  ٚدس ػبَ  1381تحت ػٛٙاٖ خذيذ «ٔتذِٛٚطي ؿٙبخت  ٚآػيت ؿٙبػي والٖ ثٍٙبٟٞبي
تِٛيذي  ٚخذٔبتي» ٔٙتـش ؿذ[.]4
ايٗ پظٞٚؾ ثش اػبع آخشيٗ ٘ؼخ ٝيؼٙي ٚيشايؾ خشداد  83ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .عشح ٔضثٛس يه عشح پبي ٝاػت ٔ ٚحممبٖ ٔي تٛا٘ٙذ ثٙب ثش التضبء ٚ
٘يبص ؿشوت ٔٛسد ثشسػيٛٔ ،اسدي سا ث ٝآٖ اضبف ٚ ٝاص آٖ حزف وٙٙذ .ػال ٜٚثش ٔٛاسدي و ٝدس ايٗ سإٙٞب اسائ ٝؿذ ٜثٛدٔ ،حمميٗ ثشاي اسصيبثي ثٟتش
فشايٙذٞب ٔٛاسد ثؼيبسي سا ٔٛسد ثشسػي لشاس داد٘ذ و ٝلؼٕتي اص آٟ٘ب دس ايٗ ٔمبِ ٝثٕٞ ٝشا٘ ٜتبيح اسائٔ ٝي ؿٛد.

 -2-2هفبّين
اسصيبثي عولکشد :تؼبسيف ثؼيبس صيبدي اص اسصيبثي ػّٕىشد اسائ ٝؿذ ٜاػت و ٝيىي اص آٟ٘ب ػجبست اػت اص« :فشايٙذ وٕي وشدٖ وبسايي  ٚاثشثخـي
ػّٕيبت» [.]20
اثعبد عولکشد :دس ايٗ تحميك ثش اػبع ٔشخغ ٔٛسد اػتفبد]4[ ٜثشاي ػّٕىشد ؿشوت  9ثؼذ تؼشيف ؿذ ٜاػت .ايٗ اثؼبد دس ٕ٘ٛداس ريُ اسائٚ ٝ
ػپغ تؼشيف ٔي ؿ٘ٛذ:
ابعبد عولكرد

