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 تعاليبسمه

  

 اجرایی -های اداریبه: کلیه دستگاه

وری سال هشتمین سال تقدیر از برگزیدگان بهره 02/12/1396جلسه مورخ موضوع: صورت

1395 
 

 ؛ و احترام باسالم

صبح با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری  9بندی اعالم شده رأس ساعت جلسه طبق زمان

ایران در محل شرکت آبفا) آب و فاضالب استان اصفهان( شروع شد. پس از اعالم برنامه توسط آقای نیک اقبالی،  اسالمی

ریزی استان اصفهان، آقای مهندس امینی، مدیر عامل شرکت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانیِ سازمان مدیریت و برنامه

پرداخت. وی توجه به زمانبندی « وریبهره» به ارایه مطالبی در خصوص آمدگویی به حضار، آب و فاضالب استان، ضمن خوش

وری سازمان داشته باشد، ذکر نمود و در گذاری اساسی در ارتقای بهرهتواند تأثیرای که میبرگزاری جلسات را به عنوان مؤلفه

تفاده از منابع آبی به عنوان عامل مهمی وری اسادامه به موضوع مهم مدیریت منابع آب پرداخت. آقای مهندس امینی، به بهره

های آبی مؤثر باشد، اشاره نمود. در همین راستا به مدیریت منابع آب شرب شهرهای استان و تواند در جهت کاهش تنشکه می

 ور از این منابع اشاره نمود.سازی استفاده بهرهگیری در زمینههای پشتیبان تصمیماستفاده از ساز و کارهای سیستم

ها بر اساس اسناد باالدستی از جمله منویات وری در دستگاهاقبالی به ضرورت پرداختن به موضوع بهرهسپس آقای نیک

قانون برنامه  5قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، ماده 79گانه مقام معظم رهبری در حوزه نظام اداری، ماده26

وری مصوب هیأت وزیران اشاره نمود و ضمن کشور و همچنین برنامه جامع بهره ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

ها را یادآوری دستگاه 1396وری سال اجرایی استان لزوم تهیه و ارسال مستندات بهره -های اداریتشکر از مروجین دستگاه

 نمود. 

وری و توسعه بهره "سخنان خود را با موضوع ریزی استان، آقای دکتر اکبری، ریاست سازمان مدیریت و برنامهدر ادامه 

وری در استفاده از منابع آبی استان پرداخت و با ذکر آماری از منابع آبی کشور شروع نمود. ایشان نیز به موضوع بهره "اقتصادی

محصوالت برابری حجم  4پرداخت و به افزایش  از منابع ابی ور در بخش کشاورزیو استان به موضوع استفاده غیر بهره

را یکی رغم کاهش منابع آبی در دسترس اشاره نمود و آنکشاورزی به خصوص درمحصوالتی که نیاز زیادی به آب دارند، علی

از عوامل تأثیرگذار در تنش آبی موجود دانست. وی نبود مشکل منابع اعتباری به طور کلی و توجه به مدیریت زمان و به 

ور از منابع آبی ذکر نمود. برگزاری همزمان مراسم تقدیر از های مؤثر بر استفاده بهرهؤلفهخصوص مدیریت هزینه را به عنوان م

وری، در صورت امکان، با جشنواره شهید رجایی یکی از مواردی بود که ایشان به لحاظ کاربرد مدیریت زمان برگزیدگان بهره

 مطرح نمود.
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ریزی استان که مشفقانه و با دقت در م سازمان مدیریت و برنامهدر ادامه، آقای دکتر علوی ابتدا از همکاران محتر  

 7وری در پنج محورِ بین بخشی) تشکر نمود و سپس به مبانی تقویت بهره ،اندتالش نموده 95وری سال بررسی مستندات بهره

عنوان( و  5شتریان و ذینفعان) عنوان(، حوزه تمرکز کارکنان، م 4عنوان(، حوزه تمرکز فرآیند)  7عنوان(، حوزه تمرکز محصول) 

عنوانی که به نقویت  31. پس از استراحت ادامه تفصیلی پرداختعنوان  31عنوان(، در مجموع  8نهایتاً حوزه تمرکز خط مشی) 

سال بررسی 8های مربوط به شود، توسط ایشان ارائه شد. پس از آن، ایشان به تجزیه و تحلیل اجمالی دادهوری منجر میبهره

