ًظبم هذيزيت ٍ ػٌبصز تؾىيل دٌّذُ آى ،اس ػَاهل هَثز ثز ػولىزد اتبق ثبسرگبًی ،صٌبيغ ،هؼبدى ٍ
وؾبٍرسی تْزاى در جْت تحمك اّذاف ٍ ثزًبهِّبی پيؼثيٌی ؽذُ هیثبؽٌذ .ايي ػٌبصز ؽبهل عبختبر
تؾىيالتیً ،يزٍی اًغبًی ،فزايٌذّب ٍ فٌبٍری اطالػبت هیثبؽٌذ وِ وبرايی يب ػذم وبرايی ّز يه اس ػَاهل
فَق ثز ػولىزد عبيز ػَاهل ٍ در ًْبيت ثز وبرايی ٍ ػولىزد اتبق تأثيزگذار اعت.
عبسهبًذّی هٌبعت اس جولِ ػَاهل هْن ارتمبء ثْزُ ٍری هی ثبؽذ .ثزای ّذايت صحيح ثزًبهِ ّب ٍ
فؼبليتْبی اتبق السم اعت وليِ فؼبليتْبی السم ٍ ضزٍری در لبلت تؾىيالتی هٌبعت طزاحی ٍ اعتمزار يبثذ.
ؽجىِ تؾىيالت اتبق ثبسرگبًی ،صٌبيغ ،هؼبدى ٍ وؾبٍرسی تْزاى ثبيذ اس جبهؼيت ثزخَردار ثبؽذ ثِ ًحَی
وِ اس يه عَ اًجبم وليِ فؼبليتْبی ضزٍری را در ثز گيزد ،ضوي ايٌىِ اس اًجبم فؼبليتْبی هَاسی جلَگيزی
ًوبيذ .اعتمزار تؾىيالت صحيح؛ تخصيص هتٌبعت هٌبثغ ,تمغين هٌطمی ٍظبيف ٍ اجزای التصبدی فؼبليتْب را
ثِ دًجبل خَاّذ داؽت .اس آًجب وِ حجن ٍ فزآيٌذ وبر تبثيز هغتمين ثز طزاحی تؾىيالت دارد ،وبرعٌجی
فؼبليتْب ٍ ثزرعی فزايٌذّبی هَجَد در حَسُ ّبی عتبدی ٍ اجزايی تؼييي وٌٌذُ تؾىيالت ٍ تؼذاد ٍ تزويت
پغت ّب ٍ ؽبغليي هَرد ًيبس ثزای ّز يه اس ٍاحذّب هی ثبؽذ.
ثب ايجبد ثجبت رٍيِ در اًجبم وبرّب ،آهَسػ دادى وبروٌبى ثِ پيزٍی اس آى ،تٌَع عليمِ در اًجبم ػوليبت
عبسهبى وبّؼ هیيبثذ .اس طزيك ًظبم هذيزيت فزايٌذ هیتَاى وبرايی ،عَدآٍری ٍ ويفيت فزايٌذ تَليذ را افشايؼ
داد .در ثزًبهِ ّبی تَعؼِ التصبدی ،اجتوبػی ٍ فزٌّگی جوَْری اعالهی ايزاى ،اصالح ٍ هٌْذعی هجذد
فزايٌذّب ٍ رٍؽْبی هَرد ػول در دعتگبُّبی اجزايی وؾَر ثب اّذاف سيز هَرد تأويذ لزار گزفتِ اعت:
 افشايؼ ويفيت ارايِ خذهبت ثىبرگيزی فٌبٍری ًَيي اداری فزاّن ًوَدى اهىبى ارسيبثی ػولىزد افشايؼ رضبيت هزاجؼبى وبّؼ ّشيٌِّبی اداری -التصبدی ًوَدى فؼبليتْب
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ثزای ؽٌبخت ٍ تحليل فزايٌذّب ًيبس ثِ تحميمبت هيذاًی(هصبحجِ ثب دعت اًذروبراى ٍ هؾبّذُ ًحَُ اًجبم وبر)
ّوزاُ ثب هطبلؼبت اعٌبدی ( ثزرعی آهبر حجن وبر ،هغتٌذات ٍ هذرن هَرد اعتفبدُ لزار گزفتِ ؽذُ در هزاحل
اًجبم وبر ٍ )...اعت .تَاًبيی ػلوی ٍ فٌی ٍ ادراوی ٍ ّوچٌيي اًگيشُ ٍ ػاللِ پضٍّؾگز تبثيز سيبدی در ؽٌبخت
ٍ تحليل درعت فزايٌذّب دارد .اثشارّبی اصلی ؽٌبخت ٍ تحليل فزايٌذّب ؽبهل هَارد سيز اعت:
-1