علتهب

اثر بخطي
فراينذهبي كبري
كبرائي
بهره وري
نوآوري
فضبي عوليبتي/فرهنگ

قببليت انعطبف

سازماني

كيفيت زنذگي كبري

تكنولوشي  /روش ارائه خذهبت

اهذاف بلنذ هذت،

سيستن هب و روضهب

استراتصي هب وسيبستهبي ضركت

سبختبر سبزهبني

سود آوري
قلورو فعبليت

كيفيت
هسئوليت اجتوبعي

هحيط ضركت

ضکل ضوبسُ يک ً -وَداس اثعبد عولکشد ٍ عَاهل هَثش ثش عولکشد سبصهبى[.]4

اولين همايش بين المللي مديريت فرآيندهاي سازماني
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝؿىُ ٘ـبٖ ٔي دٞذ فشايٙذٞب يىي اص ػٛأُ تبثيشٌزاس ثش ػّٕىشد ؿشوت ٞؼتٙذ .ػبيش ػٛأُ دس ٖٚػبصٔب٘ي ػجبستٙذ اص :اػتشاتظي ٞب ٚ
ػيبػتٟب ،ػبختبس ػبصٔب٘ي ،ػيؼتٓ ٞب  ٚسٚؿٟب ،فضبي ػّٕيبتي  ٚفش ًٙٞؿشوت ،تىِٛٛٙطي  ٚسٚؿٟبي اسائ ٝخذٔبت  ٚلّٕش ٚفؼبِيت ؿشوت .ثؼضي
ػٛأُ ٔٛثش ثش ػّٕىشد ؿشوت ٕٔ ٓٞىٗ اػت ثيش ٖٚػبصٔب٘ي ثبؿٙذ.
اثشثخطئ :يضاٖ تحمك يب سػيذٖ  ٚػّٕي ٕ٘ٛدٖ اٞذاف ػبصٔبٖ [.]4
کبسايي :يؼٙي دسػت ا٘دبْ دادٖ وبس ،اػتفبد ٜثٟي ٝٙاص ٔٙبثغ٘ ،ؼجت ثيٗ ٔمذاس ٚالؼي ٔ ٚمذاس اػتب٘ذاسد يب ٔٛسد ا٘تظبس ٔٙبثغ [.]1
ثْشُ ٍسي :ثٟشٚ ٜسي ثٔ ٝؼٙي ا٘دبْ دسػت وبسٞبي دسػت ٔي ثبؿذ  ٚث٘ ٝؼجت خشٚخي ثٚ ٝسٚدي اعالق ٔي ٌشدد[.]4
ًَآٍسي :ػجبست اػت اص خالليت وبسثشدي ،تالؽ ثشاي تٛػؼٔ ٝؼتٕش ػّٕيبت .تٛا٘بيي تدؼٓ ،پيؾ ثيٙي  ٚايدبد ايذ.]1[ ٜ
قبثليت اًعطبف ،اًعطبف پزيشي :ايٗ ؿبخق ػّٕىشد يه ؿشوت سا دس تغبثك ثب تغييشات ٔحيغي اص ٘ظش تىِٛٛٙطي  ٚسٚؽ تِٛيذ /اسائٝ
ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ،اسصيبثي ٔي وٙذ.]4[ .
کيفيت صًذگي کبسي  :ػجبست اػت اص احؼبع سضبيت ٔٛثش ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي دس ٔحيظ وبس يب ػىغ اِؼّٕي و ٝؿشوت وٙٙذٌبٖ دس يه ػيؼتٓ ثٝ
خٙجٞ ٝبي اختٕبػي  -فٙي ػيؼتٓ ٘ـبٖ ٔي دٙٞذ [.]4
سَدآٍسي :ػجبست اػت اص ساثغ ٝثيٗ دسآٔذٞب ٞ ٚضيٞ ٝٙب و ٝاص ساٟٞبي ٔختّف ٔثُ ٘ؼجت ػٛد ث ٝفشٚؽ ػٙديذٔ ٜي ؿٛد [.]1
کيفيت :ػجبست اػت اص دسخٍٕٞ ٝشائي ػيؼتٓ ث ٝاِضأبتٔ ،ـخلبت  ٚا٘تظبسات [اص لجُ تؼييٗ ؿذ.]1[ ]ٜ
هسئَليت اجتوبعي :سػبيت ٔؼبئُ صيؼت ٔحيغي ،اختٕبػي  ٚالتلبدي ٔحيغي و ٝؿشوت دس آٖ فؼبِيت ٔي وٙذ [.]4
فشايٌذ ٔدٕٛػ ٝفؼبِيتٟبيي ٞؼتٙذ و ٝثٙٔ ٝظٛس دػتشػي ث ٝاٞذاف خبكي ثب يىذيٍش تؼبُٔ  ٚساثغ ٝتؼشيف ؿذ ٜداس٘ذ ،ايٗ فؼبِيتٟبٚ ،سٚديٟب سا
تجذيُ ث ٝخشٚخي ٔي وٙٙذ٘ ،ح ٜٛا٘دبْ فؼبِيتٟب داساي تشتيت  ٚتٛاِي ٔـخق ٕٟٔ ٚتش اص  ٕٝٞداساي ثبصخٛسد ٞؼتٙذ تب دػتشػي ث ٝاٞذاف فشايٙذ
تٛاْ ثب اثشثخـي  ٚوبسايي ثبؿذ] .[12ؿىُ صيش ٕ٘ ٝ٘ٛاي اص يه فشايٙذ ٔي ثبؿذ.
ببزخورد
اطالعبت

اطالعبت
دانص

فعبليت E

فعبليت D

هحصول

فعبليت B

فعبليت C

خذهت

فعبليت A

هواد خبم
پول/سرهببه

داده

زهبى

نيروي انسبني

ضکل ضوبسُ دٍ :يک فشايٌذ هثبلي][13

عبسضِ يبثي :فشايٙذ ؿٙبػبيي ٘ـب٘ٞ ٝبي ٔؼبِ ،ٝيبفتٗ ػُّ ثشٚص آٖ  ٚپيـٟٙبد ساٞىبسٞبيي ثشاي حُ ٔٛثش ٔؼبِٚ .ٝظيف ٝديٍش ػبسض ٝيبثي ثشسػي
خبٔغ استجبعبت اكّي ٔيبٖ ٔؼبِٛٔ ٝسد ثشسػي ثب اٞذاف وّي ٘ ٚتبيح ػّٕىشد ػبصٔبٖ ٘ ٚيض تؼييٗ تٛاٖ ثبِم ٜٛؿشوت ثشاي ايدبد تغييشات  ٚحُ ٔٛثش
ٔؼبِ ٝاػت .فشايٙذ ػبسض ٝيبثي حُ ٔؼبِ ٝسا دسثشٕ٘ي ٌيشد أب ثشاي حُ ٔؼبِ ٝساٞىبس پيـٟٙبد ٔي وٙذٕٞ .چٙيٗ ػبسض ٝيبثي ٕٔىٗ اػت ٔٙدش ثٝ
ايٗ ٘تيدٌ ٝشدد ؤ ٝؼبِ ٝلبثُ حُ ٘جٛد ٜيب اكٛال" اسصؽ تالؽ ثشاي حُ سا ٘ذاسد.]4[ .
ًطبًِ :پذيذ ٜاي لبثُ ٔـبٞذ ٜو٘ ٝبؿي اص ٚخٛد يه ٔؼبِٕٞ ٚ ٝشا ٜثب آٖ اػت.
هسبلِ :تفبٚت ٔيبٖ آ٘چٞ ٝؼت يب خٛاٞذ ثٛد ثب آ٘چ ٝثبيذ ثبؿذ يب ٔي تٛا٘ذ ثبؿذ.
علت :يه دِيُ ثبثت ؿذ ٜدس ٔٛسد ٚخٛد ٔؼبِ.ٝ
علت سيطِ اي :ػّت ٞب غبِجب" ٔتؼذد٘ذ و ٝدس ايٗ كٛست اص اكُ پبست ٛتجؼيت ٔي وٙٙذ ،يؼٙي ػّت ٞبي سيـ ٝاي آٟ٘بيي ٞؼتٙذ و ٝإٞيت
ثيـتشي داس٘ذ  ٚخٛد ٕٔىٗ اػت ثبػث ثشٚص ػُّ ديٍشي ؿ٘ٛذ.]4[ .

