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چکیذٌ 
از جملٍ مقًلٍ َایی است کٍ در دي دٍَ اخیر  بٍ طًر قابل  (Business Process Reengineering)مُىذسی مجذد فرآیىذَای سازماوی 

. مالحظٍ ای در ادبیات مذیریت استراتصیک ي تحًالت سازماوی ي ویس استراتصیُای فه آيری اطالعات مًرد تًجٍ قرار گرفتٍ است

تمرکس اصلی مُىذسی مجذد، بر طبق وظر اکثر وظریٍ پردازان آن، اتخار یک ريیکرد َمٍ جاوبٍ ي فراگیر است کٍ مًلفٍ َای اصلی 

سعی ما در ایه مقالٍ بر ایه بًدٌ است . سازمان َا از قبیل استراتصی ، ساختار ، فرآیىذ ، ویريی اوساوی ي تکىًلًشی را در بر می گیرد

تا با سیری در مذلُای مُىذسی مجذد در دٍَ ايل قرن بیست ي یکم ي تًضیحات مختصری در باب َر مذل ي بیان مًلفٍ َای اصلی 

 . َر مذل کٍ بٍ زعم آن وًیسىذٌ، مُىذسی مجذد بر آن تاکیذ دارد بٍ ارائٍ مذلی وًیه از مُىذسی مجذد بپردازیم
 

کلمات کلیذی 

مُىذسی مجذد فرآیىذَای سازماوی، ساختارسازماوی، فرَىگ سازماوی، فىايری، فرآیىذ 
  

Abstract 
Re-Engineering organizational processes, including issues that In the past two decades to significantly strategic 

management literature and organizational development strategies and information technology has been 

considered. Main focus of re-engineering, according to many theorists, it adopted a comprehensive and 

widespread approach that covers main components of organizations such as strategy, structure, process, manpower 

and technology. Our effort in this paper is based on browse in reengineering models at First decade twenty-first 

century and a brief description about each model and each model's main component expression , based on the 

author’s opinion , re-engineering focuses on it, we offer a new re-engineering model. 
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مقذمٍ  -1
دس ٌزؿتٝ ، . ٞش ػبصٔبٖ ٚ یب ؿشوت ، یه ٟ٘بد اختٕبػی اػت وٝ ٔجتٙی ثش ٞذف ثٛدٜ ٚ داسای ػیؼتٕٟبی فؼبَ ٚ ٕٞبًٞٙ اػت ٚ ثب ٔحیظ خبسخی استجبط داسد 

 ثشداسی اص فشكتٟبی پیؾ آٔذٜ ثٝ تغییشات تذسیدی ٚ ا٘ذن اوتفب ٔی وشد٘ذ ؛ أب ثب ٌزؿت صٔبٖ ، دس  ٍٞٙبٔی وٝ ٔحیظ ٘ؼجتب ثبثجبت ثٛد ثیـتش ػبصٔبٟ٘ب ثشای ثٟشٜ
ٝ ا٘ذ وٝ تٟٙب تغییشات تذسیدی ساٍٞـبی ٔـىالت وٙٛ٘ی آ٘بٖ ٘یؼت ٚ ٌبٞی ثشای ثمبی ػبصٔبٖ الصْ اػت تغییشاتی ثٝ كٛستی اػبػی  ػشاػش د٘یب ػبصٔبٟ٘ب دسیبفت

   فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی ٟٔٙذػی ٔدذد.أشٚصٜ دس ػشاػش د٘یب ایٗ تغییشات ا٘مالثی سا ثب ٘بْ ٟٔٙذػی ٔدذد ٔی ؿٙبػٙذ  . [15]ٚ صیشثٙبیی دس ػبصٔبٖ ایدبد ؿٛد
(BPR)  ٌٝشایی ث ٝ ٝ ٞبی فؼّی ػبصٔبٖ خبی خٛد سا ثب فشایٙذٞبی اكّی وؼت ٚوبس ػٛم وشدٜ ٚ ثٙبثشایٗ ، ػبصٔبٖ اص حبِت ٚظیف سٚ٘ذی اػت وٝ دس آٖ ٚظیف

ٝ ٞب ٚ دس٘تیدٝ سلبثتی تش ؿذٖ ػبصٔبٖ ٔی ٌشدد. ػٛی فشایٙذ ٔحٛسی حشوت ٔی وٙذ  . [18]ٕٞیٗ أش ٔٛخت ػشػت ثخـیذٖ ثٝ سٚ٘ذ وؼت ٚوبس ٚ وبٞؾ ٞضیٙ
ٝ پشداصی اػت وٝ ٔفْٟٛ ٟٔٙذػی ٔدذد سا ٔغشح وشد ؛ اٚ ثب ٔمبِٝ اتٛٔبػیٖٛ وبسػبص ٘یؼت ، فؼبِیتٟبی صایذ سا حزف وٙیذ ، دس ٔدّٝ  ٔبیىُ ٕٞش ٘خؼتیٗ ٘ظشی

ػپغ وتبة ٟٔٙذػی ٔدذد ، ٔٙـٛس ا٘مالة ػبصٔب٘ی سا ثب وٕه .  ، ٟٔٙذػی ٔدذد سا ثٝ خٟبٖ دا٘ؾ ٔذیشیت ٔؼشفی وشد ۱۹۹۱دس ػبَ ٞبسٚاسد ثیضیٙغ سیٛیٛ 
ٟٔٙذػی ٔدذد » ٟٔٙذػی ٔدذد سا دس وتبة خٛد [9]ٕٞش ٚ چٕپی . ٘ٛؿت ٚ ٟٔٙذػی ٔدذد سا دس لبِت یه تئٛسی تـشیح وشد ۱۹۹۳خیٕض چٕپی دس ػبَ 

ثبص ا٘ذیـی ثٙیبدیٗ ٚ :   ٔٙتـش ؿذ ٚ دس وـٛسٞبی ٔختّف فشٚؽ ثؼیبس صیبدی وشد ایٍٙٛ٘ٝ تؼشیف ٔی وٙٙذ 1993وٝ دس ػبَ « ؿشوتٟب ؛ ثیب٘یٝ ا٘مالة ػبصٔب٘ی
 . عشاحی ٘ٛ ٚ سیـٝ ای فشآیٙذٞب ثشای دػتیبثی ثٝ ثٟجٛد ٚ پیـشفتی ؿٍفت اٍ٘یض دس ٔؼیبسٞبی حؼبع أشٚصی ٕٞچٖٛ ٞضیٙٝ ،ویفیت ،خذٔبت ٚ ػشػت