 1395الی  1388های وری را طی سالت بهرهاها اشاره و روند تغییرات معیارهای مربوط به مستندوری دستگاهندات بهرهمست

و همچنین سه دستگاهی که به ترتیب  1395وری سال نمود. در ادامه پس از معرفی سه دستگاه برترِ مستندات بهره تشریح

وری اند، اقدام به توزیع تندیس بهرهرا احراز نموده 94نسبت به سال 95زات سال اولین، دومین و سومین بیشترین ارتقای امتیا

ریزی استان اصفهان به برگزیدگان گردید. اسامی ده دستگاه برتر در و همچنین لوح تقدیر سازمان مدیریت و برنامه 95سال

در جداول زیر آمده  94نسبت به سال 95یاز سالدستگاه برتر بیشترین ارتقاء امت 9و همچنین  95وری  سالزمینه مستندات بهره

های مشترک با جدول اول سه دستگاه برتر است که در جدول اول سه دستگاه برتر و در جدول دوم پس از حذف دستگاه 

ظهر به 12انتخاب گردیدند. به سه دستگاهِ برتر هر جدول) غیر تکراری(، تندیس و لوح تقدیر تقدیم شد. جلسه رأس ساعت 

 ام رسید.اتم

887/50 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 1

842/76 شرکت آب وفاضالب استان 2

828/15 شرکت توزیع برق شهرستان  3

827/00 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 4

807/32 مدیریت شعب بانك کشاورزی 5

804/82 اداره کل استاندارد استان 6

783/12 شرکت برق منظقه ای  7

782/59 اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 8

775/00 اداره کل فرودگاه ها 9

767/35 اداره کل امورمالیاتی 10

جمع 

امتیازها
نام دستگاه اجرايي

رتبه 

احراز شده
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19 شرکت توزیع برق شهرستان 1

15 مدیریت شعب بانك کشاورزی 2

14
اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای استان اصفهان
3

12 شرکت آب و فاضالب روستایی 4

11
اداره کل صنعت، معدن وتجارت 

استان اصفهان
5

10 اداره کل استاندارد استان 6

7 اداره کل امورمالیاتی 7

6 دانشگاه اصفهان 8

3 شرکت برق منظقه ای 9

رتبه احراز شده
میزان افزايش رتبه95 نسبت 

به 94) رتبه94- رتبه95(
نام دستگاه های اجرايي

 
 در جلسه مقرر شد:

ها جهت در اختیار دستگاه 95به صورت تطبیقی با سال 1396وری سال معیارهای پیشنهادی بررسی مستندات بهره -

آمده  صفحه بعدریزی استان، قرار گیرد.) در جدول به سازمان مدیریت و برنامه 17/12/96بررسی و اظهار نظر حداکثر تا تاریخ 

 است(

 گردد.در اختیار مروجین قرار گیرد که به پیوست ارسال میدر جلسه ،ارایه شده علمی فایل مربوط به مباحث  -

های مربوطه در ها و سایر مؤلفهها، دستورالعملوری با جزییات از جمله پروتکلعنوان تقویت بهره 31بررسی تفصیلی  -

 وری مطرح شود.جلسات آموزشی بعدی با مروجین بهره

پیوست شده در اختیار دستگاهها قرار گیرد که کننده در جلسه، وری شرکتها و مروجین بهرهفهرست اسامی دستگاه -

 است.
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 عنوان معیار ردیف
سقف امتیاز 

 95سال

 96سقف پیشنهادی امتیاز سال

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه

سقف پیشنهادی امتیاز 

 دستگاه اجراییتوسط  96سال

1 
عملكرد کمیته بهره وری و ارسال 

 صورتجلسات آن
120 90 

 

  40 45 تعامل مروج بهره وری 2

3 
تهیه و تدوین و بروزرسانی 

 شاخص های  بهره وری
160 180 

 

4 
محاسبه مقادیر شاخص های بهره 

 وری
170 180 

 

5 
تجزیه و تحلیل و ارائه راهكارهای 

 بهبود  بهره وری
160 160 

 

6 
اجرای راهكارهای بهبود شاخص 

 های بهره وری
105 100 

 

7 
پیاده سازی نظام های نوین 

 مدیریتی مرتبط با بهره وری
130 150 

 