 -3-2هشاحل تحقيق:
هشحلِ اٍل :ثشسػي ػّٕىشد دس اثؼبد ٔختّف :اثتذا ٘تبيح ػّٕىشد ؿشوت دس اثؼبد ٌ٘ ٝب٘ٛٔ ٝسد ثشسػي  ٚوٙىبؽ لشاس ٌشفت .اثؼبد ٌ٘ ٝب٘ٛٔ ٝسد
ثشسػي دس ؿىُ فٛق اسائ ٝؿذ ٜا٘ذ .ؿبخلٟب دس ٞش يه اص اثؼبد ػّٕىشد ٔٛسد ثشسػي  ٚتحّيُ لشاس ٌشفت ٝا٘ذ .ؿبخلٟب وٕي  ٚثؼضي ويفي ٞؼتٙذ.

اولين همايش بين المللي مديريت فرآيندهاي سازماني
دس ثُؼذ اثشثخـي ؿبخلٟبي ٔشثٛع ،ٝوٕي ٚويفئ ،ب٘ٙذ ٔيضاٖ سػيذٖ ث ٝاٞذاف دس ػغح وُ ػبصٔبٖ (اػتشاتظيٟب)  ،دسػغح ٚاحذٞبي ػبصٔب٘ي،
اٞذاف ػّٕيبتئ ،بِي -دسآٔذي ،فشٚؽ  ٚأثبِٛٔ ،ٟٓسد اسصيبثي لشاس ٌشفتٙذ .تؼذاد ؿبخلٟب ث ٝلذسي صيبد اػت وٕ٘ ٝي تٛاٖ دس ايٗ ٘ٛؿت ٝث ٝآٟ٘ب
اؿبس ٜوشد .دس ايٗ ٔشحّ ٝا٘ٛاع تىٙيىٟبي آٔبس تٛكيفي ٔب٘ٙذ ٕ٘ٛداسٞب ،ثشسػي س٘ٚذ  ٚأثبِ ٟٓثٚ ٝفٛس اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
دس ايٗ ٔشحّ ٝثب اػتفبد ٜاص ٘ـب٘ٞ ٝب يب ٕٞبٖ ٔٛاسد ٔٛسد ثشسػي  ٚؿبخق ٞب ،ػبسضٞ ٝب ؿٙبػبئي ؿذ ٜا٘ذ[.]4
هشحلِ دٍم :ثشسػي ػّتٟب :ثؼذ اص ثشسػي ػّٕىشد ،ثشاي يبفتٗ ػّتٟبي ٔيب٘ي  ٚسيـ ٝاي حٛصٞ ٜبي ػّتٟب ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفتٙذ .ايٗ ٞـت
حٛص ،ٜث ٌٝ٘ٛ ٝاي ٞؼتٙذ و ٝوّي ٝػّتٟبي ٕٔىٗ (چ ٝدس ٖٚػبصٔب٘ي  ٚچ ٝثش ٖٚػبصٔب٘ي) سا پٛؿؾ ٔي دٙٞذ ]4 [ .دس ايٗ لؼٕت  ٓٞاص ا٘ٛاع
سٚؿٟبي آٔبس تٛكيفي اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.
ثؼذ اص تؼييٗ ػّتٟب ثٙٔ ٝظٛس تؼييٗ ػّتٟبي سيـ ٝاي ،سٚاثظ ثيٗ ػّتٟب ؿٙبػبئي ٔي ؿٛد [ .]4دس ايٗ لؼٕت اص ٕ٘ٛداس ػّت ٔ ٚؼّٕٛ٘ ٚ َٛداس
ٚاثؼتٍي ػّتٟب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ثؼذ اص يبفتٗ ػّتٟبي سيـ ٝاي ساٞىبسٞبيي ثٙٔ ٝظٛس تبثيشٌزاسي ثش ػّتٟب  ٚدس ٘تيد ٝحزف ػبسضٞ ٝب ٔ ٚؼبئُ
اسائ ٝؿذ ٜاػت .يىي اص ايٗ ٞـت حٛص ،ٜفشايٙذٞب ٔي ثبؿٙذ و٘ ٝتبيح ٔشثٛط ث ٝايٗ حٛص ٜدس ايٗ ٔمبِ ٝاسائ ٝؿذ ٜا٘ذ .اص روش خضئيبت ثيـتش دس ٔٛسد
ػبيش حٛصٞ ٜبي ػّتٟب پشٞيض ٔي ٌشدد.
ثشسسي فشايٌذّب
ايٗ ثشسػي لؼٕتي اص ٔشحّ ٝد ْٚاػت .دس ثشسػي فشايٙذٞب ايٗ ٔٛضٛع اسصيبثي ٔي ؿٛد و ٝچٍ ٝ٘ٛػبصٔبٖ فشآيٙذٞبي خٛد سا دس خٟت حٕبيت اص
خظ ٔـي ،ساٞجشد  ٚسضبيت وبُٔ  ٚافضايؾ اسصؽ ثشاي ٔـتشيبٖ  ٚػبيش ريٙفؼبٖ عشاحي  ٚاداسٔ ٜي وٙذ  ٚثٟجٛد ٔي ثخـذ]. [13
اسصيبثي  ٚثشسػي فشايٙذٞب دس چٟبس حيغ ٝا٘دبْ ٌشديذ :ايٗ چٟبس حٛصٕٞ ٜبٖ ٔشاحُ اكّي چشخٔ ٝذيشيت فشايٙذٞب ٞؼتٙذ.
نظبرت و ارزيببي