ثٝ تؼشیف ٚ تٛضیح ٟٔٙذػی ٔدذد فشآیٙذٞب ٚ ایدبد تحَٛ دس ػبصٔبٖ ٞب ٔی « ٞٙذثٛن ٟٔٙذػی ٔدذد » دس وتبة خٛد 1994 دس ػبَ [13]ٔب٘دبّ٘ی ٚ وّیٗ
 ٚ ساٞجشدی وؼت ٚ وبس ٚ ٕٞچٙیٗ ػیؼتٓ ٞب،خظ ٔـی ٞب ٚ ٟٔٙذػی ٔدذد ػجبست اػت اص ثبصعشاحی سیـٝ ای  ٚ ػشیغ فشآیٙذٞبی اسصؽ افضا: پشداص٘ذ

سیچبسد دفت ثٝ ٔٛضٛع ٟٔٙذػی ٔدذد اص . ٚسی دس یه ػبصٔبٖ ػبختبسٞبی ػبصٔب٘ی وٝ آٟ٘ب سا پـتیجب٘ی ٔی وٙذ؛ ثٝ ٔٙظٛس ثٟیٙٝ ػبصی خشیبٖ ٞبی وبس ٚ ثٟشٜ
ٔٙظش ٔجبحث ػبصٔب٘ی ٚ عشاحی ػبصٔبٖ ٚ دس ساثغٝ ثب عشاحیٟبی ٘ٛیٗ ٚ ثٝ ٔٙظٛس سلبثت خٟب٘ی ٕٞچٖٛ ػبصٔبٟ٘بی افمی ٔی پشداصد ٚ اػتمبد داسد وٝ ٟٔٙذػی 

 .]1[  ٚیظٌی ػبختبس، فشًٞٙ ٚ ػیؼتٓ ٞبی اعالػبتی تبثیش ٔی ٌزاسد3ٔدذد دس ػبصٔبٖ ثش سٚی 

 سیری در مذل َای مُىذسی مجذد -2
دس عَٛ ایٗ ػبِٟب ٔذَ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی دسٔٛسد ٟٔٙذػی ٔدذد فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی تٛػظ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔختّف اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ ٔب دس ایٗ ٔمبِٝ ثٝ تـشیح ٔذَ 

ٞبی ٔؼشٚف ٚ تبثیشٌزاس دس ادثیبت ٔٛضٛع ٟٔٙذػی ٔدذد دس دٞٝ اَٚ لشٖ ثیؼت ٚ یىٓ ٔی پشداصیٓ ٚ دس پبیبٖ ثب تٛخٝ ثٝ ٕٞٝ ٔذِٟبی ٌفتٝ ؿذٜ ٚ ِٔٛفٝ ٞبی 
. تبثیش ٌزاس ایٗ ٔذِٟب ٚ سٚیىشدٞب وٝ ٞش وذاْ اص یه ٔٙظش خبف ثٝ ٟٔٙذػی ٔدذد ٍ٘شیؼتٟب٘ذ ثٝ اسائٝ ٔذِی ٘ٛیٗ ٚ خبٔغ اص ٟٔٙٙذػی ٔدذد خٛاٞیٓ پشداخت

.    ثٝ خبی ٟٔٙذػی ٔدذد فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی اػتفبدٜ ٔیـٛدBPRالصْ ثٝ تٛضیح اػت خٟت اختلبس دس ٔمبِٝ اص حشٚف ٔخفف 
 

 : کیس ي مذل الوًوه- 2-1
 ٚاحذ تِٛیذی ٔختّف دس 5آٟ٘ب ٟٔبست ٞب ٚ ٘مؾ ٞبی تیٓ سا دس پشٚطٜ ٟٔٙذػی ٔدذد دس .  ٘مؾ ٞبی تیٓ سا دس ٟٔٙذػی ٔدذد ثشسػی وشد٘ذ[12]ویغ  ٚ ال٘ٛ٘ٗ

ٔحممبٖ ثب اػتفبدٜ اص ٘تبیح تحمیك وٝ اص .  ػضٛ تیٓ دسٌیش دس ٟٔٙذػی ٔدذد سا ٔغبِؼٝ وشد٘ذ232 تیٓ وبسی ٚ 39كٙؼت اِىتشٚ٘یه ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبصٞبی آٔٛصؿی 
عشیك پخؾ پشػـٙبٔٝ ٚ ٔلبحجٝ ٚ ٔـبٞذات حضٛسی ا٘دبْ ٌشفت ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ٘ذ وٝ ٟٔبستٟبی تیٓ ٟٔٙذػی ٔدذد ؿبُٔ وبس تیٕی، ػبصٔب٘ذٞی، ػّٕیبت 

 .  آٔذٜ اػت1تىٕیُ، وبس پشٚطٜ ای، خاللیت ٚ خؼتدٛی ٔٙبثغ اػت وٝ دس ٔذَ ؿىُ 

                                    
( 2003کس، ي الوًوه)مُارتُای يظیفٍ ای ي حرفٍ ای تیم مُىذسی مجذد: 1شکل
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 :مذل چیپلًوکار ي َمکاران - 2-2
ثٝ اػتمبد آ٘بٖ فٙبٚسی اعالػبت ثش . (5ؿىُ ) ثٝ تحّیُ ٔحیظ وبُٔ تدبسی ثب سٚیىشد ٟٔٙذػی ٔدذد وٕه فٙبٚسی اعالػبت پشداخت[5]چیپّٛ٘ىبس ٚ ٕٞىبساٖ 

چبسچٛة تحّیّی ٔذَ آ٘بٖ دس .  آیتٓ ػبصٔب٘ی ؿبُٔ ٔحلَٛ، ثبصاس، پشٚطٜ، اوِٛٛطی، فشًٞٙ ػبصٔب٘ی، ٘یشٚی وبس، فشایٙذ، فٙبٚسی ٚ ٔبِی تبثیش ٔی ٌزاسد9سٚی 
 . آٟ٘ب دس ایٗ ٔذَ خٛد ٞش وذاْ اص ایٗ آیتٓ ٞب سا ثٝ كٛست تفلیّی تٛضیح دادٜ ٚ اثؼبد ٔختّف آٖ سا ٔؼشفی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ.  آٔذٜ اػت2ؿىُ 