8 
برنامه ریزی و اقدامات انجام شده 

 استقرار چرخه بهره وری
110 100 

 

  1000 1000 جمع امتیاز 9

    سایر معیارها 10

 
 

  
  

 رونوشت:
 جناب آقای اولیاء رئیس محترم سازمان ملی بهره وری ایران جهت استحضار 
 مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان جهت اطالع و اقدام الزمجناب آقای نیک اقبالی معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان  

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اصفهان 



دستگاهکل 

اسماعیل باشی11

محمد حسین جوزی نجف ابادی22

عبدالرضا مرادی33

عاطفه ابراهیمی41

سعیده بذرگر52

ابوالحسن عزیزی61

مهدی فرقانی72

رویا قجاوند81

زهرا داستانپور92

مژگان قاسمی101اداره کل اموزش فنی و حرفه ای5

حمید سعیدی111شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ده6

علی نادری121شرکت عمران شهر جدید مجلسی7

محمد محمدزاده131

رامین اسالمی142

محمدعلی کاظمی151اداره کل منابع طبیعی 9

اعظم کاظمی 161

رضا رضائی172

رضا مرتضوی181

سید بیژن رحیمی192

نسرین اسدزاده203

محمد جواد ایروانی211بانک کشاورزی12

رامین صفائی221شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان13

سید مصطفی قادریان231اداره کل حفاظت محیط زیست14

سعید ابوطالبیان241

عاطفه افشاری252

محمد کاظمی263

مهدی سینایی271اداره کل راه و شهرسازی 16

اسماعیل ربیع زاده281اداره کل زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی17

سمیرا ذوالجودی291کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان18

ستاره صنعتی زاده301

داوود دانشیان312

شهرام دهقانی321

پریسا  هاشمی332

زهره یزدانی341اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی21

فرنوش کشانی351

سوسن زراعتی362

سعید مایلی371اداره کل بهزیستی23

عاطفه اسدالهی نژاد381شرکت توزیع برق استان24

روح اهلل طغرایی391بانک مسکن25

حبیب اهلل ایوبی401

مهران عشقی412

(1396/12/2)1395فهرست اسامی دستگاه ها و شرکت کنندگان هشتمین جلسه تقدیر از برگزیدگان بهره وری سال 

اسامی شرکت کنندگاننام دستگاهردیف دستگاه
ردیف اسامی 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری2

اداره کل تامین اجتماعی3

اداره کل امور عشایر 4

اداره کل پست 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی 8

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کاشان10

اداره کل آموزش و پرورش11

اداره کل دامپزشکی  1

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای22

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر26

شرکت اب و فاضالب استان 15

19

20

اداره کل امور مالیاتی



دستگاهکل 

علی یاراحمدی421

محمدرضا ریماز432

امیر پسندیده پور441اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی28

زهرا امینی451اداره کل راه آهن29

معصومه ادیبی461اداره کل ثبت احوال30

گودرز صادقی471

امین کاظمی482

احسان تیموری491

رضا دهقانی502

محمدعلی امینی511

مهدی موذن522

مژگان فدایی533

فرزاد حاجی ابوطالب541

زهرا مومنی552

سعید معظمی گودرزی563

کریم کاظمی رنانی571

اسماعیل موذنی582

عباس اسالمی591اداره کل هواشناسی36

وحید هاشمی601شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان37

لعیا واعظ611شهرداری اصفهان38

غالمرضا دهقانی621داتشگاه اصفهان39

دکتر هادی زمانی631اداره کل بیمه سالمت40

سمیه مهدیان641

مریم فلک رفعت652

آرزو شفی661شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 42

شهرزاد سلیمی پور671اداره کل فرودگاه ها43

ابوالفضل اکبری681اداره کل تعزیرات حکومتی44

فرح فخریان691اداره کل ورزش و جوانان45

سمیه پایمرد701اداره کل گمرک46

نام دستگاهردیف دستگاه
ردیف اسامی 

اسامی شرکت کنندگان

بانک ملی35

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی41

اداره کل جهاد کشاورزی31

برق منطقه ای32

اداره کل امور اقتصادی و دارایی33

(1396/12/2)1395ادامه فهرست اسامی دستگاه ها و شرکت کنندگان هشتمین جلسه تقدیر از برگزیدگان بهره وری سال 