ارزيببي
طراحي
و
تحليل فراينذهب

طرحريسي

هذيريت و رينفعبى

اجراء

بهره برداري و اجراء

پيكربنذي

پيكربنذي
انتخبة ،استقرار ،آزهبيص و توسعه

ضکل ضوبسُ سِ -هشاحل چْبسگبًِ هذيشيت فشايٌذّبي کبسي][12

 -1تدضي ٚ ٝتحّيُ  ٚعشاحي فشايٙذٞب :ؿبُٔ ؿٙبختٔ ،ذِؼبصي ٔ ٚؼتٙذ ػبصي فشايٙذٞب  ٚػٙدؾ اػتجبس فشايٙذٞب  ٚؿجي ٝػبصي  ٚثبصثيٙي
فشايٙذٞب ،عشاحي فشآيٙذٞبي ػبصٔبٖ ؿبُٔ فشايٙذٞبي وّيذي (فشآيٙذٞبي اكّي  ٚفشػي ؿشوت) ٔٛسد ٘يبص خٟت تحمك خظ ٔـي  ٚساٞجشد ،وـف
 ٚاػتفبد ٜاص عشاحي فشآيٙذٞبي خذيذ  ٚتٛا٘بئيٟبي تىِٛٛٙطيىي ،ثىبسٌيشي تحميمبت ثبصاس ٘ ٚظشػٙدي ٔـتشيبٖ  ٚػبيش ثبصخٛسٞب خٟت تؼييٗ ٘يبصٞب
 ٚتٛلؼبت فؼّي  ٚآتي ٔـتشيبٖ  ٚتلٛسي و ٝآٟ٘ب دس حبَ حبضش اص ٔحلٛالت  ٚخذٔبت ػبصٔبٖ داس٘ذ .پيـي ٌشفتٗ  ٚؿٙبػبئي ثٟجٛدٞب ثب ٞذف
استمبي خذٔبت ؿشوت ثب تٛخ ٝث٘ ٝيبصٞبي فؼّي  ٚآتي ٔـتشيبٖ ،عشاحي  ٚتٛػؼٔ ٝحلٛالت  ٚخذٔبت خذيذ خٟت ثشعشف وشدٖ ٘يبصٞب  ٚتٛلؼبت
ٔـتشيبٖ ،اػتفبد ٜاص خالليت ٛ٘ ٚآٚسي دس تٛػؼ ٝخذٔبت لبثُ سلبثت ثب سلجب ،اسائ ٝخذٔبت ثيٕ ٝاي خذيذ ثب ٕٞىبسي ؿشوبء ،تؼشيف ٔ ٚـخق
ٕ٘ٛدٖ ٔؼئِٛيت ٞب دس فشايٙذٞب ،تؼييٗ ٚسٚدي ٞب  ٚخشٚخي ٞبي فشايٙذٞب ٛٔ ٚاسدي اص ايٗ لجيُ.
 -2پيىشثٙذي :ؿبُٔ ا٘تخبة ،اػتمشاس ،آصٔبيؾ  ٚتٛػؼ٘ ٝشْ افضاس  ٚػخت افضاس ،تؼييٗ سٚؿٟب  ٚدػتٛس اِؼّٕٟب ،اػتمشاس  ٚثىبسٌيشي ػيؼتٓ ٔذيشيت
فشآيٙذٞبٕٞ ،شاػتب  ٓٞ ٚخٟت ثٛدٖ فشايٙذٞب ثب اٞذاف اػتشاتظيه ؿشوت ،ايدبد اٞذاف ػّٕىشدي  ٚا٘ذاصٌ ٜيشي فشايٙذٞب ،ثىبسٌيشي ا٘ذاصٌ ٜيشي
فشايٙذٞب  ٚايدبد ٔؼيبسٞبي ػّٕىشدي ،سٚؿٟب  ٚػبص ٚوبسٞبي تؼييٗ اٞذاف ػّٕىشدي دس ػبصٔبٖ  ٚػپغ فشايٙذٞبٔ ،ـبسوت وبسوٙبٖ دس تذٚيٗ