یه ؿشوت فمظ صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ ٔـتشیبٖ خٛد سا حفظ وٙذ وٝ سضبیت ٔـتشیبٖ دس صٔیٙٝ ٞضیٙٝ، ویفیت، تحٛیُ ٚ ا٘ؼغبف . د٘یبی أشٚص د٘یبی سلبثت اػت: ثبصاس
 . آیتٓ حیبتی سا ثٝ دسػتی ثبٞٓ ٔتحذ ٘ىٙذ اص ثیٗ خٛاٞذ سفت4پزیشی سا ثٝ دػت آٚسد ٚ اٌش ایٗ 

ٔحبػجٝ ٘یبصٔٙذی ٞبی ٔٙبثغ ٔحلَٛ ٚ تضٕیٗ ایٙىٝ ٔـخلبت ٔحلَٛ دس ٔحذٚدٜ وٙتشَ ٔـخق ؿذٜ ثبؿذ ٞٙٛص یىی اص ٘یشٚٞبیی اػت وٝ : ٔحلَٛ
 . ثٝ ٔٙظٛس تِٛیذ ٔحلَٛ ٔغبثك اػتب٘ذاسدٞب، ػیؼتٓ ثش٘بٔٝ سیضی وبسا ٚ ػیؼتٓ ٔذیشیت ویفیت ثؼیبس ٟٔٓ اػت. تلٕیٓ ثشای فشٚؽ سا ٔـخق ٔی وٙذ

ٔحذٚدیت ٞبی ٔبِی ثبیذ خٟت ا٘دبْ .  ا٘دبْ ؿٛد ٔی تٛا٘ذ ثٟجٛد وؼت ٚ وبس سا تحمك ثخـذBPRاٌش ٘یبصٞبی ػشٔبیٝ ٌزاسی اِٚیٝ ٚ ٞضیٙٝ ٞبی ٔذاْٚ : ٔبِی
BPRٌضیٙٝ ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ثیٕٝ، ٚاْ ٚ ػپشدٜ ٞبی ثّٙذ ٔذت ثشای ٘یبصٔٙذی ٞبی ٔبِی ثبیذ پشداختٝ ؿٛد.  وبٔال ؿٙبختٝ ؿٛد . 

                                        
 (2004چیپلًوکار ي َمکاران، )وقش فىايری اطالعات در مُىذسی مجذد   : 2شکل 

صٔب٘ی وٝ عشاحی فشآیٙذ سا ثشای تخلیق ثٝ  فٙبٚسی خٟت سػیذٖ ثٝ ٔذیشیت وبسا، تحّیُ ٔٙبػت فشآیٙذٞبی ٔختّف دسٌیش دس ػیىُ تدبسی وٝ اص : فشآیٙذ
ٞضیٙٝ، صٔبٖ، اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ ٚ تغییشپزیشی ٔشتجظ ثب ػغٛح ٔٛخٛدی سػیذٜ ػٛأُ ٟٕٔی دس صٔبٖ . ػفبسؽ تِٛیذ تب تحٛیُ وبال سا دس ثش ٔی ٌیشد ضشٚسی اػت

 . تحّیُ فشآیٙذٞب ٞؼتٙذ
اٌش . عجیؼتب ا٘تخبة فٙبٚسی ثش سٚی ٕٞٝ ػّٕىشد تدبسی ٔٛثش اػت. تغییش دس فٙبٚسی تِٛیذ ثش سٚی التلبد تِٛیذ ٚ صٔبٖ چشخٝ ٔحلَٛ تبثیش ْ ٌزاسد: فٙبٚسی

 .سٚ٘ذٞبی فٙبٚسی ایٙذٜ ٔٛسد تٛخٝ ٘جبؿذ سلبثت دس ثبصاس آیٙذٜ ثش حؼت ویفیت ٚ ثٟشٜ ٚسی دس ٍٞٙبْ ٔٛاخٟٝ ثب فٙبٚسی ٞبی ثشتش ػخت خٛاٞذ ثٛد
افشاد تٛإ٘ٙذ ثشای ایدبد . ثشٖٚ داد تدبسی سا حبوٕیت ٔی وٙٙذ (ٔٙـی ٔذیشاٖ)ٚ ٔٛضٛػبت ٔذیشیت (اپشاتٛسٞبی تدٟیضات)اؿخبف دسٌیش تِٛیذ : وبس ٘یشٚی

 ٘یبص BPR. ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی ٔختّف ٔی تٛا٘ٙذ خٟت ػغٛح ٔختّف ٔٛسد٘یبص ٟٔبستی عشاحی ؿٛ٘ذ. ػٛددٞی تدبسی اص پتب٘ؼیُ ثبصاس ٚ تِٛیذ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ
 .داسد تب تبویذات الصْ ثشای پش وشدٖ ؿىبف ثیٗ ؿخق ٚ ٟٔبستٟبی ٔٛسد ٘یبص  ٚ ؿیٜٛ ٞبی وبس سا فشاٞٓ وٙذ

ثؼذ اص ٔغبِؼٝ وبفی ػٛأُ اثشٌزاس ثش . فشًٞٙ وبسی پبسأتش ٟٕٔی اػت وٝ ثش سٚی اخالق وبسٌش ٚ ویفیت ٚ وٕیت ٔدلَٛ تبثیشٌزاس اػت: ػبصٔب٘ی فشًٞٙ
اٌش وبسٌشاٖ وبٔال أٙیت ٚ پَٛ ٔذاس ٞؼتٙذ، ػبختبس ػبصٔب٘ی ػّؼّٝ ٔشاتجی ثشای تیٓ تِٛیذ ٔٙبػت ثٛدٜ ٚ . سفتبس وبسٌش دسوبس، ٘یبصٞبی ٔحیظ وبس ثبیذ ا٘تخبة ؿٛد

