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  تعاریف -١
 BPMپايش و اجرا طراحي، براي نظاممند و يكپارچه است : روشي 

 يا افراد هاآن از يك هر در است ممكن كه كار و كسب فرايندهاي
 و افزارها افراد، نرم ميان تعامالت. باشند درگير سازمان در افزارهانرم

 حيات كار و كسب فرايند مديريت به سازمان اطالعاتي گردش
 فرايندهاي ابزاري براي مديريت و بهبود مستمر BPM. بخشدمي

 و ارك و كسب مديريت براي منطقي فرايندي روش، اين .است سازمان
 طلوبم وضع به توجه با بايد فرايند اين مفهوم هردر . است آن تغييرات

 مورد رد بارها بايد روال اين. بهبود يابد زمان طول در سپس و شود پياده
 فرايند مديريت حيات چرخه رو اين از. گردد اجرا فرآيندها از هريك
 هب ايافزوده ارزش بايد تكرار هر در و است تكرارشونده كار و كسب
 .شود افزوده آن كاري منطق و فريند

 هايي گر فرايند ممكن است شامل نقشگر فرايند: يك تحليلتحليل
وارد گر كسب و كار و ساير ماز قبيل طراحان فرايند، معمار فرايند، تحليل

مشابه باشد. اين نقش مسئوليت مدلسازي فرايند و تدوين مستندات 
ه شده، رفتسازي، اطمينان از هماهنگي بين ابزار بكار گمربوطه، شبيه

گيري عملكرد، بررسي پيشنهادات بهبود پشتيباني سيستم اندازه
گران در بيشتر موارد تحليل) است. Panagacos, 2012( نفعانذي

گران كسب و كار مسئول ايجاد ارتباط بين كسب و كار فرايند يا تحليل
ها وظيفه ترجمه نيازهاي و فناوري اطالعات هستند. به عبارت ديگر آن

هاي سيستمي را بر عهده دارند و كار به فرايندها و مدل كسب
)Jeston and Nelis 2014.(  
 ) مالك فرايند: بنا به تعريف رابسون و يوالRobson and 

Ullah, 1996 مالك فرايند يكي از فاكتورهاي نشان دهنده تمايز (
گرا است. در واقع هاي وظيفههاي فرايند محور و سازمانبين سازمان

ان فرايند مسئول كل فرايند هستند. حتي ممكن است اين مسئوليت مالك
خارج از محدوده واحد تحت نظارت آنها باشد. نتايج حاصل از مطالعه 

دهد مالكان يك فاكتور بسيار ) نشان ميTrkman 2010تركمن (
موثر در موفقيت فرايندها هستند به ويژه زماني كه مديران ارشد در اين 

گيرند. در مفهوم مالكيت فرايند، از يك طرف جايگاه قرار مي
پذيري متمركز مديريت فرايند كسب و كار براي مالكان فرايند مسئوليت

هاي شود و از طرفي تمايل به غير متمركز كردن نقشتعريف مي
ر شود. اين امر بطور طبيعي باعث درگيها خواسته ميمالكيت فرايند از آن

د. پيرو شوائل مربوط به مديريت ارشد ميشدن ساير افراد فرايند در مس
) Siemieniuch and Sinclair, 2002تحقيق انجام شده توسط (

 هاي مالكان فرايند مربوط به موارد زير است.مهمترين مسئوليت

  
  
  
  
  
 

 نظارت بر مستندات فرايند 

   استانداردسازي بين زير فرايندهايي كه بصورت جدا از هم كار
 كنند. مي
 مجاز/ غير مجاز دانستن فرايند 
   تاييد بهبودهاي فرايند به منظور جلوگيري از تاثيرات منفي ناشي

 از تغييراتي كه ممكن است بر ساير فرايندها و همچنين كاركنان داشته
  باشد.
 ) مدير مركز تعالي مديريت فرايند كسب و كارCOE مسئوليت :(

هماهنگي بين نيازهاي كسب و كار مربوطه و فرايندها را بر عهده دارد. 
همچنين، وظيفه رهبري تيم فرايند بمنظور انتقال مدلسازي فرايند و 
بهبودهاي مربوطه، بين مشتريان داخلي و مالكان فرايند را بر عهده 

  ).Jeston and Nelis 2014دارد(
 هاي مفهوم شايستگي به ويژگي: مديريت مبتني بر شايستگي

كند كه منجر به عملكرد موثر يا برتر در اساسي يه شخص اشاره مي
شود. شايستگي رفتار و تفكري است كه يك جايگاه يا شغل خاص مي

ها، دانش و در طول زمان پايدار است. مانند: صفات، انگيزه
ها از جمله شايستگي). Spencer and Spencer, 1993(مهارت

ريزي و سازماندهي، توانايي حل مداري، برنامهتوان به مشتريمي
گيري، توسعه ديگران و خالقيت اشاره مسئله، تصميم

). بنا به تعريف پرووازانيك Armstrong and Taylor, 2014كرد(
يرو تنها با شايستگي يك ن) Porvaznık et al., 2017( و همكارن

هاي شود بلكه بايد به مهارتدانش تخصصي آن در نظر گرفته نمي
 ها شامل تواناييعملكردي و بلوغ اجتماعي نيز توجه نمود. اين مهارت

ايجاد ارتباط، ايجاد انگيز در تيم كاري و بلوغ اجتماعي شامل شخصيت، 
  .خالقيت، رفتار (خلق و خو) است

  مدل شایستگی -٢
مدل شايستگي ارائه شده مبتني بر نتايج بدست آمده از تحليل 

اي از دهي شده در ميان مجموعههاي سازمانها و مصاحبهپرسشنامه
هاي ها در كشور چك است. با اين حال با توجه به محدوديتشركت

هاي بزرگ انجام شده كه براي سازمان-موجود در تحقيق اين مدل 
اي مانند زمينه ه -ها م براي كليه زمينهممكن است قابل تعمي -است

ها مدل نياز به نباشد لذا در اين بخش -بانكداري و فناوري اطالعات
جايي كه مدل مورد نظر با توجه نيازهاي متعدد بازنگري دارد. اما از آن

هاي مختلف طراحي شده است، قابليت اصالح و طراحي شدن سازمان
ها هاي اوليه از نيازهاي سازمانتحليلبراي هر سازماني را دارا دارد. 