اولين همايش بين المللي مديريت فرآيندهاي سازماني
اٞذاف ػّٕىشدي  ٚاسصيبثي ػّٕىشد فشايٙذٞب ،سٚؿٟبي ا٘ذاصٌ ٜيشي ٔيضاٖ تحمك اٞذاف ،س٘ٚذ تحمك اٞذاف فشايٙذٞب دس ثبص 3 ٜتب  5ػبَ ٌزؿتٚ ٝ
تحّيُ داليُ ػذْ تحمك اٞذاف فشايٙذٞب ،ثب ثشسػي كٛستدّؼبتٌ ،ضاسؽ ٞبي ػّٕىشد ،ػٛاثك سٚؿٟب  ٚدػتٛساِؼُٕ ٞب.
اخشاي فشايٙذٞب :ثٟش ٜثشداسي  ٚػّٕيبتي وشدٖ فشايٙذٞب ،پبيؾ  ٚتحت وٙتشَ ٍ٘ ٝداؿتٗ ٍٟ٘ ٚذاسي فشايٙذٞب ،ثىبسٌيشي اػتب٘ذاسدٞبي ػيؼتٕي
ٔب٘ٙذ اػتب٘ذاسدٞبي ٔذيشيت ويفيت ،اػتب٘ذاسدٞبي ٔذيشيت صيؼت ٔحيغي ٔ ٚذيشيت ايٕٙي  ٚثٟذاؿت وبس.
 -3ثٟجٛد ٛ٘ ٚآٚسي فشايٙذٞب :فشآيٙذٞب ثبيؼتي ثب تٛخ ٝث ٝضشٚست ٞب ثٟجٛد يبفت ٚ ٝاص ٘ٛآٚسيٟب ثشاي سضبيت وبُٔ  ٚايدبد اسصؽ ثشاي ٔـتشيبٖ ٚ
ػبيش ريٙفؼبٖ اػتفبد ٜؿٛد.
دس ايٗ لؼٕت سٚؽ ثٟجٛد  ٚتغييش دس فشايٙذٞب ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفتٔ .ـبسوت سٞجشي دس تٛػؼ ٚ ٝثٟجٛد ٔؼتٕش فشايٙذٞبي ٔذيشيتٔ ،ـبسوت
وبسوٙبٖ دس ثش٘بٔٞ ٝبي ثٟجٛد ثب ثشسػي ؿبخق ٔـبسوت وبسوٙبٖ ،ؿبخق ويفيت پيـٟٙبدٞب ،ؿبخق اثشثخـي پيـٟٙبدٞب  ٚػبص ٚوبس اػٕبَ
تغييشات دس فشايٙذٞب ،دس ٔذاسن ٔ ٚؼتٙذات ،سٚؿٟبي آٔٛصؽ خٟت اخشاي فشايٙذٞبي خذيذ يب تغييش يبفت ،ٝسٚؿٟبي ا٘ذاصٌ ٜيشي اثشثخـي تغييشات
اػٕبَ ؿذ ٜدس فشايٙذٞب  ٚس٘ٚذ تغييشات ؿبخق ٞب دس  3تب ٌ 5زؿت ٝثشسػي ؿذ .تؼشيف  ٚاِٛٚيت ٌزاسي فشكتٟبي ثٟجٛد  ٚػبيش تغييشاتي وٓٞ ٝ
ػٛدآٚس ثبؿذ ٛٔ ٓٞ ٚفك ،ايدبد اٍ٘يض ٜخٟت ثشٚص خالليت  ٚؿىٛفبئي اػتؼذادٞبي وبسوٙبٖٔ ،ـتشيبٖ  ٚؿشوب دس خٟت ػٛدآٚسي ٛٔ ٚفميت،
ثشلشاسي سٚؿٟبي ٔٙبػت ثشاي ثىبسٌيشي تغييشات ،اخشاي آصٔبيـي ،وٙتشَ  ٚثىبسٌيشي ،فشآيٙذٞبي خذيذ يب تغييش يبفت ،ٝاػالْ تغييشات دس فشآيٙذٞب
ث ٝتٕبٔي ريٙفؼبٖ ٔشتجظ ،اعٕيٙبٖ اص آٔٛصؽ وبسوٙبٖ خٟت اخشاي فشآيٙذٞبي خذيذ يب تغييش يبفت ٝلجُ اص ثىبسٌيشي آٟ٘ب ،ثٟؼبصي ٛ٘ ٚػبصي
فشايٙذٞبي ؿشوت ثغٛس ٔؼتٕش  ٚدس صٔبٖ ٞبي الصْ ثغٛس ٘ظبْ ٔٙذ.
٘ -4ظبست  ٚاسصيبثي ؿبُٔ :فشايٙذ وبٚي  ٚپبيؾ فؼبِيتٟبي دس دس ٖٚفشايٙذٞبي وبسي ،اػتفبد ٜاص ٘تبيح ػّٕىشد  ٚاػتٙجبعبت  ٚاعالػبت ثذػت آٔذٜ
اص فؼبِيتٟبي يبدٌيشي خٟت ثشلشاسي اِٛٚيت ٞب  ٚاٞذاف ثٟجٛد  ٚثٟجٛد سٚؿٟبي پيـشفت ٝػّٕيبتي ،ا٘ذاصٌ ٜيشي  ٚاسصيبثي ٚسٚدي ٞب  ٚخشٚخي ٞبي
فشايٙذٞب ،ثشعشف وشدٖ ٔؼبئُ ٔجتالث ٝداخّي ػبصٔبٖ  ٚؿشوبي خبسج اص ػبصٔبٖ دس خٟت ٔذيشيت وبساي فشآيٙذٞب ،اعٕيٙبٖ اص دػتيبثي فشآيٙذٞبي
تغييش يبفت ٝث٘ ٝتبيح پيؾ ثيٙي ؿذ ،ٜاسصيبثي فشايٙذٞبي ؿشوت ثغٛس ٔؼتٕش  ٚدس صٔبٖ ٞبي الصْ ثغٛس ٘ظبْ ٔٙذ[12-13-14-15].
ثشاي وؼت اعالػبت ثيـتش دس صٔي ٝٙثشسػي فشايٙذٞب ثٔ ٝشاخغ فٛق ٔشاخؼ ٝفشٔبئيذ.
فشايٙذٞبيي و ٝدس ايٗ ؿشوت ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٙذ  13فشايٙذ ثٛد٘ذ و ٝػجبستٙذ اص  :فشايٙذ ٔذيشيت اػتشاتظيه ،ثبصاسيبثي  ٚتحميمبت ثبصاس،
تحميك  ٚتٛػؼٔ ،ٝذيشيت ٔٛاد  ٚلغؼبت ( چ ٖٛثئٕ ٝؼّٓ يه ؿشوت خذٔبتي اػت ٙٔ ٚبثغ اكّي آٖ ثشاي اسائ ٝخذٔبت داد ،ٜاعالػبت  ٚدا٘ؾ ٔي
ثبؿذ؛ فشايٙذ ٔذيشيت آٔٛصؽ خبيٍضيٗ ٌشديذ) ٔ ،ذيشيت تدٟيضات  ٚػبختٕبٟ٘بٔ ،ذيشيت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ئ ،ذيشيت ٔبِئ ،ذيشيت ٔٙبثغ اعالػبت ،اسائٝ
خذٔبت (كذٚس ثيٕ٘ ٝبٔٞ ٝب)ٍٟ٘ ،ذاسي  ٚخبثدبيي ٔحلٍٟ٘ ( َٛذاسي ٔؼتٙذات  ٚخبثدبيي پش٘ٚذٞ ٜبي ثيٕٞ ٝبي ٔـتشيبٖ دس ٔشاحُ ٔختّف)،
فشٚؽ (فشٚؽ  ٚتحٛيُ ثيٕ٘ ٝبٔ ،)ٝاسائ ٝخذٔبت پغ اص فشٚؽ (خجشاٖ خؼبست ٔـتشي) ،سػيذٌي ث ٝؿىبيبت ريٙفؼبٖ اػٓ اص ٔـتشيبٖ ،پشػٚ ُٙ
غيش.ٜ
خشيبٖ فشايٙذٞب ٔٛسد ٔغبِؼٔ ،ٝـبٞذٔ ٜؼتميٓ  ٚثشسػي لشاس ٌشفت٘ .مـ ٝوّي فشايٙذٞب ثب ٚسٚدي ٞب ،خشٚخي ٞب،
 ٚاستجبعبت ثيٗ فشايٙذٞب تشػيٓ ٛٔ ٚسد ثشسػي لشاس ٌشفت .ػبصٚوبس ٞب ،سٚؽ ٞبي اخشايي ٔذ ٚ ٖٚغيش ٔذ ،ٖٚدػتٛساِؼُٕ ٞب  ٚآييٗ ٘بٔٞ ٝبي
اخشايي ثشسػي ؿذ .ػيؼتٓ ٞب٘ ،شْ افضاسٞبي وبسثشدئ ،حيظ ٞبي تٛػؼ٘ ٝشْ افضاسٞب  ٚثب٘ه ٞبي اعالػبتي ٔشتجظ ثب اخشا  ٚپـتيجب٘ي اص آٟ٘ب ثشسػي
ؿذ .ثشاي تؼييٗ فشايٙذٞبي اكّي  ٚپـتيجب٘ي  ٚاستجبط آٟ٘ب ثب يىذٌش اص اٍِٛي ص٘ديش ٜاسصؽ پٛستش اػتفبد ٜؿذ.
خالك٘ ٝتبيح ثذػت آٔذ ٜاص تؼذاد ػّتٟب دس  ٕٝٞحٛصٞ ٜب ث ٝؿشح خذ َٚريُ ٔي ثبؿذ.
جذٍل ضوبسُ يک -خالصِ صهيٌِ ّبي ثشسسي ٍ تعذاد علتْب دس ّش حَصُ ثشسسي
صٔيٞ ٝٙبي ثشسػي