ضشٚسی اػت ثشای ثش٘بٔٝ سیضی ٚ  .[10]دس غیش ایٗ كٛست فشًٞٙ تیٓ تِٛیذ عٛسی اػت وٝ ثب تلٕیٓ ٌیشی دس ٔٛسد ٔؼبئُ ٔشتجظ ثب تِٛیذ ثشاٍ٘یختٝ ٔی ؿٛ٘ذ
 . ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت3 دس ؿىُ BPRٔشاحُ ٔختّف .  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت4سٚاثظ ثیٗ ایٗ اخضا دس ؿىُ . ٔذیشیت پشٚطٜ چبسچٛثی تٟیٝ ؿٛد

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (2004چیپلًوکار ي َمکاران، )مراحل مختلف پريشٌ مُىذسی مجذد : 3شکل 

 (BPR)هٌْذسی هجذد فشآیٌذّای ساصهاًی

 تحلیل سٍیذادّا طشاحی پشٍطُ هشٍس کسة ٍ کاس

 تحلیل هٌاتع تحلیل دادُ ّا تحلیل عولیات

تَسعِ سیستن 

 اطالعاتی

اجشای هٌْذسی 

 هجذد

اجشای سیستن 

 اطالعاتی

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

ايلیه َمایش بیه المللی مذیریت فرآیىذَای سازماوی  
 

 

4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 2004چیپلًوکار ي َمکاران،)تعامل عًامل مًثر بر مُىذسی مجذد باَم  : 4شکل 

 

 : مذل مىسار ي ریجزس- 2-3
ٞذف ایٗ چبسچٛة ایدبد صٔیٙٝ ای ثشای یه ٔتذِٚٛطی ٞذایت ؿذٜ ثشای .  چبسچٛثی ثشای اخشای ٟٔٙذػی ٔدذد فشآیٙذٞب پیـٟٙبد داد٘ذ[14]ٔٙؼبس ٚ  سیدشص 

ایٗ ٔذَ ٘ـبٖ داد وٝ ثخؾ ػظیٕی اص وبسٞب ٔب٘ٙذ ٔـتشی، ٔحلٛالت ٚ خشیبٖ اعالػبت دس صٔبٖ عشاحی . (5ؿىُ )اخشای پشٚطٜ ٞبی ٟٔٙذػی ٔدذد ٔی ثبؿذ
ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ٔذَ حٛصٜ ٞبی ٟٔٓ دیٍشی ٔب٘ٙذ دیذٌبٜ سفتبسی ٚ دیذٌبٜ ػّٕیبتی فشآیٙذ ٚ فٙبٚسی ثبیذ اص فشآیٙذ ثبصعشاحی وؼت ٚ . ٔدذد ٘یبص ثٝ تبویذ داس٘ذ

 . وبس حٕبیت وٙذ ؿٙبػبیی ؿذٜ اػت

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 (2005مىسار ي ریجزس،)چارچًب اجزای مُىذسی مجذد : 5شکل 

 پزيصٌ َا

  BPRتین اجشای 

  BPRتشًاهِ سیضی اجشای 

  BPRتاصخَس  اجشای 

 تحلیل فشآیٌذ جذیذ

 تاسار          

  هشتشیتاصخَس

 تاصخَس هشتشی

  تَسعِ تاصاساستشاتظی

 هسائل

 سًٍذّای فٌاٍسی

 ًیاصهٌذیْای فشٌّگی

 ًیاصهٌذیْای هْاستی

 تشًاهِ تثلیغات

 تشًاهِ تاصاس

 مالی
 تَدجِ، هٌاتع هالی دس دستشع

 کار
آهَصش، پاداش، فشآیٌذ 

 گفتگَی کاسگشاى

 

 فزَىگ
 تَسعِ فشٌّگ، تشًاهِ

 (اکًلًصی)تًم شىاسی
آهَصش، پاداش، فشآیٌذ 

 گفتگَی کاسگشاى

 
 محصًل

تحلیل کیفیت، تَسعِ طشاحی، 

تَالی فشآیٌذ، تشًاهِ خذهت 

 هحصَل

 فزآیىذ
استشاتظی کٌتشل فشآیٌذ، 

 ًیاصهٌذی ّای صهاًی

 

 (تکىًلًصی)فىايری
فٌاٍسی دس دستشع، داهٌِ هحصَل، 

کیفیت ٍ کویت هوکي، تشًاهِ تِ سٍص 

 سساًی فٌاٍسی

 

 هشتشیاى

 هحصَالت

 
 فشآیٌذّای تجاسی

 دیذ سفتاسی دیذ عولیاتی

 ساصهاى

 ساختاس ٍ افشاد

 اطالعات فٌاٍسی
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  : ي َمکارانتىگ مذل - 2-4
ثٝ ٘ظش آ٘بٖ ٔذیشاٖ ثبیذ ؿیٜٛ ٞبی وٙٛ٘ی . (6ؿىُ ) فبص اكّی خٟت اخشای ٟٔٙذػی ٔدذد ٔؼشفی وشد٘ذ2 ٔشحّٝ ای سا دس لبِت 5 ٔذِی [16]تًٙ ٚ ٕٞىبساٖ

اٞذاف ػبصٔب٘ی ٘یبص داس٘ذ تب ثٝ كٛست سیـٝ ای ثٛدٜ ٚ ثٝ خٟؾ ٞبی وٛچه دس ػّٕىشد ثٝ تغییشات . خٛد دس ا٘دبْ وبسٞب سا ثٝ كٛست ثٙیبدیٗ ثٝ چبِؾ ثىـب٘ٙذ
ایٗ ٔشحّٝ ثش .  ٔشحّٝ اَٚ ؿبُٔ ٞذفٍزاسی، تؼییٗ ٞذفٟبی تدبسی ثشای ثبصعشاحی ٚ اسصیبثی ٚ تؼییٗ فشآیٙذ تدبسی ٔی ثبؿذ3دس ایٗ ٔذَ . اػبػی تجذیُ ؿٛ٘ذ

 وٝ ٔشٚس فشضیبت ٚ فشآیٙذ ثٟجٛد ٚ اخشای پشٚطٜ تلٛیت ؿذٜ اػت، ٔذیشاٖ ػبِی 5 ٚ 4دس ٔشحّٝ . پبیٝ اعالػبتی اػت وٝ اص پبیؾ ػبصٔب٘ی ثٝ دػت ٔی آیذ
 . ػبصٔبٖ ٔؼئِٛیت خٕغ آٚسی اعالػبت ٚ تلٕیٓ ٌیشی سا ثش ػٟذٜ داس٘ذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ خٟت تلٕیٓ ٔحٛس ٔیجبؿذ