مستندسازی و تهیه شناسنامه فرایندها

-2

زمان سنجی و کارسنجی

-3

تحلیل فناوری اطالعات

 -3-1عزػت دعتزعی
 -3-2جبهغ ثَدى اطالػبت
 -3-3اهىبى پزداسػ
ً -3-4حَُ ثىبرگيزی فزم ٍ اثشارّبی اجزايی السم
 -3-5يىپبرچِ ثَدى ٍ اًؼطبف پذيزی عيغتن
 -4طرح استقرار و فضای کار

 -4-1ؽزايط فيشيىی هحيط وبر
 -4-2فضبی ثبس اداری
ً -4-3مؼ جزيبى وبر در فضب عبسی اداری
 -4-4اصَل ًبظز ثز فضبی اداری ٍ طزح اعتمزار
 -4-5ضَاثط ًبظز ثز ثْزُثزداری هطلَة اس فضب ٍ عبختوبىّبی اداری
-5

تشکیالت و تقسیم کار

 -5-1تجييي اّذاف ٍ ٍظبيف
 -5-2تطجيك فؼبليتْب
 -5-3تجييي فزآيٌذّب
 -5-4تؼييي حجن وبر ٍ اعتبًذاردّـب
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 -5-5دعتِثٌذی فؼبليتْب ثزاعبط تجبًظ ٍ پيَعتگی
 -5-6تؼييي لبلجْبی عبسهبًی ٍ ًوَدار تؾىيالت


بهبود مستمر ،پایش و ارزیابی فرایندها

ًظبم پيؾٌْبدات:
جذة هؾبروت وبروٌبى در طزح هغبئل ٍ هؾىالت ٍ راُ وبرّبی ثْجَد فزايٌذ اًجبم وبر ثب تَجِ ثِ درگيز
ثَدى آًْب ثب هغئلِ ٍ تجزثِ وبری ٍ اثتىبر آًْب در ثْيٌِ عبسی فزايٌذّب
ًظز خَاّی اس هؾتزيبى ٍ خذهت گيزًذگبى
ايي ًظز خَاّی هيتَاًذ تَعط ٍاحذ ثْجَد رٍؽْب ،رٍاثط ػوَهی ٍ ٍاحذ پبعخگَيی ثِ ؽىبيبت پيگيزی ٍ
اًؼىبط دادُ ؽَد.
ثزرعی تطجيمی
ّز عبلِ ثب اًجبم ثزرعی تطجيمی در هَرد ويفيت ،ليوت توبم ؽذُ و هذت سهبى ارايِ خذهبت در عبسهبى ّب ٍ
ؽزوتْبی هؾبثِ(رلجب) هی تَاى ارسيبثی در هَرد ًيبس ثِ ثْجَد فزايٌذ ّب را احصبء ًوَد.
ؽٌبخت فٌبٍری ّبی جذيذ
ثب هطبلؼِ ٍ ؽٌبخت فٌبٍری ّبی جذيذ در سهيٌِ ّبی هَرد اعتفبدُ در فؼبليتْبی عبسهبى (اس طزيك آهَسػ ٍ
پضٍّؼ) هی تَاى ًغجت ثِ ثبسًگزی ٍ ثْجَد فزايٌذ ّب الذام ًوَد.
 مهندسی مجدد ساختار و فرایندها