 نقش فاكتورهاي انساني در مديريت فرايندهاي كسب و كار؛ 
و كارهاي مديريت فرايندهاي كسب ارائه مدل شايستگي در نفش  
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هاي مالك دهد كه مدل پيشنهادي پس از تعيين جايگاهنشان مي
گر فرايند و مهندس صنايع اين امكان را براي سازمان فرايند، تحليل

كند كه چشم انداز خود را با ديدي بهتر تعيين نمايد و سپس ايجاد مي
ت ها بدسها از اين تحليلاز آنكه ني-هاي اوليه به كاركنان با آموزش

هاي بهبود خود را با بهتر و با احتمال موفقيت بيشتر اجرا پروژه -آيدمي
ر هاي دجايي كه اين تحقيق در سازماننمايد. الزم به ذكر است، از آن

حال اجراي مدل هاي فرايندي كسب و كار انجام شده است. لذا ارتقا 
در نظر گرفته شده) محدود نبوده هاي سطح توانايي كاركنان (آموزش

ه هاي بهبود بو بنا به تشخصيص مالك فرايند، در حين اجراي پروژه
  يابد.ها توسعه ميمنظور رفع و موانع پروژه

در اين مدل مالكان فرايند افراد كليدي مديريت عملكرد و بهبود هستند 
گران و مهندسان صنايع به عنوان پشتيبان ايفاي نقش و تحليل

  كنند.مي

  هدف -٣
انگيزه اصلي اين تحقيق تكميل پيكره دانش مديريت فرايند كسب كار 

هاي مديريت فرايند كسب و كار و با استفاده از تعريف نقش
هاي مديريت ها به منظور حمايت از اجراي پروژههاي آنشايستگي

  با انتخاب و آموزش صحيح كاركنان است.  فرايندي در سازمان

ي هاي الزم و ايجاد مدل شايستگق تعريف شايستگيهدف اصلي تحقي
هاي مديريت فرايند كسب و كار است. هدف ديگر براي مهترين نقش

 هاي فعال حوزه مديريت فراينداين تحقيق بررسي و مصاحبه با سازمان
ها قشيابي نكسب و كار به منظور توسعه متدولوژي انتخاب و موقعيت

  يند و بهبود آن است.در داخل سازمان، بازطراحي فرا

  تفاوت با سایر تحقيقات -٤
دهد مطالعات بسيار محدودي در زمينه فاكتور ها نشان ميبررسي

هاي مختلفي تمركز كند در مديريت فرايند انساني كه بر روي جنبه
ان هاي مختلفي مانند مالككسب و كار صورت گرفته است. اگر چه نقش
هاي اصلي به عنوان ستون فرايندها از لحاظ كليدي بودن و اهميت

مديريت فرايند در نظر گرفته شده، اما در واقعيت اطالعات كمي در 
ها وجود دارد. حتي خصوص شرح وظايف و حوزه درگيري اين نقش

 هاي عملي كه در حوزهنويسندگان تحقيقات پيشين با وجود تجربه
هاي مديريت فرايند تجربه پيادسازي و تعريف نقش فرايندي در سازمان

و  اند تمايز ميان مديران عملكردياند، به خوبي نتوانستهمختلف داشته
 ,Tucek and Hrabalصاحبان فرايندي را آشكار كنند (

2014.(  

و بطور اختصاص داده شده  BPMاين تحقيق به تاثير عامل انساني بر 
اي هپردازد. جنبهاي فرايندي ميها و نقشويژه به بررسي شايستگي

 حقيقاتتدر ورد توجه قرار نگرفته است. غلب تحقيقات پيشين مكه در ا
ين هاي فني مورد مطالعه قرار گرفته است. در اهپيشين تمركز بر جنب

هاي اساسي براي نقش مورد نظر در تحقيق عالوه بر تعيين شايستگي
حدوده وظايف شخص مورد نظر فرايند به تعيين جايگاه سازماني و م

  پردازد.نيز مي

  متدولوژی -٥
  تحقيق در چهار فاز صورت گرفته است:  اين

  :هگذشتمحدوده كاري و بررسي تحقيقات  شامل تعيينفاز اول 
  است.

 است.اهداف، سواالت و متدولوژي تحقيق  فاز دوم: شامل طراحي 
 تجربي هايداده وريآجمع و تحقيق نمونه تعيينشامل : سوم فاز 

 هايمصاحبه متعاقباً و هاپرسشنامه بررسي مرحله اين در است؛
 .ه استشد گرفته نظر در فرض پيش روش عنوان به شخصي

 ربيشت تمركز باعث شناسايي اصلي روندبه عنوان  هاپرسشنامه
  شده است. شوندگان مصاحبه هايپاسخ روي بر تحقيق

 و شده آوريجمع هايداده  تحليل و تجزيهشامل : چهارم فاز 
  آن در قالب مدل است. تركيب

  سواالت تحقيق -١-٥
  :استسواالت اين تحقيق بشرح زير 

 سازي و توسعه مديريت فرايند كسب هاي فرايندي به پيادهچه نقش
  ؟هستندو كار مرتبط 

  هاي فرايندي به چه شايستگيبراي انجام موثر اين نقشكاركنان
  ؟هستندهايي نيازمند 

 اجراي مناسب برنامه مديريت فرايند كسب  درهاي ديگري چه نقش
  ؟هستندو كار مرتبط 

 ساختار  منظرهاي فرايند كسب و كار از هايي براي نقشچه جايگاه
 ؟هستندسازماني مناسب 

  مبانی مدل شایستگی -٢-٥
ح ل به بررسي سطوماتريس شايستگي در نظر گرفته شده در مد

توان در چهار ا را مي هپردازد. شايستگيها ميافراد و شايستگي
  شود:گيري ميسطح زير اندازه

 را  همكاري در تيم الزم جهتها و رفتار سطح پايه: دانش، مهارت
  دارا است.

 مستقل تواند به طور كه مي يسطح پيشرفته: دانش، مهارت و رفتار
  است.هاي كوچكتر را دارا كار كند و امكان رهبري تيم
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 اي، حل مسله و حرفه ش، مهارت و رفتار كاراي: دانسطح حرفه
  بهبود را دارا است.

  موزش همكاران  در آسطح خبره: دانش، مهارت و رفتار رهبري و
 را دارا است. يك حوزه

  شرح متدولوژی -٣-٥
ها ها با هدف يافتن نقشه بين سازماندر اين مطالعه تحليل پرسشنام 

صورت گرفته  مديريت فرايندهاي كسب و كارهاي كليدي در و فعاليت
 صورت الكترونيكيبهو  سنجيجهت صحت ها ابتدااست. اين پرسشنامه
هاي مختلف در دانشگاه توماس باتا توزيع شده بين همكاراني از رده

  است.

ها داشتن مدرك سيستم مديريت يكپارچه يا معيار انتخاب سازمان
ISO 9001   كه بر رويكرد فرايند محور تاكيد دارد. ه استبود  

سازمان بطور  30ر گرفت ازماني كه مورد بررسي قراس 135از بين  
خالصه مشاركت در  نامه را تكميل نمودند. جدول زيركامل پرسش

  ها در تكميل پرسشنامه است.صنايع و ابعاد سازمان

 ها را به منظور تسهيل و بهبود روند در واقع ما تحليل پرسشنامه
ر بكار هاي مد نظها و شايستگيها براي يافتن نقشمصاحبه
  ايم.گرفته

 هاي ترين فعاليتدر بين متداول بر اساس مشاهداتBPM ،
گيري عملكرد فرايند از طريق مكانيزاسيون بيشتر مشاهده اندازه
  شود.مي
 هاي ها نيز از روشبيشتر سازمان بر اساس مشاهدات همچنين

ند هاي ماناند و روشبهبود فرايند مهندسي صنايع استفاده نموده
  بصورت محدود مشاهده شده است. BPRما و شش سيگ

 هستند و به مستند  هاي مورد مطالعه فرايندها معموالًدر سازمان
اند. مدلسازي شده Visioهاي مانند هاي كاري نيز با ابزارجريان

ي مانند يهاBPMS ارد با استفاده ازمو %40مدلسازي فرايند در 
ARIS, Bizagi, Attis, Bonitasoft, IBM 

BPM, etc .صورت گرفته است  
 جايگاه سازماني  دهدمطالعات نشان مي BPM معموال متمركز

ط وسدر برخي موارد توسط مديران عملكرد و برخي نيز ت .نيست

 ICTواحد مورد نيز مركز  9در  مهندسان صنايع انجام شده است.
توان پيش بيني كرد اتوماسيوني ميشده است كه مسول اين كار 

. در چهار مورد مورد استكردن فرايندها دليل اصلي اين كار 
 و در ده مورد نيز اين شده استمديريت كيفيت مسئول اين كار 

 كند.فعاليت ميبخش به عنوان مركز مستقل 

 مهترين نقش در مديريت علت تعامل باال بهدهد نتايج نشان مي
ن هاي سازمااست و ساير بخشان فرايندها فرايند مربوط به مالك

، هاي معماري فرايندكند. نقشنقش يك مهندس صنايع را ايفا مي
شود. گر كسب و كار خيلي كم مشاهده ميگر فرايند و تحليلتحليل

اند معموالً برنامهرا تاسيس كرده BPM CoEسازمان هايي كه 
شكل زير بيانگر اند. سازي نمودههايي مانند شش سيگما را پياده

  همين معنا است.