تؼذاد ػّتٟب

سديف

حٛصٜ

1

اػتشاتظي ٞب ،اٞذاف ،ثش٘بٔٞ ٝب  ٚػيبػتٟب

7

19

2

فشآيٙذٞبي ؿشوت

9

15

3

ػبختبس ػبصٔب٘ي

21

19

4

ػيؼتٓ ٞب  ٚسٚؿٟب

55

28

5

فش ًٙٞػبصٔب٘ي

13

18

6

تىِٛٛٙطي  /سٚؿٟبي اسائ ٝخذٔبت

11

10

7

لّٕش ٚفؼبِيت ؿشوت

10

8

ٔحيظ والٖ

6

خٕغ

132

15
124

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝخذ َٚخالك ٝؿذ ٜفٛق ٘ـبٖ ٔي دٞذ ػّتٟب دس  8حٛص ،ٜثب  132صٔي ٝٙثشسػي ٔ ٚغبِؼ ٝؿذ ٜا٘ذ  ٚدس ٔدٕٛع  124ػّت ثضسي ٚ
وٛچه ؿٙبػبئي ؿذ ٜاػت .ثب اػتفبد ٜاص ٕ٘ٛداس ػّت ٔ ٚؼّٕٛ٘ ٚ َٛداس سٚاثظ ػّتٟب ،ػّتٟبي ٔيب٘ي اص ٔيبٖ  124ػّت ؿٙبػبيي ؿذ٘ذٔ .دذداً پغ