 

 

 
 

 

 

 
 (2007 تاوگ ي َمکاران،)فزآیىذ مُىذسی مجذد فزآیىذَای ساسماوی : 6شکل 

 

 فىش ثؼیبسی اص پشٚطٜ ٞبی ٟٔٙذػی ٔدذد ثٝ دِیُ ٔٛاخٟٝ ثب ثشخی اػتثٙبئبت ؿىؼت ٔی خٛس٘ذ صیشا ٔذیشاٖ ٔحتبط ثٛدٜ ٚ دس فشآیٙذ ٞذفٍزاسی خیّی ػمالیی
٘تیدٝ اسصیبثی دسخٝ ثٙذی اػت وٝ ٘ٛع ٚ دیذ فؼبِیتٟبیی وٝ ثشای تؼشیف . ٔشاحُ فشآیٙذ اسصیبثی ثٝ وؼت ٚ وبس، افشاد ٚ خٛد فشآیٙذٞب ٔی ٍ٘شد.  ٔی وٙٙذ

ایٗ وبس ٘یبصٔٙذی ٞب سا پبالیؾ وشدٜ ٚ ثٝ ػبصٔبٖ اخبصٜ ٔیذٞذ تب ٔٙبثغ سا ثشای صیشػبخت ٞبی وؼت ٚ وبس . ٞذفٍزاسی ٔٙبػت تشیٗ ٞؼتٙذ سا ٔـخق ٔی وٙذ
ٔشحّٝ ثؼذی ؿٙبخت فشآیٙذٞب ثشای ثبصعشاحی ٚ .  چبسچٛة  اسصیبثی فشآیٙذ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ7ؿىُ . ٚ تٛػؼٝ اداسٜ یب ٟٔٙذػی ٔدذد فشآیٙذ ٞذف ٌیشی وٙذ

ٟٔٓ تشیٗ . فشآیٙذ ثبیذ ثشحؼت ٘مبط ؿشٚع ٚ پبیبٖ ٚ دس ساثغٝ ثب ٚظبیف ٚ ثخؾ ٞبیی وٝ ثب آٖ دسٌیش اػت تؼشیف ؿٛد. ثشلشاسی ٔـتشیبٖ ٚ كبحجب٘ؾ اػت
كبحت فشآیٙذ ٘یبص داسد تب ٔؼئٛایت ٚ التذاس حٛادثی وٝ دس وُ فشآیٙذ سخ ٔی دٞذ سا . ٚیظٌی فشآیٙذ ٔـتشیب٘ؾ، چٝ داخّی چٝ خبسخی، ٚ ٘یبصٔٙذی ٞبیؾ اػت

 .داؿتٝ ثبؿذ
ثٝ ٞش حبَ ػبصٔبٖ ٞب ٘یبص داس٘ذ . دس ٔشحّٝ اسصیبثی ٚ تؼییٗ فشآیٙذ، الصْ اػت تب ٔؼبئُ سا فٟٕیذٜ ٚ ٌٌّٛبٜ ٞب سا تـخیق دادٜ تب ٔؼیبسی خٟت ثٟجٛد فشاٞٓ ؿٛد

آٖ . ٔشحّٝ اخشا وّیذ وُ فشآیٙذ اػت. فٙبٚسی ٚ ػیؼتٓ ٞبی اعالػبتی ٘یبص داس٘ذ تب دس ثبصعشاحی فشآیٙذ اسصیبثی ؿٛ٘ذ.تب ٕٞٝ ی ٌضیٙٝ ٞب سا ثشای حُ خؼتدٛ وٙٙذ
ٟٔٙذػی ٔدذد ثٝ ػٙٛاٖ حؼٗ تؼجیشی ثشای اص ثیٗ ثشدٖ ػتبد تؼجیش ؿذٜ ٚ ثب وٛچه . احتٕبال تغییش اػبػی دس ٞش دٚ ثخؾ ػبختبس ػبصٔب٘ی ٚ ٘مؾ افشاد ثبؿذ

ٔذیشیت ٘یبص داسد تب تضٕیٗ ؿٛد وٝ ٘یشٚی وبس ٔغّغ ثٛدٜ ٚ ػتبد ٟٔبست ٞب، آٔٛصؽ ٚ صیشػبختبسٞبی الصْ ثشای ا٘دبْ وبس خذیذؿبٖ سا داؿتٝ . ػبصی ػدیٗ اػت
 .ثبؿٙذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
( 2007تاوگ ي َمکاران، )چارچًب ارسیاتی فزآیىذَای ساسماوی: 7شکل 

 

 

 َذفگذاری

 

تعییي ّذفْای تجاسی 

 تشای تاصطشاحی

 

ارسیاتی ي تعییه 

 فزآیىذ تجاری

 

مزير فزضیات ي 

 فزآیىذ تُثًد

 

 اجزا

 

 5گام  4گام  3گام  2گام  1گام 

 تصوین هحَس اطالعات هحَس

 درجٍ تىذی

 ارسیاتی کسة يکار
پیچیذگی، تٌَع، دیذ، 

 حساسیت ٍ فٌاٍسی

 ارسیاتی رقاتت
هْاست تین ، تجشتِ تین، 

 تاسیخ تغییش 

 ارسیاتی فزآیىذ
صهاى سفاسش، تخصیص 

هٌاتع، ّضیٌِ، سیسک، 

 کیفیت، ساختاس 

 ارسیاتی کلی

  تشک فشآیٌذ/تْثَد  تَسعِ ستاد/تغییش تغییش دس هفَْم

ًیاصهٌذی ّای 

 جذیذ
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 : چه يگًلمذل - 2-5
اٟ٘ب سیؼىٟبی ٟٔٙذػی ٔدذد سا صٔب٘ی وٝ یه . ثب تٛخٝ ثٝ فشایٙذ ؿؾ ػیٍٕب، سٚیىشد ٟٔٙذػی ٔدذد سا دس ؿشوت خٙشاَ اِىتشیه تؼشیف وشد[8] ٌَٛ ٚ چٗ