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک34

اداره کل صنعت، معدن و تجارت27



1



2



ترویجي–دوره آموزشي 

مروجين 1396تهيه و تدوين مستندات بهره وري سال 
اجرايي استان اصفهان-بهره وري دستگاه هاي اداري

1396اسفند

3



:اهداف
ارايه. وريبهرهتقويتعاممباني1
ارايه. 1396سالوريبهرهمستنداتتدوينوتهيهنحوه2
ارائه. هايدستگاه1395سالوريبهرهمستنداتبررسينتايج3

استاناجرايي-اداري

4



(رویکرد بُرش متقاطع) مباني تقویت بهره وری
رديف

عنوان
حوزه هاي تمرکز

خط مشيمردمدفرآينمحصولجدولکل

****(خانه داري محيط کار) اس115

****اتالف227

****محک زني33

****بهره وري سبز44

****(بهبود مستمر) کايزن55

****مديريت دانش66

-***تيم هاي کاري بهبود/ کيفيت77

5



مباني تقویت بهره وری در حوزه تمرکز محصول
رديف

عنوان
جدولکل

813RS:استفاده مجدد و بازيافتکاهش ،

((CSIمشتري شاخص رضايتمندي 92

طراحي زيست محيطي محصول103

(HACCP) استاندارد تجزيه و تحليل ريسک و نقاط کنترل بحراني114

((Niche Marketingگوشه -جاويژهبازاريابي 125

(QMS) سيستم مديريت کيفيت136

(SCM) مديريت زنجيره عرضه147

6



مباني تقویت بهره وری در حوزه تمرکز فرآیند
رديف

عنوان
جدولکل

مهندسي مجدد فرآيند کسب و کار151

(JITS) سيستم توليد بهنگام162

(PPM) پيشگيرانه/ نگهداري و تعميرات بهره ور173

شش سيگما184

7



(مردم) مباني تقویت بهره وری در حوزه تمرکز نیروی انساني
رديف

عنوان
جدولکل

نظام پيشنهادات کارکنان191

(تويوتا) سيستم مديريت ناب202

OHSAS18000استاندارد 213

(SA8000) مسئوليت و پاسخ گويي اجتماعي224

تشريک مساعي سازماني235
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مباني تقویت بهره وری در حوزه تمرکز خط مشي
رديف

عنوان
جدولکل

(BSC–کام )کارت امتيازي متوازن241

چهارچوب برتري کسب و کار252

(شرکت) پاسخگويي اجتماعي سازمان263

انرژينگهداري /مديريت274

محيطيسيستم مديريت 285

(GAP) خوبشيوه هاي کشاورزي 296

ISO9000سيستم مديريت کيفيت307

جايزه ملي کيفيت318
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5S
5sاستشدهآوردهژاپنيکلمهپنجاز.

Seiri:مالزکهچيزهايينمودناضافهونيستالزمکهچيزهاييکردنمشخص
.است

Seition:مرتب.يمباشداشتهرادسترسيراحترينکهنحويبهضرورياشياءتنظيم
ضرورياقالمنمودن

Seiso:رامهه...-سقف–کف-زمينروي)کنيدتميزکامالراخودتانکارمحيط
(.کنيدتميزکامالً

Seiketsu:برودبعديمرحلهدوسراغسپسودهدانجامراباالمرحلهسههرکس
.پذيردميصورت(4مرحله)مرحلهايندرقبلمرحلهسهسازيفرهنگ

Shitsuke:باشدميمرحلهايندرکارکنانومردمآموزش.

.باشدميغيرضروريموادواقالمبهمربوطفقط5sمرحله
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اتالف 7

.ندارددمتخياتوليدبرايايافزودهارزشهيچگونهکهاستفعاليتازبخشييافعاليتيکاتالف

Taiichi ohno(تويوتاشرکتمهندسي)آنهاجودوکهاستنمودهمعرفيتوليددررااتالفنوعهفت
:ازارتندعباستمعرفويژاپنيزباندرسودابهکهاتالفهفتاين.گرددميمنجرسودآوريکاهشبه