هاي نقش و  BPMهاي حوزه فعاليتبه منظور يافتن تفاوت بين 
بوده است. براي اين ها اجراي آن تحليل ما مبتني بر اندازه سازمان

ر و بيشتر نف 500ها را به دوسته كاركنان كمتر از ابتدا سازمان منظور،
  ايم.نفر تقسيم كرده 500از 

 ود نيانگيم ياختالف معنادار نييتع يبرا tآزمون  كل زيرمطابق ش
  هاي مشخص استفاده شده است.با فرضيهگروه 

  استفاده شده است.  XLاماري آافزار ها از نرمبراي تجزيه و تحليل داده 
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  فرضيات اين آزمون به شرح زير است:

0Hهاي : ميانگين تعداد فعاليتBPM 500هاي با حداقل در سازمان 
  .ندارند تفاوت نفر كارمند كه

1Hهاي : ميانگين تعداد فعاليتBPM 500هاي با حداقل در سازمان 
  تفاوت دارند. نفر كارمند كه

  
انجام  BPMهاي اجرايي اين تحليل را روي نقشبه طريق مشابه 

  ايم:داده

0Hهاي : ميانگين نقشBPM نفر  500هاي با حداقل در سازمان
  .دارندن تفاوت كارمند كه

1Hهاي : ميانگين نقشBPM نفر  500هاي با حداقل در سازمان
  .دارند تفاوت كارمند كه

 
ها و هاي برزگ و كوچك در نقشنتايج آماري تفاوت بين سازمان

ندازه و پيچيدگي اين حال ا دهد. بارا نشان مي BPMهاي فعاليت
 در مرحله بعد نيز در نظر گفته شده است.سازمان 

ها و نقش ترين، رايجتحليل صورت گرفته در مرحله پرسشنامهبراساس 
توان به مالك ها ميشناسايي شد. در بين اين نقش BPMهاي فعاليت
گر كسب گر فرايند و تحليل، تحليلمعمار فرايند ،مهندس صنايع ،فرايند

  و كار اشاره كرد. 

مل شاهاي فرايند د تمركز بيشتر بر روي جزئيات نقشدر مرحله بع
قرار داده شد. به منظور  هاهاي الزم براي اين نقششايستگي

تر از مديريت با كيفيت باال و امكان درك عميق هايآوردي دادهجمع
س صنايع ، مهندفرايند كسب كار، مصاحبه ساختار يافته با مالك فرايند

    گر كسب و كار صورت گرفت.گر فرايند و تحليلو تحليل

استفاده گرديد. با  APQC, از مدل بلوغ BPMبراي ارزيابي بلوغ 
سيستم مديريت از  ،جاي انجام مميزي براي ارزيابي دقيقهب ،اين حال

گرديد. مصاحبهدهي و درك عمومي استفاده يك سازمان براي جهت
مانند مرحله  .اندس مشاركت در پرسشنامه انتخاب شدهشوندگان بر اسا

يا  1SO9001ن گواهي نامه پيش نياز اين مرحله نيز داشت گذشته
قبال سيستم پذيري سازمان را در هر گواهي ديگري كه مسئوليت

  . درنظر گرفته شددهد مديريت كيفيت نشان مي

يافته تركيبي از سواالتي در مورد ماموريت و چشم انداز مصاحبه ساختار
ر فرايندي و ساختا رويكرد ،نگاه كلي به سيستم مديريت ،سازمان

با  BPMبراي ارزيابي بلوغ  APQC چك ليستاست. سازماني 
ي مستندساز ،استفاده از سواالتي در خصوص محدوده مديريت فرايند

بهبود  ،گيري عملكرد، اندازه, مالكيت فرايند،آگاهي از فرايند ،فرايند
, آگاهي از ،ارتباط بين ريسك و مديريت كيفيت ،چابكي رويكرد ،فرايند
  زار و تكنولوژي انجام شد. اب ،هاها و شرح شغلنقش

ظايف و الزامات , وBPMبخش اصلي مصاحبه متمركز بر نقش هاي 
 BPMي دريافتي از پايان مزاياها بود. در نآهاي مربوط به شايستگي

، الگوها و هاي انفراديورد بحث قرار گرفت. در حين انجام مصاحبهم
ج رفت و نتايها مورد تحليل قرار گهاي مشابه در بين سازمانويژگي

  بصورت جدول زير ارائه شد. BPMهايي مربوط به نقشهاشايستگي

  
  نتایج -٦

  ها به شرح زير است:نتايج درخصوص هر يك از نقش

  مالکان فرایند -١-٦
هاي دهد در خصوص مالكان فرايند دادهمالكان فرايند نشان مي

سازمان مورد تجزيه  6  وري شده از مديران و صاحبان فرايندآجمع
  وتحليل قرار گرفت. 
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 هايي كه شركتBPMS تمركز خود را بر  دناهسازي كردرا پياده
  اند.قرار داده BPMروي دانش 

  اند.اي فرايندها استفاده نمودهها از متخصص حرفهبيشتر شركت  
   دانش مديريت پروژه تنها مربوط به حاميان پروژه و مديريت پروژ

  بوده است.
را يم توانايي رهبري ت ك واستراتژي گاهيك مالك فرايند بايد ديد 

هاي الك فرايند بايد تركيبي از مهارتطور كلي مهب داشته باشد.
ان ديد سيستمي نيز به عنوهمچنين مديريتي و رهبري را دارا باشد. 

يك نياز براي در نظر گرفتن كل فرايند و همچنين تعامالت با ساير 
گري فرايند به عنوان سازمان تعريف شده است. تحليلهاي فرايند

هاي نظر گرفته نشده است. ساير مهارت نياز مهم مالكين فرايند در
پذيرش نظرات مخالف  ،حس همدردي ،ارائه ،مهارت اجتماعينرم 

  و تغيير در نظر گرفته شده است.