ادغبْ دٚ ؿشوت ثب فشٍٟٞٙبی ٔختّف ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبػت احتیبج داسد وٝ ؿبُٔ اتٛٔبػیٖٛ . ؿشوت ثضسي ثب یه ؿشوت وٛچه ادغبْ ؿٛد ثشسػی وشد٘ذ
ػبدٜ وشدٖ ٚ اتٛٔبتیه وشدٖ فشآیٙذٞب ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد وبسایی ٚ وبٞؾ صٔبٖ . فشایٙذ، خٟب٘ی ػبصی، ا٘تخبة ػیؼتٓ، وٛچه ػبصی ٚ أٙیت اعالػبت ٔی ثبؿذ

دس ایٗ . دس عَٛ ٟٔٙذػی ٔدذد، فشآیٙذٞب ثبیذ ثشپبیٝ ٘یبصٞبی تدبسی اػتٙتبج ؿذٜ ، ؿشایظ ٔتغیش ثبصاس ٚ اثذاػبت فٙبٚسی عشاحی ؿٛد. چشخٝ ػّٕیبت ٟٔٓ اػت
ٔغبِؼٝ چبسچٛثی ثشای ٟٔٙذػی ٔدذد ثب اػتفبدٜ اص ٔتذِٚٛطی ؿؾ ػیٍٕب خٟت ٔؼشفی اثضاسٞب ٚ فشآیٙذٞبی خبیٍضیٗ دس ؿشوت خٙشاَ اِىتشیه ٔؼشفی ؿذٜ 

 .  آٔذٜ اػت8چبسچٛة ٔفٟٛٔی ایٗ ٔغبِؼٝ دس ؿىُ . اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2008چه ي گًل، )مذل مُىذسی مجذد جىرال الکتریک: 8شکل 

 

دس ایٗ . ثب تٛخٝ ثٝ ٔذَ، دس ٔشحّٝ اَٚ وٝ ثبصعشاحی فشآیٙذ ٔی ثبؿذ ؿبُٔ ٍ٘بؿت فشآیٙذٞبی ٔٛخٛد ٚ ػپغ ػبدٜ وشدٖ فشایٙذٞب تب وبسایی ػّٕیبتی سا ثٟیٙٝ وٙذ
ٔشحّٝ اص فشآیٙذ ؿؾ ػیٍٕب اػتفبدٜ ٔی ؿٛد وٝ سٚیىشدی ثٝ ؿذت دادٜ ٔجٙب ثٛدٜ ٚ اص تحّیُ ٞبی آٔبسی خٟت تؼییٗ ٚ ثٟجٛد فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی اػتفبدٜ ٔی 

، ٚصٖ دٞی ثٝ ػٙدٝ ٞب، تؼشیف خظ ٔجٙب، ٘شخ ثٙذی ٌضیٙٝ ٞبی ٔختّف ٚ ا٘تخبة  عشاحی ػٙدٝ ٞب:  ٌبْ اػت وٝ ػجبستٙذ اص5ثبصعشاحی فشآیٙذٞب ؿبُٔ . وٙذ
ایٗ اثضاسٞب تحّیُ . ایٗ ٔذَ ٟٔٙذػی ٔدذد سا ثش پبیٝ ٔدٕٛػٝ ای اص اثضاسٞبی ؿؾ ػیٍٕب وٝ دس خٙشاَ اِىتشیه ٔٛسد اػتفبدٜ اػت تؼشیف ٔی وٙذ. فشآیٙذٞب

 .ٞبی آٔبسی سا ثشای سدٌیشی ویفیت ٚ ػّٕىشد اخضای ؿخلی فشآیٙذ، ٔحلَٛ یب خذٔبت ثٝ وبس ٔی ٌیشد
 

 وتیجٍ گیزی ي ارائٍ مذل پیشىُادی- 3
ٗ  ثخؾ  ثضسٌی  اص .  ٟٔٙذػی  ٔدذد یؼٙی  آغبصی  دٚثبسٜ ، فشكتی  دیٍش ثشای  ثبصػبصی  فشایٙذٞب ٚ دٚثبسٜ ػبصی  سٚؿٟبی  وبس  ٝ ٔؼٙبی  وٙبس ٌزاؿت ٟٔٙذػی  دٚثبسٜ  ث

ُ  ػبصٔبٖ اػت  َ  ؿذٜ  داخ ٗ  فشضیبت  ٚ لٛاػذ لجٛ َ  اخیش ٔذیشیت  كٙؼتی  ٚ ؿىؼت ٝ ٞبی  كذػب ٝ ای  ٚ حزف  . دا٘ؾ  ٚ یبفت  اػبع  ٟٔٙذػی  ٔدذد ثش ثشسػیٟبی  ٔشحّ
ٝ ػبص ػّٕىشد وؼت ٚوبس وٙٛ٘ی ا٘ذ ٝ  صٔیٙ ٝ  ٚ تلٛسات  ثٙیبدیٙی  اػتٛاس اػت  و ٝ ای. ٔمشسات  وٟٙ ٗ  ٚ سیـ فشایٙذٞب  ٟٔٙذػی  ٔدذد ػجبست  اػت  اص ثبصا٘ذیـی  ثٙیبدی

ٖ  ویفیت  ٚ ػشػت  خذٔبت ٝ  پیـشفتی  ؿٍفت اٍ٘یض دس ٔؼیبسٞبی  حؼبػی  چٛ  تٕشوض اكّی ٟٔٙذػی ٔدذد، ثش عجك ٘ظش اوثش ٘ظشیٝ پشداصاٖ اٖ ، .ثشای  دػتیبثی  ث
اتخبر یه سٚیىشد ٕٞٝ خب٘جٝ ٚ فشاٌیش اػت وٝ ِٔٛفٝ ٞبی اكّی ػبصٔبٖ ٞب اص لجیُ اػتشاتظی، ػبختبس، فشآیٙذ ٞبی ػبصٔب٘ی، ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ٚ تىِٙٛٛطی سا دس ثش 

ٟٔٙذػی ٔدذد اغّت ثب ثش٘بٔٝ ٌؼتشدٜ تغییش فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ٕٞٝ ػغٛح ػبصٔبٖ ٕٞشاٜ اػت وٝ ٔؼتّضْ التذاس ثخـیذٖ ثٝ پبییٙی ٞب، یؼٙی . [4,12]ٔی ٌیشد
دادٖ اخبصٜ تلٕیٓ ٌیشی ثٝ وبسوٙبٖ ػغٛح پبییٗ ػبصٔبٖ وٝ ثٝ ٔـتشیبٖ ٘ضدیه تش ٞؼتٙذ، ؿىؼت ػبختبس ػٙتی لذست ٚ ثىبسٌیشی ػیؼتٓ ٞبی ؿجىٝ 