(تاخير)(Waiting)انتظار-

(انتقال)ونقلحمل-

فرايند-

انبارموجودي-

اضافيحرکات-

کاريدوباره/نقص-

توليداضافه-
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Benchmarkingمحک زني

طباقانبراياستکاروکسبمزيتابزاريکزنيمحک
لکردعمبهدستيابيجهتعمليراهنماييسازيپيادهو

دردهاستفابرايقويعملکردمديريتابزاريکوعالي
اصالحاتازوسيعيدامنهوافزايشيتغييراتايجاد

استراتژيک
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(QP)بهره وري سبز 

تحفاظتضمينبراياستراتژييکسبزوريبهره
ارکوکسبسودآوريقابليتخاللدرمحيطيزيست

.باشدمي
رهبهمناسبکاربردخاللازوريبهرهتقويتآناهداف

نولوژيهاتکوتکنيکهامحيطي،زيستمديريتابزاروري
ي،سازمانفعاليتهايمحيطيزيستآثارکاهشبراي
.باشدميخدماتومحصوالتتوليد

13



:کايزن
:ودشميمحققزيرابزارمجرايازواستمستمربهبودمعنيبهکايزن

-5s

کيفيتکنترلدواير-

جامعکيفيتکنترل-

وربهرهجامعنگهداريوتعمير-

(J.I.T)بهنگامتوليد-

کارهاسازياستاندارد-

صنعتياتوماسيون-
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مديريت دانش

KMنمودنمشخصبرايکهشودميگفتهسازمانيهايشيوهازايمجموعبه،
ميکاربسازماندرفراگيريوآگاهيمجدد،استفادهبرايدانشتوزيعواحصاءخلق،

فتهگنظردرواستمرتبطسازمانياهدافبهمعموالًدانشمديريتهايبرنامه.رود
رتقدگذاشتناشتراکبهمانندمشخصخروجيهايبهدستيابيجهتاندشده

بهبوددرستي،وسرعتباکارهاانجاماندوزي،دانشاندوزي،تجربهيادگيري،
مديريتاراستقرهدفديگرعبارتبه.نوآوريباالترسطوحورقابتيبرتريعملکرد،

وفمعطوسازمانيکدردسترسقابلدانشدارائيهايازاستفادهبهتريندانش
.استبيشترپذيريرقابتبرايقدرتمندپيشرانيکبهآنهانمودن

ونگذاشتاشتراکبهتوليد،برايرويکرديکدانشمديريتAPOچهارچوبدر
.تاسسازمانيعملکردرشدوسودآوريوري،بهرهتقويتبرايدانشبکارگيري
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تيمهاي کاري بهبود/ دواير کيفيت
يکبعنوانژاپندر1962سالدرکيفيتدواير

انکارکنبکارگيريمشهورروشوتکنيک
.گرديدمطرحکيفيتدرامر

کهنکتهينابراستمبتنيکيفيتدوايرفلسفه
شودميموفقيوقتيکيفيتکنترلريزيطرح

تاعاليمديريتازکيفيت–ذهنيتکه
.شودفراگيرموضوعيکارکنان

16



3Rs
Reduce:کاهش

هکنحويبهانرژيوخامموادشاملمنابعازکمتراستفادهمعنيبه
.شودمنجرضايعاتکاهشبهوشدهکمترزيستمحيطبرفشار

Reuse:مجدداستفاده

کيضايعاتجريانازقسمتيبازگشتبراستناظرمجدداستفاده
مجددتوليددرمحصول

Recycle:بازيافت

براي.باشدميسيستمبهضايعاتجريانازقسمتيبازگرداندنمعنيبه
.جديدمحصوليامحصولهمانتوليد
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(CSI)شاخص رضايتمندي مشتري 
CSIباشدميآنبهبودبهاقدامومشتريرضايتمندينمودنرصدروشيک.