اولين همايش بين المللي مديريت فرآيندهاي سازماني
اص ؿٙبػبئي ػّتٟبي ٔيب٘ي ،ػّتٟبي سيـ ٝاي و ٝخٛد ثبػث  ٚػّت ثٛخٛد آٚس٘ذ ٜػّتٟبي ٔيب٘ي ثٛد٘ذٛٔ ،سد ؿٙبػبيي لشاس ٌشفتٙذ[  .]4اص ٔيبٖ ػّتٟب
 92ػّت ث ٝػٛٙاٖ ػّت سيـ ٝاي ؿٙبػبئي ؿذ٘ذ .ثب كشفٙظش اص اسائ ٝخضئيبت تٕبٔي ػّتٟب ،خضئيبت ػّتٟب دس حٛص ٜفشايٙذٞب ث ٝؿشح ريُ ٔي ثبؿذ:

٘تيد:ٝ
ثؼذ اص ثشسػي ٞبي ٔتؼذد و ٝلؼٕتي اص آٟ٘ب دس ايٗ خالك ٝاسائ ٝؿذ ٜاػت ػّتٟبي صيبدي ؿٙبػبيي ؿذ٘ذ و ٝثبػث  ٚثب٘ي ػّٕىشد ٘بٔٙبػت ؿشوت
دس ثؼضي اص صٔيٞ ٝٙب ثٛد٘ذ .دس پبيبٖ ساٞىبسٞبيي ثشاي سفغ ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت ؿشوت ثئٕ ٝؼّٓ اسائٌ ٝشديذ و ٝتؼذادي اص ايٗ ساٞىبسٞب دس حٛصٜ
فشايٙذٞب ٔي ثبؿٙذ ،ايٗ ٔٛاسد  ٚديٍش ساٞىبسٞبي ٔشثٛط ث ٝػبيش حٛصٞ ٜب و ٝثش فشايٙذٞب تبثيش ٔي ٌزاس٘ذ ،روش ٔي ؿ٘ٛذ  ٚاص روش ػبيش ساٞىبسٞب وٝ
ٔشثٛط ث ٝديٍش حٛصٞ ٜب ٔي ثبؿٙذ ،خٛدداسي ٔي ؿٛد .ايٗ ساٞىبسٞب ثلٛست ٔؼتميٓ ػّتٟبي سيـ ٝاي سا ٞذف لشاس ٔي دٞذ تب ثب حزف آٟ٘ب ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت
ؿشوت سفغ  ٚػّٕىشد دس صٔيٞ ٝٙبي ٔشثٛع ٝثٟجٛد يبثذ.
جذٍل ضوبسُ دٍ :علتْب ٍ داليل سيطِ اي دس حَصُ فشايٌذّب ٍ ساّکبسّبي هَثش ثش حَصُ فشايٌذّبي ضشکت
سديف

ساٞىبسٞ/بي ٔشثٛعٝ

ؿشح ػّتٟب  ٚداليُ سيـ ٝاي

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞبي وبسي  -ثب تٕشوض ثش ٔؼتٙذ ٕ٘ٛدٖ فشيٙذٞب  ٚفؼبِيتٟب.

1

ٔؼتٙذ ٘جٛدٖ فشايٙذٞب  ٚفؼبِيتٟبي وبسي

2

فمذاٖ ٍ٘شؽ فشايٙذي

پيبد ٜػبصي سٚيىشد فشايٙذي -آٔٛصؽ سٚيىشد فشايٙذي ٔتٙبػت ثب ػغٛح ػبصٔب٘ي.

3

اخشا ٘ـذٖ فشآيٙذ ثش٘بٔ ٝسيضي اػتشاتظيه

عشحشيضي  ٚاخشاي فشايٙذ ٔذيشيت اػتشاتظيه.

4

ث ٝسٚص ٘جٛدٖ سٚؿٟب  ٚفشايٙذٞبي وبسي

عشحشيضي ثٟجٛد ٔؼتٕش  ٚاخشاي آٖ دس تٕبٔي فشايٙذٞبي ؿشوت.

5

٘ذاؿتٗ ٔذيشيت تغييش دس تغييشات ا٘دبْ ؿذ ٚ ٜدس خشيبٖ.

عشحشيضي  ٚپيبد ٜػبصي فشايٙذ ٔذيشيت تغييش دس تٕبٔي تغييشات .

6

ػذْ ثؼتش ػبصي ٔٙبػت دس صٔي ٝٙديذٌب ٜػيؼتٕي  ٚإٞيت
ػيؼتٓ  ٚسٚؽ.