  تحليلگر فرایند -٢-٦
 دانش مربوط به  براي اين نقشBPM يدي در به عنوان دانش كل

  . استنظر گرفته شده 
  در طول اجراي و توسعه فرايندBPM  تحليلگر فرايند بايد موارد

ر مد نظو فرهنگ سازماني را  سازماني از قبيل: ساختار، فرايندها
  .قرار دهد

   ي پردازش تر بر رون بيشآتفكر تحليلي كه تمركز اين نقش بايد
   است را دارا باشد. هاسيستماتيك داده

 ين با ا استاي مطابق كاربرد با يكديگر متفاوت هاي رايانهمهارت
از حال، مدلسازي و طراحي جريان كاري، بطور خاص 

 هاي اين نقش است.شايستگي

  كرد جز موارد مورد نياز اشاره هاي عملگيري شاخصمهارت اندازه
 است. شده در اين نقش

  با  مهارت برقراي ارتباط، همكاريشامل هاي اجتماعي مهارت
هاي تسهيل گر بصورت حياتي در نظر گرفته شده ديگران و كارگاه

هاي همچنين صاحب اين نقش بايد در حين برگزاري كالس است.
 كارگاهي از دانش روانشناسي برخوردار باشد. 

  

  

  مدل شایستگی -٧
وظايف و جايگاه سازماني مالك فرايند در مدل شايستگي تدوين شده 

  :استبه شرح زير 

  شایستگی مالک فرایندمدل  -١-٧
  وظایف مالک فرایند 

 مسئوليت فرايند تعيين شده، رهبري تيم فرايند و مديران عملكردي  
 هاي آنبندي و ويژگيطراحي فرايند، پيكره  
 دهي عملكرد فرايندنظارت و گزارش  
  در صورت بروز مسئله، اجراي اقدام اصالحي و پيشگيرانه، بهبود و

  حمايت از پروژه
   سازمانی مالک فرایندجایگاه  

  است.مالك فرايند بخشي از مديريت ارشد  
  د دارد، ند وجوپايان ، تنها يك مالك فراي -تا-ايانپبراي فرايندهاي

  ترين شخص با شايستگي كافي در فرايندبراي مثال با نفوذ
  رايند الكان ف، مپايان -تا-پاياندر صورت وجود بيش از يك فرايند

  اند بيشتر از يك نفر باشد.توبا شايستگي كافي مي
  ر ترين شخص با شايستگي كافي دبا نفوذمناسب است براي مثال

در نظر گرفته  BPMفرايند، جهت هماهنگي كل سيستم فرايند 
  .شود

  فرایند  دانش مالک 
  ،دانشي مرتبط با زمينه كاري مورد نظر باشد (مالي، توليد

  تكنولوژي...)
  ب و كار جهت طراحي و توسعه با مفاهيم مديريت فرايند كس آشنا

   هاي كليدي فرايندي)و تنظيم شاخصفرايند مورد نظر (
  فرایند های مالکمهارت 

  توانايي مديريت امور و رهبري گروه  
   گاه استراتژيك ديدداراي  
   داراي سطح بااليي از مذاكره و حل مسله با استفاده از قدرت

  كالمي
  رفتار سازمانی مالک فرایند  - 

  سيستميتفكر  
  ها و ساختار سازمانيدرك تعامالت بين فرايند  
  هوش هيجاني باال  
   منعطف در مقابل عقايد و نظرات ديگران مخصوصا كاركنان درگير

  در فرايند
  خالقيت باال   
  گر فرایندمدل شایستگی تحليل -٢-٧

  گر فرایندتحليلوظایف  
 توانايي نگارش فرايند و طراحي فرايند همراه با تيم  
  گيري، تحليل و گزارش عملكرد فراينداندازه  
 مدلسازي فرايندي  
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 شنايي با معماري فراينديآ  
 هاي بهبودتوانايي رهبري پروژه  

  گر فرایندجایگاه سازمانی تحليل 
 .در صورت وجود مالك فرايند، تحليلگر فرايند عضو تيم وي است  
 ز پايان عضو تيم مرك-تا-در صورت وجود بيش از يك فرايند پايان

  مديريت فرايند كسب و كار است. تعالي
 هاي كوچك نيازي به تحليگر فرايند به صورت تمام در سازمان

تواند توسط مهندس تضمين كيفت يا نيست و اين كار ميوقت 
  .مهندس صنايع انجام شود

  گر فرایندسازمانی تحليل دانش 
 هاي اي اشنايي با مدلسطح حرفه BPM  
  افزارهاي تحليل كامپيوترينرم  

  گر فرایندتحليل مهارت و رفتار 
   توانايي ارتباط برقرار كردن با كاركنان سازمان در زمان طراحي

 فرايند 
  دهد:نتايج بدست امده نشان مي

  يك  فرايند اصلي نيازمند ازاي يكبه ها با پيچيدگي كم در شركت
  .تحليلگر فرايند و مهندس صنايع است مالك فرايند،

 هاي بيشتر  و دارا بودن بيش از يك پيچيدگيهايي با در سازمان
اصلي، هر يك از اين فرايندها نيازمند يك  پايان) -به-(پايانفرايند 

ها نيازمند تشكيل تيم مركز تعالي است. اين سازمانمالك فرايند 
است بطوريكه اعضاي اين تيم به مديريت فرايند كسب و كار 

ارچوب قوانين و و در چ شوندهاي مختلف تخصيص داده پروژه
ند پشتيبان مالك فراي ،هاي مركز تعالي مديريت فراينداستاندارد
  باشند. مربوطه

 گرفته شده براي هر يك از آنهاي درنظرانتخاب افراد با شايستگي 
 ها باعث موفقيت چشم گيرهاي كليدي عالوه بر بهبود فرايندنقش
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  دانش مديريت
   پاسخ جهت شده شناخته كمتر كليد

  كرونابيماري  به آميز موفقيت
و بيماري كرونا  جهاني، بهداشـــت ســـازمان گزارش طبق

 انســـان در ميليون 2,8 از بيش باعث مرگ ،19ويروس كوويد 
 تمام شغل ميليون 255 كه شودمي زده تخمين و شده جهان سراسر

  است. شده وقت، تاكنون به تعطيلي منجر

يل به  يارد 1 حدود مدارس، تعطيلي دل  در كودك ميل
 گزارش اســـاس بر هســـتند و عدم آموزش صـــحيح خطر معرض
 فقر به نفر ميليون 162 اقيانوســيه، و آســيا تنها در ،ADB  1اخير
  شد. خواهند رانده

 ندبدان هادولت از بسياري شد باعث دهنده تكان اعداد اين
 دانش مديريت طريق از كه گيريتصـــميم فرآيندهاي بهبود با كه

 را دممر معيشـــت و زندگي بر منفي تأثير توان مي آمده، بدســـت
  داد. كاهش

  چيست؟ دانش مديريت
انش، د نظام مند گذاري اشتراك به و توليد ساده، زبان به 

ـــت تجارب و اطالعات كاربردي ـــهيل تركيب، هنر اين. اس  و تس
صال سئله حل براي تخصص ات ستفاده با م ست روندي از ا  به هك ا
 شانن گيري كرونا همه. است بهبود و پيشرفت حال در مداوم طور
به  و اصـــالح مداوم طور به بايد بحران مورد در ما دانش كه داد

 2بافت در بايستمي شواهد و اطالعات حقايق، و شود روزرساني
  شود. موضوع ديده

                                                 
1 Asian Development Bank 
 

  

 ادند،د نشان واكنش گيري همه به خوبي به كه هاييدولت
   دادند. انجام درست را اقدام مهم و سه دانش مديريت مورد در

  