 . [13,12]اعالػبتی اػت
ثٝ عٛس خالكٝ ٟٔٙذػی ٔدذد سا یه فّؼفٝ ٔذیشیتی ٔتفبٚت اص سٚیىشدٞبی ثٟجٛد تذسیدی ٚ ٔؼتٕش ٔی دا٘ٙذ وٝ دس ٔٛالغ اضغشاس ٚ ؿشایظ ثحشا٘ی وٝ ٘یبص ثٝ 

اص ایٗ ٔٙظش ٟٔٙذػی ٔدذد یه فّؼفٝ ٔذیشیتی ثب سٚیىشد ثٟجٛد اػبػی ٚ سیـٝ ای اػت وٝ ٞذف آٖ افضایؾ ثب . تغییشات ٌؼتشدٜ ٚخٛد داسد، ثىبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛد
ؿشوت ٞبیی . ؿتبة ٚ لبثُ تٛخٝ دس ػّٕىشد ػبصٔب٘ی ثٛػیّٝ عشاحی ٘ٛ ٚ اثذاػی فشآیٙذٞبی ٔحٛسی وؼت ٚ وبس ٚ حزف ٚ وٙبسٌزاؿتٗ فشآیٙذٞبی وٟٙٝ ٔی ثبؿذ

، ػٛدآٚسی وٝ تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ ثٝ كٛست ٔٛفمیت آٔیض آٖ سا  اخشا وٙٙذ، خجش اص ٔٙبفغ ثضسي ٚ ثٟجٛدٞبی ٌؼتشدٜ ای دس ویفیت ٚ ثٟشٜ ٚسی، وبٞؾ ادٚاس تدبسی
. [8,11]ثیـتش، ٚاوٙؾ ػشیؼتش ثٝ پیـبٔذٞب ٚ دٌشٌٛ٘ی ٞب ٚ دس ٔدٕٛع  خذٔبت ثٟتش ٚ ٔٙبػت تش ٔی دٞٙذ

ثب تٛخٝ ثٝ ٘ىبت ٌفتٝ ؿذٜ دس ٔجبحث لجّی ٚ سٚیىشد ٔشٚسی ثش ادثیبت ٔٛضٛػی ٟٔٙذػی ٔدذد ٚ ٔذِٟبی اسائٝ ؿذٜ اص اثتذا تب وٖٙٛ ٚ ٔغبِؼبت كٛست ٌشفتٝ دس 
ثٝ كٛست كٙؼتی، ػٛأُ ٔتفبٚت ٚ ثؼضب ٔتضبدی دس ػبصٔبٖ ٚخٛد داس٘ذ وٝ ٟٔٙذػی ٔدذد ثش آٟ٘ب ثٝ كٛست  ثبة ٟٔٙذػی ٔدذد چٝ ثٝ كٛست آوبدٔیه ٚ چٝ

وّی یب خضیی تبثیش ٌزاؿتٝ ٚ ثبػث تغییشات ثٙیبدیٗ ٚ سیـٝ ای دس ػبصٔبٖ ٔی ؿٛد وٝ ثٝ صػٓ ثؼیبسی اص كبحت ٘ظشاٖ دس ایٗ حٛصٜ، ثبػث ا٘مالثی اػبػی دس 
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 ػبُٔ اكّی سا وٝ ٟٔٙذػی ٔدذد ثیـتشیٗ تبثیش سا دس 4ٔب ثب ػٙبیت ثٝ ایٗ ٘ىبت ٚ ٕٞچٙیٗ ثشسػی ادثیبت ٔٛضٛػی ٟٔٙذػی ٔدذد، . [7,16]ػبصٔبٖ ٔی ؿٛد
 :  ایٗ ػٛأُ ػجبستٙذ  اص.  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت اسائٝ ٔی دٞی9ٓػبصٔبٖ ثش آٖ داسد دس لبِت ٔذِی ٘ٛیٗ وٝ دس ؿىُ 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 مذل پیشىُادی تحقیق- 9شکل 

 

فشًٞٙ دس ثشٌیش٘ذٜ ٔدٕٛػٝ ای اص ثبٚسٞب،اسصؽ ٞب، ٍ٘شؽ ٞب، ػبدت ٞب ٚ ٞٙدبسٞبی ٔـتشوی اػت . ٞش ػبصٔبٖ یه فشًٞٙ داسد: فشًٞٙ ػبصٔب٘ی -۱
 : فشًٞٙ ػبصٔب٘ی ؿبُٔ اثؼبد صیش اػت. ]2[وٝ ػبصٔب٘ی سا تٛكیف ٔی وٙذ

 ثٝ وبسٌیشی تٛا٘بیی ٞبی رٞٙی ثشای ایدبد یه فىش یب ٔفْٟٛ خذیذ:  خاللیت . 

 تٛا٘بیی افشاد دسٖٚ ػبصٔبٖ ثشای وبس ثبٞٓ ثٝ كٛست ٕٞبًٞٙ ٚ ٔٙظٓ ثٝ كٛستی وٝ ثبػث ٞٓ افضایی ؿٛد: وبس تیٕی . 

 فشآیٙذ ٔمبٚٔت وبسوٙبٖ دس ثشاثش ٞشٌٛ٘ٝ تغییش دس دسٖٚ ػبصٔبٖ ثٝ ػُّ ٌٛ٘بٌٖٛ وٝ ػٕذتب اص ضؼف دا٘ؾ ٚ تشع اص ٚضؼیت : ٔمبٚٔت دس ثشاثش تغییش
 . ٔجٟٓ آیٙذٜ پیؾ ٔی آیذ

ػبختبسٞب ٔب٘ٙذ اػىّت ا٘ؼبٖ،ٚضؼیت ػبصٔبٖ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ ٚ ٔذیشاٖ ثشای . ػبختبس ػبصٔب٘ی چبسچٛة ػبصٔبٖ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ:  ػبختبس ػبصٔب٘ی -2
 : ػبختبس ػبصٔب٘ی ؿبُٔ ػٝ ثؼذ اػت. ]3[تمؼیٓ ٚ ٕٞبٍٞٙی فؼبِیت ٞبی ػبصٔب٘ی آٖ سا ایدبد ٔیىٙٙذ