عشحشيضي دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي  ٚاخشاي ديذٌب ٜػيؼتٕي ثب تبويذ ثش ػيؼتٓ  ٚسٚؽ  ٚحزف
فشدٌشائي  ٚفشد ٔحٛسي دس فؼبِيتٟب  ٚفشايٙذٞب.

7

فمذاٖ عشح ٔذ ٖٚثشاي ٕٞشاػتبئي  ٓٞ ٚخٟت ثٛدٖ فشآيٙذ ٞب ثب
اٞذاف اػتشاتظيه.

تٟي ٝثش٘بٔ ٝاػتشاتظيه ٟٙٔ ٚذػي ٔدذد فشايٙذٞب ثب تٛخ ٝث ٝآٖ ثش٘بٔ.ٝ

8

تٛخ٘ ٝبوبفي ثٔ ٝذيشيت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي  ٚاثضاسٞبي آٖ.

دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي ٔشتجظ  ٚتٛخ ٝثيـتش ثٔ ٝذيشيت ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ي  ٚسٚؿٟب  ٚاثضاسٞبي آٖ دس
تٕبٔي فشايٙذٞب – عشحشيضي فشايٙذٞبي ٔشثٛع ٝدس صٔبٖ ٟٔٙذػي ٔدذد

9

سٚيىشد دِٚتي ثٔ ٝـتشي ٔ ٚـتشي ٔذاسي

دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي ٔـتشي ٔذاسي ثشاي ٔذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ  ٚتٛخ ٝث ٝخبيٍب ٜؿبيؼتٔ ٝـتشي
دس فشايٙذٞب دس صٔبٖ ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب

10

ثشاي ٔذيشيت ٔٙبثغ (ثىبسٌيشي كحيح  ٚدسػت ٔٙبثغ  ٚأىب٘بت) دس
فشآيٙذ ٞب ثش٘بٔٔ ٝذ٘ٚي تؼشيف ٘ـذ ٜاػت.

تٛخ ٝثٔ ٝذيشيت ٔٙبثغ دس ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب

11

٘بلق اخشا ؿذٖ ثشخي اص فشآيٙذٞب (ٔثُ آٔٛصؽ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي
ؿشوتٕ٘ ،بيٙذٌبٖ ) ....ٚ

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تٛخ ٝث ٝوٙتشَ  ٚاخشاي وبُٔ فشايٙذٞب  ٚفؼبِيتٟب

12

٘جٛد فشآيٙذ وٙتشَ ػّٕيبت

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -تؼشيف وٙتشَ ػّٕيبت دس ٘مبط الصْ فؼبِيتٟب  ٚفشايٙذٞب

13

استجبط ػٙتي ثب ٔـتشيبٖ.

دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي ٔـتشي ٔذاسي ثشاي ٔذيشاٖ  ٚوبسوٙبٖ  ٚتٛخ ٝث ٝخبيٍب ٜؿبيؼتٔ ٝـتشي
دس فشايٙذٞب دس صٔبٖ ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞبٔ -ـتشي ثيش٘ٚي  ٚدس٘ٚي

14

يىپبسچ٘ ٝجٛدٖ فشآيٙذ ٞبي فٙي  ٚػتبدي دس لبِت يه ػبصٔبٖ

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تبويذ ثش يىپبسچٍي فشايٙذٞب  ٚحزف ٌؼؼتٍي دس فشايٙذٞب

15

ػذْ ٚخٛد فؼبِيتٟبي الصْ ثشاي خٕغ آٚسي ٌ ٚضاسؽ دٞي دس
فشايٙذٞب.

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تبويذ ثش ٌضاسؽ دٞي دس ٔشاحُ  ٚفؼبِيتٟبي ٔ ٟٓفشايٙذٞب

16

تؼشيف ٘ىشدٖ ٔؼئِٛيت ٞب ثش اػبع سٚيىشد فشايٙذي.

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تبويذ ثش تؼشيف ٔؼئِٛيتٟب دس فشايٙذٞب  ٚفؼبِيتٟب

17

فمذاٖ فشآيٙذ تحميمبت ثبصاس

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تبويذ ثش عشحشيضي  ٚپيبد ٜػبصي فشآيٙذ تحميمبت ثبصاس

18

فمذاٖ فشآيٙذ تحميك  ٚتٛػؼٝ

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تبويذ ثش عشحشيضي  ٚپيبد ٜػبصي فشآيٙذ تحميك  ٚتٛػؼٝ

19

٘ذاؿتٗ فشآيٙذٞبي ٔذيشيت ويفيت

ٟٔٙذػي ٔدذد فشايٙذٞب  -ثب تبويذ ثش عشحشيضي  ٚپيبد ٜػبصي فشآيٙذ ٔذيشيت ويفيت ػبُٔ
عشحيشصي ويفيت ،وٙتشَ ويفيت  ٚتضٕيٗ ويفيت

20

فشدي ثٛدٖ ٘ٛػبصي  ٚثٟجٛد دس فشآيٙذ ٞب.

عشحشيضي دٚسٞ ٜبي آٔٛصؿي  ٚاخشاي ديذٌب ٜفشايٙذٌشايي ثب تبويذ ثش فشايٙذ  ٚحزف فشدٌشائي
 ٚفشد ٔحٛسي دس فؼبِيتٟب  ٚفشايٙذٞب.
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