  .گرفتند درس آينده و گذشته از آنها
ـــريع واكنش   تــا گيري همــه ابتــداي در كره جنوبي س
ـــتفاده صـــحيح دليل به حدودي ـــيوع هايآموخته درس از اس  ش
 شــيوع و 2002 ســال در (SARS) شــديد حاد تنفســي ســندرم
   بود. 2015 سال در  (MERS) خاورميانه تنفسي سيستم

 تصـــميم فرآيندهاي قبل از دولت تجارب، اين اســـاس بر
 موارد در واكنش و آمادگي مورد در روشني سناريوهاي و گيري

 شبخ توسط كه هاييعمومي را بر اساس داده بهداشت اضطراري
  است. داشته اختيار در  شوند،مي هدايت خصوصي و دولتي

  

ـــلي ( نهادهاي بين نزديك روابط اين، بر عالوه  مانند اص
نه جمهور، رئيس دفتر خا هداشــــت، هايوزارت  امور و آموزش ب

2 context 

 گيري مجددا همه بيماري ممكن است كه آنجايي از
 مديريت در گذاري سرمايه زمان اكنون گردد،باز 

 سود مدت به بلند در كه گذاري سرمايه .است دانش
  رسيد خواهد
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ــگيري آژانس همچنين و خارجه  كي كره) ؛ بيماري كنترل و پيش
  .دنمو پذير امكان را آميز موفقيت زيادي حد تا و سريع پاسخ

  

 يك سازمان، يك كه داد نشان ما به گيري همه
 دانشي اندازه همان به فقط مردمش و كشور

 ندكن مي استفاده آن از و گيرند مي كار به كه
  .هستند كارآمد و آماده

 

  . كردند استفاده ديجيتال سازي از آنها .1
 در همچنين و كاربر خصـــوصـــي حريم مورد در نگراني عليرغم
 هب خصوصي، بخش همراه به  هند دولت عملكرد، و طراحي زمينه
ناوري از موثر طور  Aarogya نام به ايبرنامه طراحي براي ف

Setu ، ــابي جهــت  ويروس كنترل براي اجبــاري تمــاس ردي
 بار ميليون 127,6 برنامه اين ، 2020 ســال ژوئيه تا. كردند اســتفاده

 Google Play و اپل هاي كاربرديبرنامه هايفروشـــگاه از

  است. شده بارگيري

  

ــتفاده با مالزي ــتراتژي يك از اس ــابه، اس  رانهنوآو برنامه يك مش

MySejahtera و كاربران ســالمتي اطالعات ارزيابي براي را 
 اربرانك به ويروس، كانون رديابي و زودهنگام تشخيص به كمك
 ولتيد سازمان چندين توسط مشترك طور به برنامه اين. كرد ارائه
  .است يافته توسعه بهداشت، وزارت جمله از

 

                                                 
3 event-based 

 هايهمســئل حل و شــكســتند را ايزوله اطالعاتي آنها .2
  كردند پذير امكان را ايرشته چند

 تحوالت رديابي براي هاداده دســـته بندي و آوري جمع در ويتنام
و در  وب رب مبتني هايسيستم به كشور سراسر در اپيدميولوژيك

 و ندكرد درگير را جديدي ذينفعان آنها. داد رويكرد تغيير زمان،
مه يك نا نه بر ظارت نوآورا يداد بر مبتني" ن  همكاري با را " 3رو
ـــگيري و كنترل مركز ياالت هاي بيماري از پيش  اجرا به متحده ا

ي مذهب رهبران ، داروسازان معلمان، جمله از مردم، به كه گذاشتند
  داد.مي را عمومي بهداشت رويدادهاي گزارش اجازه و ... 

 مديريت روندهاي چگونه گيريهمه كه دهدمي نشان هانمونه اين
 كه ددا نشان ما به گيري همه. است كرده متنوع و تسريع را دانش
 هك دانشي اندازه همان به فقط مردمش و كشور سازمان، يك يك
   ند.و كارآمد هست آماده كنندمي استفاده آن از و مي گيرند كار به

ـــتم فرهنگ، از تركيبي ـــيس  دانش يتمدير براي فرايند تغيير و س
ياز مورد گيري همه رفع به كمك براي  براي مورد همان و بود ن
  است. نياز مورد مدت بلند در توسعه پيچيده هايچالش حل

صادي تهديد يك همچنان 19كوويد  ست اقت شخص و ا ست م  ني
ماني چه كه مه اين ز يان گيري ه بدمي پا مانطور. يا يك ه  كه 

ـــعيت" يك به منطقه يد ما ، گرددمي باز "بهتر عادي وض  زا با
جاد براي دانش مديريت فاده مزيت اي ـــت قابتي اس  نوناك. كنيم ر

ـــرمايه زمان  ما به گيري همه. اســـت دانش مديريت در گذاري س
شان ست داده ن  اب دانش و مديريت دانش، در گذاري سرمايه كه ا

ــــت ــابــل قـبـولـي؛ هـمـراه اس ــايـج ق ــاال و نـت ــــودآوري ب  .س

  
  

  منبع: 
Asian Development Blog 
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  مستندسازي  اكتساب و
  خبرگانتجارب 

تجربه يكي از ارزشمندترين منابع سازماني است. منبعي 
هاي كشور ها و ارگانكه در عين اهميت، در بسياري از سازمان

مورد توجه قرار نگرفته و با گذر زمان و تغييرات، دچار فراموشي 
 ازيمستندس و تدوين اكتساب، از پس تجربه يك وقتيشود. مي
 آموزش، جهت در مختلفي كاربردهاي آن براي توانمي شود،مي
 هك داشت توجه بايد. بود متصور سازماني، يادگيري و آموزيهم

 و هامسؤوليت وظايف، مديريت، آموزش اصلي منبع تجربه
  .است شغل هايچالش

 طي هك است فرايندي نيز تجربه مستندسازي و اكتساب
 تجربه يك ثبت به جزييات، به دقت و جامع ديدگاهي با آن

 مستندي هب مراجعه با بتوانند ديگران كه ايبگونه شود،مي پرداخته

 پي آن قتحق فرايند و تجربه گوناگون ابعاد به است، شده تهيه كه
 فراتر حتي و داشته را الزم يادگيري و آموزي درس آن از و برده
 ريكادوباره و خطا تكرار از مشابه موقعيت در قرارگيري با آن، از

  نمايند  جويي صرفه جديد، تصميم هزينه و زمان در و كاسته
 برخورد و مواجهه دانش، اخذ فرآيند بخش ترينكليدي

 كه فردي و خبره سوي از دانش كسب فرآيند است. خبرگان با

 هايچالش داراي دانش مهندس پردازد مي دانش اخذ به

 كارگيري به و است محدود عموما خبره زمان است. فراواني

 دانش مهندس است. برزمان دانش اكتساب هايتكنيك بيشتر

 شكلي به بتواند تا باشد مناسبي ارتباطي هايمهارت داراي بايد

 چندين وجود .كند استخراج را خبره از نظر مورد دانش كارا

 داراي تواندمي هرچند مشخص موضوع يا پروژه يك در خبره

 سبب تواندمي دانش اكتساب زاويه از اما باشد زيادي مزاياي

 شخصيت شود. شدهاستخراج دانش در مختلفي تضادهاي ايجاد

 با جدي تضاد در اگر كه است مسايلي از ديگر يكي خبره

 اكتساب فرآيند خروجي تواند مي باشد دانش مهندس شخصيت

چالش اين بر غلبه منظور به ).1990(عادلي، سازد متأثر را دانش
 متنوعي هاي تكنيك خبره، فرد دانش مطلوب استخراج و ها