الگَی هٌْذعی هجذد فزايٌذّبی

وبری()BPR) Business process re-engineering

هٌْذعی هجذد ،دگزگَى عبسی در فزايٌذّب ٍ پزداسػّب ،در عبختبر ٍعبسهبًذّی ٍ در رٍػ اعتفبدُ اس
تىٌَلَصی اطالػبت ٍ ارتجبطبت درعبسهبىّب ثب ّذف دعتيبثی ثِ ًيبسّبی رٍس ّوچَى ارتمبء ويفيت خذهبت،
اًؼطبف پذيزی ٍ ّشيٌِ پبييي اعت وِ ايي اهز هغتلشم عبدُ عبسی فزايٌذّب هی ثبؽذ .هٌْذعی هجذد هؼوَالً در
ول پيىزُ عبسهبى صَرت هیپذيزد ٍ الذاهبت اصالحی دريه ثخؼ عبسهبى را ًویتَاى هٌْذعی هجذد ًبهيذ.
ٍيضگیّب ٍ هشايبی هٌْذعی هجذد ؽبهل هَارد سيزهی ثبؽذ.
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يىپبرچگی هؾبغل
ثغيبری اس هؾبغل ٍ ٍظبيف در ّن ادغبم هیؽًَذ .ايي اهز هَجت وبّؼ تؼذد هتصذيبى رعيذگی ٍ
پبعخگَيی ثِ يه خذهت در عبسهبى هيگزدد.
تفویض اختیار
عبسهبى ّبيی وِ هٌْذعی هجذد را ثىبر گزفتِ اًذ فزايٌذّبی وبر را ًِ تٌْب ثِ صَرت افمی ثلىِ ثِ صَرت
ػوَدی ثِ يىذيگز فؾزدُ اًذ .فؾزدگی ػوَدی عبختبر عبسهبى ثذيي هؼٌی وِ ثذًِ فٌی عبسهبى ،ديگز ًيبس
ًذارًذ تب هبًٌذ گذؽتِ ثزای وغت تىليف ّوَارُ اس عطح ثبالی ّزم هذيزيت وغت تىليف ًوبيٌذ ،ثلىِ فزايٌذ
وبر در جْت وبّؼ سهبىّ ،شيٌِ ووتز ،پبعخگَيی ثْتز ٍ عزيؼتز ثِ هؾتزی يب خذهت گيزًذُ ٍ تَاًبتز ؽذى
وبرؽٌبعبى در اًجبم هغئَليتّبؽبى تؼزيف هیؽَد.
گردش کار مناسب
ايي اهز هَجت هیگزدد وِ چٌذيي هزحلِ ّوشهبى ثب ّن پيؼ رًٍذ؛ ّوچٌيي سهبىّبی تلف ؽذُ هيبى پبيبى
يه هزحلِ ٍ آغبس هزحلِ ثؼذ حذف هیگزدد.
کاهش بازرسی و کنترل
هٌْذعی هجذد ثِ جبی وٌتزل دليك وبرّبی در حبل اجزا ثِ ثبسرعی ًْبيی پزداختِ ٍ هَارد جشئی را ًبديذُ
هیگيزد .ايي ًظبم ثبسرعی ٍ وٌتزل ثيؼ اس پيؼگيزی اس تخلفبت ،ثب وبعتي ؽگفتآٍر ّشيٌِ ،ثِ ّذف ًْبيی
وٌتزل ووه هیًوبيذ.
امکان ایجاد تمرکس و تمرکسزدایی
عبسهبى ّبيی وِ ثِ هٌْذعی هجذد هجبدرت ًوَدُ اًذ ،تَاى تزويت ٍ ثْزُگيزی اس اهتيبسّبی توزوش ٍ
ػذمتوزوش ثصَرت ّوشهبى در يه فزايٌذ را يبفتِاًذ .فٌبٍری اطالػبت ثِ عبسهبى ايي اهىبى را دادُ اعت تب
ٍاحذّبی هختلفّ ،وبًٌذ عبسهبىّبی وبهال هغتمل ػول ًوبيٌذ؛ در حبلی وِ در ّوبى حبل ،داؽتي پبيگبُ دادُ
ّب وِ حبٍی ّوِ اطالػبت هَجَد در عبسهبى اعت هشايبی عبسهبىّبی هتوزوش را ًيش ثزای عبسهبى ثِ هيذّذ.


نتایج مهندسی مجدد در برگیرنده موارد زیر می باشد.

 .1تغييز در اعتزاتضيْبی عبسهبى.
 .2تغييز عبختبر عبسهبًی.
 .3عبدُعبسی فزايٌذّب.
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