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 :چکیده

  کار گردش نمودن کارا چه هر منظور به سیستماتیک است رویکردی BPM همان یا  کار و کسب های فرایند مدیریت مفهوم

 یک در بازمهندسی از هدف.باشد پیرامونی تغییرات به نسبت پذیری انطباق قابلیت از دار برخور که نحوی به فرایند یک در

 های مسئولیت بهینه ایفای به افراد دادن سوق نیز و افراد بین اطالعات درست نا تبادل از ناشی انسانی خطاهای اهشک فرایند،

 نقاط و داده قرار بررسی مورد را مجازی دانشجویان واحد انتخاب نام ثبت سیستم داریم درنظر مقاله این در. باشد می خود

 آنها فیزیکی حضور بدون دانشجویان راحتر و سریعتر دستیابی و فعلی فرایند بهبود هدفش که کرده شناسایی را ضعف و قوت

استفاده شده است. در بازمهندسی انجام شده به منظور  Bizagiهمچنین برای مدل سازی این فرایند از نرم افزار باشد، می

 و توازن اطالعات، فناوری وظایف، حذف روش اینجا در ها روش بهترینرفع مشکالت موجود از به روش ها استفاده شده است. 

 بوسیله را ها روش این ما و اند شده منظور عملکرد بهبود  و زمان در جویی صرفه هزینه، کاهش برای که باشند می ترتیب

  .بودند موثر و کارا شده استفاده های تکنیک که داد نشان آمده بدست نتایج. نمودیم برسی و تحلیل مصاحبه، و پرسشنامه

  BPM کار، و کسب فرآیندهای مجدد مهندسی ، نام ثبت فرآیند :کلیدی ناگواژ
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 مقدمه:   .1

 در چشمگیر بهبود  به دستیابی منظور به فرآیندها ای ریشه مجدد طراحی و بنیادین اندیشی باز معنی به مهندسی مجدد

 ٠٩٩١ سال در  همر مایکل سطتو مفهوم باشد. این می خدمت و سرعت کیفیت، هزینه، قبیل از عملکرد مهم معیارهای

 . گرفت قرار دنیا سراسر در مدیران تمامی استقبال و مورد گردید معرفی

 فراصنعتی، کار و کسب دوران در گرفت. قرار مدیران توجه مورد دنیا تمام در و شد فراگیر مجدد یمهندس تفکر ٠٩٩١ سال از

 مجدد مهندسی و شوند سازماندهی یکپارچه فرآیند های محور ردبرگ و وظایف دوباره پیوستن بهم پایه بر باید می شرکت ها

 خود حیات به نشوند، تبدیل نوین سازمانهای به تیلور، فردریک و اسمیت آدام قدیمی مدل از سازمانها اکثر که زمانی تا حداقل

 .داد خواهد ادامه

 می ارمغان به برای سازمان را بسیاری فواید مشتری رضایت بر تمرکز و کار و کسب ساختار کردن فرآیندی با مجدد مهندسی

 :از عبارتند آنها از بعضی که آورد

 ...و محصول کاهش قیمت ، خدمت / کاال کیفیت بهبود فرآیند، زمان کاهش طریق از : مشتری رضایت افزایش-٠

 حذف کار، انجام و فرآیندهای ها روش بهبود سازمان، منابع کارایی افزایش ها، هزینه کاهش نتیجه در : آوری سود افزایش -٢

 … و سرمایه خواب

 وظیفه موانع حذف شدن شغل، غنی و کارکنان به بیشتر اختیارات دادن ،کارتیمی بواسطه :کارکنان شغلی رضایت افزایش -١

 …و ضروری غیر کنترلهای حذف ای،

 به پرداختن برای فرصت بیشتری تر، نپائی سطوح به عملیاتی وظایف انجام مسئولیت واگذاری با :مدیران عملکرد بهبود -٤