 ايراداتي و مزايا و ضعف و قوت نقاط داراي كه اند يافته توسعه

   )1392(نظافتي و همكاران، .هستند
  

  
ترين منابع كسب دانش و آموزش تجارب خبرگان از مهم

سازماني است. تشريح دانش ضمني سخت يا گاهي غيرممكن 
افراد خيلي مشغول و با ارزشي هستند و نبايد  شود. خبرگانمي

ها براي فرايند كسب دانش، طوالني باشد. كسب جدايي از كار آن
اي هگيري است. در سازماندانش ضمني فرايند پرهزينه و وقت

بزرگ، خبرگان در يك ساختمان يا يك شهر متمركز نيستند و 
وسيعي  ياييكنندگان دانش نيز ممكن است در حوزه جغرافاستفاده

گسترده باشند. در كسب دانش بايد توجّه نمود كه بيشتر دانش در 
 شود(و برخيذهن خبرگان است؛ دانش ضمني سخت تشريح مي

داند و شخص چيز را نمياوقات غير ممكن است)؛ يك خبره همه
  )1394پور، غيرخبره بايد دانش را ياد بگيرد.(اخوان و شهابي
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 تجارب خبرگان اكتساب و مستندسازي
  مانا در شركت

به اهم با باال يتتوجه  عداد  خبرگان  يموضـــوع، ت
 يازاكتساب و مستندس يندفرا شركت،توانمند و با تجربه در 

منتخب (آقايان مهندس خبرگان  مديران و نفر از 4 ياتتجرب
لدين و مهندس  جام، مهندس نورا حقيقت، مهندس ســـران

  كنون ادامه دارد.آغاز و تا  1399از اواسط سال  مدبر)

رويكرد اجرايي اين فرايند بر اساس هرم متدولوژيكي 
شمندي در  سته تجارب ارز زير در حال اجرا بوده و منتج به ب

  حوزه مديريتي و فني شركت گرديده است.

 

 

  
  
  
  
  

  آموختهدرسمديريت 
  سنگان پروژه احداث كارخانه توليد كنسانتره سنگ آهن 

ارزشمند تجارب و دانش در  نهيها، گنجپروژه
. لزوم باشنديم موفقريموفق و غ يهاآموختهقالب درس

 يهاآموختهدرس يثبت و به اشتراك گذار ،ييشناسا
 يهاسازمان تياز اصول موفق يكيشده،  جاديا

موجود و  اتيادب قيعم ي. با بررسباشديمحور مپروژه

و دقت نظر در  كسويمتعدد از  يمورد يهانمونه
 يها از سوپروژه ياجرا ها و اصول حاكم براستاندارد

ها به آموختهموضوع ثبت و انتقال درس تياهم گر،يد
پروژه،  ييفاز انتها يهايخروج نيترياز اصل يكيعنوان 

  .شوديروشن م
  

 يريادگدرس آموخته پروژه عبارت است از ي
مختلف كه  يهاپروژه در بخش ياز اجرا يناش

پروژه،  ريدر آن پروژه (مد ريتوسط افراد درگ
ه، كنند نيتأم ان،يپروژه، مشتر ميكارفرما، ت

 يابيشده و ثبت و باز جاديو  .....)  ا مانكاريپ
 يهاپروژه ايآن منجر به بهبود در همان پروژه 

  خواهد شد. يآت
  

پروژه احداث كارخانه كنسانتره سنگ آهن 
كتي و با اجراي شركت مانا سنگان كه بصورت مشار
هاي منحصر به فرد خود از انجام شد به دليل ويژگي

قبيل كارفرماي بيروني خارج از هلدينگ ميدكو، 
موقعيت جغرافيايي خاص، حجم سازه و نصب تجهيزات 
با فناوري جديد، داراي دستاوردهاي دانشي زيادي براي 

  مجموعه مشاركت و بخصوص براي شركت مانا بود. 
آوري دروس آموخته منظور ثبت و جمعبه 

حاصل از اجراي اين پروژه، برنامه مديريت درس 
آموخته پروژه در دستور كار قرار گرفت و بدين منظور 
پس از شناسايي خبرگان و توزيع پرسشنامه در ميان 
آنها، جلسات اكتساب و مستندسازي تجربيات با 

  خبرگان موضوعي برگزار گرديد.
جلسه توجيهي بصورت گروهي  2در اين راستا  

جلسه اختصاصي با  3و آنالين با نفرات كليدي پروژه، 
جلسه تكميلي با خبرگان  10مدير عامل و مدير پروژه و 

  هر بخش از پروژه برگزار گرديد.
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هاي حاصل از اين فرآيند به شرح آموختهبرخي درس 
  باشد:زير مي

  
  تنظيم روابط با كارفرما و مشاور پروژه -1

  دانشكار: مرتضي حقيقت
  سمت: مديرعامل

ها، الگوهاي علل شكست پروژه نيترعييكي از شا
رفتاري نامناسبي است كه مبناي تعارضات دروني پروژه

در ادبيات مدرن، پروژه را يك سيستم  .گرددها مي
كه در تعامل دو بازيگر اصلي پروژه يعني  داننديبسته م

. مديريت ارتباطات با رديگيكارفرما و پيمانكار شكل م
هاي تعامل دو بازيگر يژهدف تعريف ابزارها و استرات

اصلي پروژه يعني كارفرما و پيمانكار و با ديگر ذينفعان 
هاي دانشي استانداردهاي مديريت پروژه يكي از حوزه

باشد. در صورت عدم مديريت صحيح ميژه پرو
ه منجر ب تاًيارتباطات، پروژه وارد فاز تعارضات شده و نها

 .شودشكست پروژه مي

تعارضات بيش از هر چيز ناشي از انتخاب الگوهاي 
ذهني ناصحيح در بين بازيگران اصلي پروژه (كارفرما و 

هاي پيمانكار) است. به معناي آنكه تصورات و برداشت
هاي طرف مقابل وجود ها و توانائينادرست از انگيزه

ل همراه با دارد. لذا رفتارشان نسبت به طرف مقاب
  .برداشت خواهد بودءنيت و سوءسو

در پروژه سنگان، تجربه بسيار خوبي در تنظيم روابط با 
كارفرما و مشاور پروژه وجود داشت. شركت مانا توانست 
با ارتباط خوبي كه با كارفرما برقرار كرد، اعتماد آن را 
جلب كند. با توجه به حجم وسيع پروژه و اهميت آن 

رفرما بتواند به شركت اعتماد كند. الزم است كه كا
شركتي مانند فوالد مباركه به عنوان كارفرمايي بسيار 

اي و با توجه خاص به اين نكته كه كنسانتره حرفه
سنگان مزيت اقتصادي بسيار بااليي در اين شرايط 
بحراني اقتصادي دارد، دنبال كننده كنسانتره است و 

ي برخوردار است. اين موضوع براي آنان از اهميت باالي
ها به شركت مانا اعتماد اين كارفرما با توجه به بررسي

كرده و پروژه را رها نكرد. اين موضوع افتخار بزرگي 
براي شركت مانا در پروژه سنگان به علت جلب اعتماد 
كارفرما است. البته ناگفته نماند كه اين مشاركت و 

يرات تغي صورت متقابل بوده است و با توجه بهاعتماد به
هاي قيمتي قرارداد به علت تحوالت دالري و جهش