 ؿبُٔ لٛا٘یٗ، خظ ٔـی ٞب ٚ سٚیٝ ٞبیی وٝ ٚظبیف ػبصٔب٘ی سا ٔـخق ٔی وٙٙذ : سػٕیت 

 تفىیه افمی، تفىیه ػٕٛدی، پشاوٙذٌی خغشافیبیی ٚ ٔحیظ: پیچیذٌی 

 چٍٍٛ٘ی تٛصیغ لذست دس ػبصٔبٖ ٚ ٔیضاٖ تٕشوض تلٕیٓ ٌیشی دس ساع ػبصٔبٖ: تٕشوض 

تىِٙٛٛطی سا ٞش اثضاس یب سٚؽ، ٔحلَٛ، فشآیٙذ، تدٟیضات فیضیىی ٚ یب سٚؽ ٞبی ا٘دبْ یب ػبخت ٔی دا٘یٓ وٝ ثٝ ٚػیّٝ آٖ : (تىِٙٛٛطی)فٙبٚسی  -۳
 :[10,17] ثؼذ اػت2تىِٙٛٛطی ؿبُٔ . لبثّیت ٞبی ثـشی تٛػؼٝ ٔی یبثذ

 دا٘ؾ ٚ تٛا٘بیی اػتفبدٜ ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ٚ ٘یشٚی ٔتخلق اص تىِٙٛٛطی : ٘شْ افضاس 

 خٛد تىِٙٛٛطی ؿبُٔ ٔبؿیٗ آالت، اثضاسآالت ٚ ػیؼتٓ ٞبی ٘ٛیٗ تِٛیذی یب ػّٕیبتی: ػخت افضاس 

. ثٝ وّیٝ فؼبِیت ٞبی ػبصٔب٘ی وٝ دادٜ سا ثٝ ػتبدٜ تجذیُ ٔی وٙذ ٚ ٕٔىٗ اػت ثبػث ایدبد اسصؽ ٔی ؿٛد فشآیٙذ ٌفتٝ ٔی ؿٛد: فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی -4
فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی . دسٚالغ فشآیٙذٞبی ػبصٔب٘ی ثٟیٙٝ ٚ ثٟشٜ ٚس دس ػبصٔبٖ ثبػث ایدبد ٔضیت سلبثتی ٚ حفظ ٔـتشیبٖ دسٖٚ ٚ ثشٖٚ ػبصٔب٘ی ٔیـٛد

ثٝ ٕٞیٗ . ٘بوبسا ، پشٞضیٙٝ ٚ صٔبٖ ثش، ثبػث اتالف ٔٙبثغ، وبٞؾ ػٛد ٚ دس ٟ٘بیت اص ثیٗ سفتٗ ٔضیت سلبثتی ٚ لذست سلبثت پزیشی ػبصٔبٖ ٔی ؿٛد
 . [6,17]دِیُ ٔب اثؼبد فشآیٙذٞب سا ٞضیٙٝ، صٔبٖ ٚ ویفیت فشآیٙذٞب دس ٘ظش ٌشفتٝ ایٓ

ٟٔٙذػی ٔدذد ٘یبص ثٝ دیذی ٚػیؼتش . [4,5,7,8,9,12,16]، ٘مـی وّیذی دس اخشای ٔٛفك ٟٔٙذػی ٔدذد داسد(IT)ثب تٛخٝ ثٝ ٔذَ پیـٟٙبدی، فٙبٚسی اعالػبت
أىب٘بت فٙبٚسی اعالػبت ثبیذ اص فشآیٙذٞبی تدبسی پـتیجب٘ی وشدٜ ٚ فشآیٙذٞبی تدبسی ثبیذ دسحذ . اص فٙبٚسی اعالػبت ٚ فؼبِیت تدبسی ٚ ساثغٝ ثیٗ آ٘بٖ داسد

ٕٞٛاسٜ ایٗ اػتمبد ٚخٛد داؿتٝ اػت وٝ تٛا٘بیی فٙبٚسی اعالػبت ٚ اثشات ٟ٘بیی آٖ لذستٕٙذتشیٗ اثضاس ثشای . أىب٘بت فٙبٚسی اعالػبت تٛػؼٝ پیذا وشدٜ ثبؿذ
دس ٚالغ ثب تٛخٝ ثٝ ٔذَ پیـٟٙبدی، ٟٔٙذػی . [7,11]وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٕٞبٍٞٙی ٘یشٚٞبی وبسی ثب ػبختبس خذیذ ایدبد ؿذٜ تٛػظ ٟٔٙذػی ٔدذد ٔی ثبؿذ

اثش ٌزاؿتٝ ٚ تغییشات الصْ سا  (فشًٞٙ، ػبختبس، فٙبٚسی ٚ فشآیٙذٞب) ثؼذ اكّی ػبصٔب4ٖٔدذد اص عشیك فٙبٚسی اعالػبت ثٝ ػٙٛاٖ یه وٕه وٙٙذٜ یب وبتبِیضٌش، ثش 
، (TQM)ثٝ ػٙٛاٖ پیـٟٙبد ثشای ٔغبِؼبت آیٙذٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ثشسػی اثشات ػبصٔب٘ی ٟٔٙذػی ٔدذد ثش پبسادایٓ ٞبیی چٖٛ ٔذیشیت ویفیت خبٔغ. اػٕبَ ٔی ٕ٘بیذ

ٕٞچٙیٗ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔغبِؼٝ اسصؿٕٙذ ٔی تٛاٖ . ٚ ٘ظبْ پیـٟٙبدات پشداختٝ ٚ اثشات ٔتمبثُ آٟ٘ب سا ثش ٟٔٙذػی ٔدذد ثشسػی وشد (SCM)ٔذیشیت ص٘دیشٜ تبٔیٗ
.  ٚ ثبِؼىغ ٚ اِٚٛیت ٞشوذاْ اص ایٗ پشٚطٜ ٞب خٟت پیبدٜ ػبصی سا دس ػبصٔبٖ سا ثشسػی وشد (KM)اثشات ٟٔٙذػی ٔدذد ثش ٔذیشیت دا٘ؾ
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