:استشدهدادهتوسعهخصوصايندرکهمختلفيروشهايازتعدادي

برندهپيشامتياز-

مشتريوفاداريمعيارسنجشبرايمديريتيابزاريک-

يمشتررضايتمنديتوسعهومحصولتوسعهرويکرديک:کانومدل-

شکافنجپبراساسمشتريرضايتمنديگيرياندازهبرايروشي:سروکوال-
رضايتمنديتحليلوتجزيه
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Eco-design

:زيستمحيططراحي
آثارکهاستمحصوالتطراحيازيروش

چرخهمراحلهمهدررامحيطيزيست
.گيردمينظردرمحصولعمل

19



کنترلنقاطوريسکتحليلوتجزيهاستاندارد
(HACCP)بحراني

HACCPخصمشبرايسيستماتيکرويکرديک
وليدتفراينددرخطراتکنترلوگيرياندازهنمودن،

.باشدمي
غذاييسالمتاستانداردهايطريقازفراينداين

.شودميمحققمحصوال

20



(  گوشه-جاويژه)بازاريابي نيچ 
بخشربکهاستبازاريابيرويکرديکگوشهبازاريابي

ياصولمحبازاريابي.استمتمرکزبازارازکوچکيبسيار
هکاستبازارازکوچکيبخشبرايمتفاوتخدمتي
ودموجمحصوالتتوسطمشترياتهايخواستهونيازها

(هيبريديخودروهاي).شودنميتامينبازاردر
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سيستم مديريت کيفيت

استجامعمديريتسيستميکازقسمتي
رايبرامشتريانانتظاراتشدنبراوردکه

شدهارائهخدمتيامحصولکيفيت
.کندميتضمين

22



(SCM)مديريت زنجيره عرضه

SCMازشبکهيک

خامموادکنندگانتوليد-

قطعاتکنندگانتوليد-

نهاييمحصولکنندگانتوليد-

فروشانخردهوفروشانعمده-

کنندگانتوزيع-

مشتريانو-

.هستندتعاملوارتباطدريکديگربامردمومالياطالعات،مواد،جرياناتشاملجريانات،انواعتوسطکهباشندمي

شاملراعرضهزنجيرهمديريتAPICSنامهلغت

نقشه-

ريزيطرح-

اجرا-

کنترل-

اعمالابتي،رقمزيتايجادساختها،زيراستقرارخالص،ارزشايجادمنظوربهعرضهزنجيرهفعاليتهاينمودنرصدو-
محليوجهانيسطوحدرعملکردگيرياندازهوتقاضاوعرضهجابجاييوسيع،نفوذ
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(BPR)کاروکسبفرآيندمجددمهندسي

فرايندهايازاساسيمجددطراحيونظرتجديد
کافيبهبودهايبهدسترسيمنظوربهکاروکسب

هايدرحوزهعملکردهمزمانهاياندازهدرموثرو
.سرعتبارسانيخدمتوکيفيتهزينه،
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(JIT)سيستم توليد بهنگام 

يکردتوليدسيستماساسيهايمولفهازيکي
باشدميسازيماشينکارخانه

JITکارآييهکاستتوليدتکنولوژيسيستميک
برايچيزيچه»مرکزياصليکبااقتصادي

هب.دهدميقرارمدنظرهموارهرا«استنيازتوليد
وادمداردوجوددرخواستکهميزانيبهديگرعبارت

.توليدزماندرشودتاميننيازمورد
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پيشگيرانه/ نگهداري و تعميرات بهره ور

يشپانجاممعنيبهپيشگيرانهنگهداري
درتعميراتانجاممنظوربهالزمهايبيني

.باشدميتوليدفرايند
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شش سيگما 

موجبکهاستسازمانيتحولاستراتژييک
هبآماريومديريتيمتدهايگسترشوتوسعه
.دشوميسازمانيمشکالتومسئلهحلمنظور

27



نظام پيشنهادات

ودريافتمنظوربهسازمانيسيستميک
يککارکناناجراييپيشنهاداتبکارگيري

.باشدميسازمان
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سيستم مديريت ناب

نابدنبالبهکهاستتوليديفلسفهيک
فرايندريکارگيبهمعنيبهتوليدفرايندنمودن
نگرشربمبتنياثربخشوکارابصورتتوليد
هايمولفهمجموعهبلحاظجانبههمهوکالن

.اشدبميتوليدفرايندملموسغيروملموس
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OHSASاستاندارد ترويجاستاندارد)18000
(سالمتوبهداشت

OHSASاستانداردسريدوازاستاندارداين

مجموعهکهOHSAS18002و18001
ايبرترتيببهراهنماخطوطوخواستهادري

باشد،ميبهداشتوسالمتمديريتيک
.استشدهتشکيل
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مسئوليت و پاسخ گويي اجتماعي
Social Accountability 8000(SA 8000)