اتفاق افتاده در دوره اجرا پروژه، نكته قابل تأمل آن است 
ها كه پروژه متوقف نشد و پيشرفت پروژه حتي با ريسك

  بر براي مشاركت انجام شد. و خطرات احتمالي هزينه
به طور كلي نقش تنظيم روابط با مشاور و كارفرما و 

ب اعتماد كاري بسيار حائز اهميت است و در اين جل
پروژه به بهترين نحو انجام شد. اعضا مشاركت نيز با 

دادند، همراهي وجود تذكراتي كه در مباحث مختلف مي
  بسيار خوبي براي انجام پروژه داشتند.
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  نحوه بهينه تخصيص درآمدها به هزينه مستمر پروژه -2
  دانشكار: جواد ماهر

 مدير پروژهسمت: 

 ياهر پروژه شرفتيعوامل در پ نيرگذارترياز تأث ييك
آن پروژه است. به  يموقع و مديريت منابع مالتأمين به
مانع  ازيدر زمان موردن يكمبود منابع مال گريزبان د

خواهد شد. امروزه با توجه  ياهر پروژه عيسر شرفتيپ
ها و از سازمان ياريدر بس يبه محدوديت منابع مال

و  هاافتيدر تياز وضع يآگاه محور،وژهپر يهاشركت
تر مديريت ها در طول پروژه و از آن مهمپرداخت

و  يبندتيپروژه، كه شامل شناسايي،  اولو ينگينقد
را نيز شامل  يمنابع مال صيجهت تخص يزيربرنامه
  است. افتهي ييباال تيشود، اهممي
 ينگينقد تيكه بتواند وضع ييراستا ابزارها نيا در

مشخص،  يزمان يهاها و سازمان را در بازهپروژه
د خواهن تيحائز اهم اريبس ديو برآورد نما ينيبشيپ

ها پروژه نهيهز تيريمد نهيبود. از سوي ديگر، در زم
 نهيهز رلو كنت تيريمختلفي جهت مد هايكيتكن

 تيو با توجه به وضع يفعل طيمطرح شده است. در شرا
گفت كه در هر  تيتوان با قطعمي ان،يدر جر يهاپروژه

 نهيكنترل درآمد كمتر از كنترل هز تيپروژه، اهم
  . ستين

 هاي عمرانيهايي كه در پروژهريسك ترينبزرگيكي از 
وجود دارد، تغييرات قيمت ارز و همچنين تورم است. 

شد تا در صورت وقوع تغييراتي به همين دليل سعي مي
شود، بالفاصله ادعاي محاسبه كه منجر به ضرر مي

ميزان تفاوت آن با نرخ قبلي انجام شده و مستندسازي 
ه بها جلوگيري يمتشود تا از وقوع ضرر بر اثر تغيير ق

آيد. براي مثال در زمينه قير مورد نياز چنين  عمل

اقدامي صورت گرفت. بالفاصله پس از تغيير و افزايش 
قيمت قير، درخواست تعديل صورت گرفته و پيگيري 
شد. البته تا زماني كه بخش عمران توان پوشش اين 
تغييرات را داشت و امكان استفاده از موارد مشابه وجود 

  شد.اشت، از اين ظرفيت نيز استفاده ميد
و  هامدآپروژه در ياز ابتدا نه،يهز-مدآدر نهيدر زم

كه شد. درصورتيصورت ماهانه محاسبه ميها بهنهيهز
 يانطباق نداشت، در ابتدا يليبه هر دل نهيدرآمد و هز

. شدمي يريگميعملكرد تصمنحوه هر ماه نسبت به 
ميزان مشخص شد كه  1394مثال در اسفندماه  يبرا
 انطباق ندارد مشغول در پروژه مد با تعداد كاركنانآدر

و در صورت ادامه روند با اين تعداد نيرو، مشكالت 
به  عديده در زمينه پرداخت دستمزد بوجود خواهد آمد.

صورت گرفت و با  يبزرگ يروين ليتعد ليدل نيهم
ماه تا  6شد. پس از حدود  هينفر از افراد تسو 90حدود 

مجددا حس شد و  روين شيبه افزا ازيسال بعد ن 1
  انجام شد.  روين شيافزا

گزارشات ماهانه در  ليبه دلدر زمينه تخصيص درآمد 
و  يفن ،يياجرا يهاميها، تنهيمدها و هزآخصوص در

ها هنيدرآمدها و هز يبه بررس گريكدي يبا همفكر يمال
بايد توجه داشت كه  .كردندميئه پرداخته و راهكار ارا

تغيير روند تأمين بودجه و منابع مالي در يك پروژه 
نسبت به حالت مطلوب، و به ويژه مواجهه با كمبود 

منجر به  خوديخودنقدينگي، عالوه بر ايجاد تاخير، به
گردد. چراكه اين هاي پروژه نيز ميافزايش هزينه

هاي مازاد تأمين منابع موضوع عالوه بر تحميل هزينه
كاري، خارج مالي، در بسياري از موارد باعث ايجاد دوباره
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از  آالتشدن ساير منابع نظير منابع انساني و ماشين
 هاي مالي به پروژه و درراندمان مطلوب، تحميل هزينه

  .هاي ناخواسته خواهد شدمجموع افزايش هزينه

  
بندي سازي و شيبمشكالت موجود در زمينه كف -3

  طبقات
  دانشكار: مهندس محمدي
  سمت: سرپرست كارگاه

هاي سيويل، براي سقف داده شده كدي كه در نقشه
بود، در هنگام طراحي براي كف سازي ديده نشده بود. 
عالوه بر نقشه سيويل، مانع ديگري بر كف سازي وجود 

 متريسانت 10داشت. براي كف سازي حداقل نياز به 
ي انجام داده سازشبكهارتفاع وجود دارد كه بتوان در آن 

و شيب بندي مناسبي را تعبيه نمود. پايه تمام 
تجهيزات، بر اساس همين كد سقف ارائه شده، اجرا 
شده بود. به همين دليل اگر كف سازي صورت 

شد. اين مسئله گرفت، پايه تمام تجهيزات دفن ميمي
در زمان تعميرات تجهيز، اورهال، تعويض آن و... ايجاد 

همين دليل امكان كف سازي وجود نمود. به مشكل مي
  نداشت. 

  
منظور حل اين مشكل راهكارهاي زيادي مورد بررسي به

قرار گرفت. به عنوان نمونه براي مقطعي از كف، اپوكسي 
كف سازي تعبيه شد كه در نتيجه مشخص شد كه 
فرايند اپوكسي نيازمند يك زيرسازي اوليه است به 

و امكان انجام آن  بوده برنهيهزو  برزمانهمين دليل 
صورت كامل وجود ندارد. عالوه بر اين، اسالري به

(دوغاب موجود در فرآيند) نيز بسيار لغزنده است. 
كه اين اسالري بر روي اپوكسي قرار درصورتي

شد. در حال حاضر گرفت، قطعا منجر به حادثه ميمي
صرفا مشكل دفع آب از كف وجود دارد كه آن هم با 

هاي كوچك در برخي و با تعبيه ديچفرآيند شستشو 
  شود. مقاطع، دفع آب انجام مي

  
ساخت ديواره بتني و اسكلت فلزي مخازن استوك  -4

  پايل
  دانشكار: مهندس كريمي
  سمت: كارشناس دفتر فني

تمامي اين مخازن در اين پروژه، به شكل گنبدي 
طراحي شده است. يكي از داليل اين مسئله، جريان باد 

ها داراي يك بخش كنسول منطقه است. اين مخزن
است كه نشيمن اسكلت فلزي است. تعبيه اين كنسول 
يكي از كارهاي حائز اهميت و ويژه در اين پروژه است. 