SA بيناستانداردگواهينامهيک8000
توسعه،برايراهاسازمانکهاستالمللي

دسترسيقابلتکاليفکاربردوحمايت
)ILOنرمهاياساسبرکارمحلدراجتماعي
قوقحوبشرحقوقو(کارالملليبينسازمان
SA.باشدميمللسازمانکودکان در8000

.استگرديدهتدوين1997سال
31



تشريک مساعي سازماني
Work Place Cooperation (WPC)

دواطارتببيانجامعسازمانيمساعيتشريک
امانجبرايمديريتوکارنيرويبينطرفه
ميهمکارانهوهوشمندانهصورتبهکارها
ارکنيرويومديريتديگرعبارتبه.باشد

زمانساهايفعاليتانجامدريکديگرهمکاران
.باشندمي
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( کام)کارت امتيازي متوازن
Balanced Scorecard(BSC)

باشدميعملکردگيرياندازهبرايرويکرديککام
ارايهنورتونوکاپالنتوسط1992سالدرکه

.گرديد
ايهاندازهباراماليهاياندازهسنتيرويکردآنان
فيقتلهاسازکانعملکردارزيابيبرايماليغير

شآموز،(ذينفعان)ماليمشتري،وجهچهار).نمودند
(فرآيندهارشد،و
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کساااب و کاااار ( برتاااري) چهاااارچوب مزيااات
Business Excellence Framework

اززياديتعداددرکاروکسبمزيتچهارچوب
جايزهکشور80حدود.شودمياستفادهکشورها

.دباشنميداراچهارچوبايندرراکاروکسبملي
فيتکيمليجايزهجوايز،اينترينِشدهشناخته
تعاليهجايزاروپاييبنيادوآمريکابالدريجمالکوم

.باشدميمديريت
ي(هاشرکت)هاسازمانشناساييبرايجوايزاين

.شودميانجامکاروکسبفضايدرسرآمد
34



(شرکت)سازماناجتماعيگوييپاسخ
Corporate social responsibility(CSR)

CSRردداميبيانکهاستسازمانيمفهوميک
منافعبهتنهانهکهدارندايوظيفههاسازمان

کرفهاسازمانذينفعانوخودکارکنانمشتريان،
نيزنيبيرومحيطوارتباطاتجوامع،بلکهکنندمي
سازماننظرمدبايستميمختلفهايجنبهاز

.گيردقرار
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ذخيااااااااااره اناااااااااارژي/ مااااااااااديريت
Energy Conservation/ Management

/هافعاليتازسرييکانرژيذخيره/مديريت
ريجلوگيبرايشدهطراحيکهاستهاييبرنامه
هدريانشت(کردنکم)دادنتخفيفاز،کردن
سازماندرانرژيرفت
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سيسااااااااااااتم مااااااااااااديريت محيطااااااااااااي
Environmental Management System (EMS)

EMSهکهايستشيوهوفرآيندهاازمجموعهيک
آثاردهدکاهشسازدميقادرراسازمانيک

کاراييدهدافزايشهمزمانومنفيمحيطي
شرکتدرعمليات
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شااااااايوه هااااااااي کشااااااااورزي خاااااااوب
Good Agricultural Practices (GAP)

GAPقابلدانشوهاتوصيهاز(پکيج)بستهيک
ومحيطياجتماعي،پايداريمنظوربهدسترسي
مزارعيدتولپستوتوليدفرآيندهايبراياقتصادي

زيکشاورغذاييغيرمحصوالتوسالمغذايبراي
.باشدمي
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سيساااااااااااتم ماااااااااااديريت کيفيااااااااااات
Quality Management System-

ISO9000 (QMS)

ISO9000 يک گروه از استانداردها مي باشاد کاه
 International) توسط سازمان جهاني استاندارد 

Standers Organization-ISO ) باااراي
.ده استسيستم مديريت کيفيت طراحي و توصيه ش
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مليکيفيتجايزه/کاروکسبتعاليجايزه
National Quality Award/ Business

Excellence Award
ميريکديگجايگزينمواقعبعضيجايزهدواين

.شوند
يخصوصبخشدرموارديدرسازمانيتعاليجايزه

.شودميکاربردهبه

40
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باتشکر 

42