متر،  15زن پس از ارتفاع متري اين مخاسانتي 70ديوار 
متر و از  5/3داراي يك كنسول است كه از يك طرف 

متر عرض داشت. به عبارت بهتر اين  5/1طرف ديگر 
متر عرض  5/5كنسول با محاسبه عرض ديوار، حدود 

  داشت. 
براي نصب اين كنسول، بايد در يك رينگ به 

متر از سطح زمين  15متر در ارتفاع  350طول 
د. براي انجام اين كار، در نهايت شانجام مي
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هاي تصميم گرفته شد كه با استفاده از تيرآهن
هاي فلزي ايجاد موجود در تجهيز كارگاه، براكت

ها در ريزي ديوار، براكتشود. در زمان بتن
عدد  2متري تعبيه شد كه در آن  4فواصل 

ها در موقعيت غالف قرار داده شد. اين غالف
دو سر  32سپس ميلگرد  ها قرار گرفت.بولت

شد كه براكت از ها كارگذاشته ميرزوه در آن
داخل و از بيرون نصب شد. سپس زيرسازي بر 

  ها آغاز شد.روي اين براكت
ين ا مانكارانيپبه اين ترتيب رينگ كامال دور زده شد. 

كار نيز بسيار توانا بودند و اين كار را در كمترين زمان 
جام اين فرايند، رينگ تعبيه شده ممكن انجام دادند. با ان

  گونه نشستي نصب شد. بدون هيچ
پس از گذشت مدتي، اين براكت ها باز شده و مجددا 

قرار گرفته شده  مورداستفاده هاساختماندر نصب 
  است. 

ها براي ساخت و نصب اسكلت فلزي گنبد استوك پايل
شركت ماموت به عنوان پيمانكار اين سازه انتخاب شد. 

سازه از روي استوك پايل بتني تا باالترين نقطه آن اين 
متر ارتفاع دارد. به همين ترتيب  40(تاج) حدود 

قطعات نصب شده بايد در نقطه انتهايي سازه به يكديگر 
رسيد. به همين نصب و تنظيم اين سازه بسيار مهم مي

  بود. 
فرايند نصب اين سازه در سه مرحله انجام شد. در    

اولين مرحله نصب، روش اجراي كاملي توسط پيمانكار 

هاي اصلي با سيم بكسل مهار ارائه شد كه طي آن ستون
شد و امنيت آن افزايش پيدا نمود. پس از نصب اسكلت 
نيز فرايند پوشش آن با توجه به شرايط جوي منطقه و 

ي انجام شد. در طراحي كارآمده شكل نيز رينگ سازه، ب
امال صورت كسقف فلزي توسط شركت ناموران، سقف به

هاللي در نظر گرفته نشده بود و در سه مقطع داراي 
شكستگي بود كه يك نقطه مثبت در طراحي اين سازه 

هاي آن شد. به اين ترتيب، اجراي ورقهمحسوب مي
  شود.تر انجام ميراحت
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  اخبار
  ويدكم يسازمان يو تعال يريتتوسعه مد

  نآ مفاهيم و دانش مديريت با آشنايي آموزشي دوره
دوره آموزشي آشنايي با مديريت دانش  تيرماه 6در تاريخ 

 كارشناسان و مديران محترم، مديرعامل و مفاهيم آن با حضور
  ايرانيان برگزار شد.  ترابر سمنگان شركت

  
    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آموزشي آشنايي با مديريت دانش تيرماه دور  7در تاريخ 
 كارشناسان حضور با به صورت مجازي KM4D مدل بصورت و
  پابدانا برگزار شد.  زغالسنگ فرآوران شركت

  
  
  
  
  
  

 مديريت با آشنايي آموزشي تيرماه دوره 20در تاريخ 
 شركت كارشناسان حضور با مجازي بصورت آن مفاهيم و دانش

WMI توسعه امور كارشناس غالمرضايي مهندس آقاي توسط 
  ستاد برگزار شد.  مديريت

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 تيريبا مد ييآشنا يدوره آموزشتيرماه  23در تاريخ 
و كارشناسان  رانيبا حضور مد يآن بصورت مجاز ميدانش و مفاه
 يمعدن عيمعادن و صنا زاتيساخت تجه تيريشركت مد

كارشناس  ييمهندس غالمرضا ي) توسط آقاكويمي(اانيرانيا
  برگزار شد.  ستاد تيريتوسعه مد
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  با  ييآشنا آموزشي دوره
 )IMS( كپارچهي تيريمد ستميالزامات س

با الزامات  ييآشنا يدوره آموزش رماهيت 23 خيدر تار
محترم،  رعاملي) با حضور مدIMS( كپارچهي تيريمد ستميس
 يقاتوسط آ انيرانيو كارشناسان شركت سمنگان ترابر ا رانيمد

  برگزار شد. ستاد تيريزاده كارشناس توسعه مد نيدكتر مع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   هاي آموخته درس مستندسازي طرح شروع
  ميدكو هاي پروژه

 هاي آموخته درس مستندسازي طرح تيرماه 7در تاريخ 
 مديريت توسعه امور مديريت مشاركت با ميدكو هاي پروژه
  ايرانيان آغاز شد.  اميد آتيه توسعه شركت و ميدكو

             
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   سازماني تعالي كميته جلسه دومين
  كرمان و تهران ميدكو ستاد در
 سازماني تعالي كميته جلسه تيرماه دومين 9در تاريخ 

  كرمان برگزار شد.  و تهران ميدكو ستاد در
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  

   انجمن هاي فعاليت ارائه
   خوردگي و سايش فراسازماني خبرگي

 فراسازماني خبرگي انجمن فعاليتهاي تيرماه 16در تاريخ 
من انج محترم دبير مبين مهندس آقاي توسط خوردگي و سايش
  شد.  ارائه
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  نآ ميدانش و مفاه تيريبا مد ييآشنا يدوره آموزش
 رتيمد يدوره آموزشتيرماه  24و  21در تاريخ هاي 

دفتر تهران)  1400تا  1398( ديدانش باحضور كارشناسان جد
 انهيخاورم ارصنعتيدر پروژه شركت مع ميو كارشناسان مق

  برگزار شد. 
  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پروژه عظيم شركت ميدكو افتتاح شد 5
پروژه  5آيين بهره برداري از  1400تيرماه  17 تاريخ در

بزرگ شركت ميدكو شامل مجتمع فوالدسازي و واحد 
شركت فوالد زرند  (CDQ) سازي كك به روش خشك خنك

ايرانيان، مجتمع توليد كاتد مس شركت بابك مس ايرانيان، 
تجهيز ناوگان عمليات معدني شركت كاراوران صنعت خاورميانه 

ك و دولوميت شركت گسترش و نوسازي و مجتمع پخت آه
معادن خاورميانه (ممرادكو) به دستور مقام محترم رييس جمهور 

  . شدجناب آقاي دكتر روحاني برگزار 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

 
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
 

  

    
  
  