 با گردد، می امکانپذیر برایشان اطالعات به و سریع دقیق دستیابی شود، می حاصل مدیران برای سازمان استراتژیک مسائل

 به وابسته بهبودها این.کنند لمس نزدیک از را مسائل توانند می و نزدیک شده سازمان الیه ترین پایین سازمان شدن مسطح

 در را سازمان و بود خواهد سازمان در عملکرد عظیمی بهبود و تغییر آنها برآیند و بود خواهند زیاد یا کم تغییر، از قبل یطشرا

  .دهد می یاری رسالتش به دستیابی

 

 یرد.در این مقاله فرایند ثبت نام مجازی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیردو این فرایند مورد بازمهندسی مجدد قرار می گ

آن سرو کار دارند مسئله ثبت نام و مشکالتی که در طول فرایند آن  یکی از مشکالتی که دانشجویان مجازی جدید الورود با

می آید و راهنمایی های کافی در این زمینه به دانشجویان داده نمی شود و معموال تماس با کارکنان مسئول آموزش یا با   پیش

ی پاسخگو نیست برای همین برآن شدیم که فرایند فعلی را طراحی مجدد و باز مهندسی تاخیر صورت می پذیرد و یا کس

 بلکه بدیهی باشد، و واضح آنها به دستیابی راه که نیست معنا آن به این اما .است روشن مجدد مهندسی فواید چه اگر.نماییم 

 آن اجرای برای را خاصی ،متدولوژی است ممکن ر،کا و کسب مورد در مجدد تفکر به نیاز ای، ریشه تغییر به نیاز از متاثر

 .برگزینیم

 

 یند فعلی آمشکالت فر

 :در این بخش مشکالت فعلی بررسی شده  است را مطرح می کنیم

است که دانشجو در هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود دچار آن ز مشکالتی که از همان ابتدا پیش رو قرار می گیرد ا

مشکالتی که پیش رو قرار  و در نتیجه مجبور به تماس با آموزش می شود تا این موضوع را پیگیری کند. مشکل می شود

میگیرد مسئله زمان است که در این قسمت دانشجو هم روند ثبت نامش کند می شود و هم در قسمت آموزش، که مسئول 
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شاید در این فرآیند قسمت اعظم فرآیند را تحت تأثیر رد.به این مشکالت دانشجویان بگذامربوطه باید وقتی را برای پاسخگویی 

قرار می دهد مشکل ناشی از بی دقتی و یا وارد کردن اطالعات غلط و یا ناقص است که در این صورت بخش های مختلف 

بیرون  یا کنترل مدارک و ریزنمرات از اصالح آن می شود که این نیز زمان بر استآموزشی درگیر چک کردن اطالعات و یا 

مشکل دیگر این روند در مورد قسمتهای اضافی است و یا  دانشگاه  و سایر کنترل ها می تواند روند فرآیند را با کندی جلو ببرد

که باید حذف شوند و این در صورتی امکان پذیر است که مشکالت ناشی از بی دقتی در وارد کردن اطالعات و همچنین اطالع 

 ت هر قسمت برای دانشجو سوال پیش بیاید و الزم شود که با قسمت آموزش تماس بگیرد(رسانی ناکافی )که ممکن اس

 عدم سیستمدر اینجا ما قصد داریم فرآیند ثبت نام دانشگاه تهران را بررسی کنیم. در این راستا مشکالتی از قبیل بنابراین  

عات ناقص و یا غلط از سوی کابران و دانشجویان که موجب اطالع رسانی رسانی ناکافی و وارد کردن اطال اطالعاتی مناسب

زمان بر بودن و کاهش سرعت روند ثبت نام خواهد شد. و یا مشکل دیگر سرعت پایین اینترنت و خواهد بود که این خود باعث 

ع رسانی به فتادن ثبت نام اینترنتی و غیر حضوری است که این مشکل با آموزش و اطالاافراد و جا نیتجربه کم یا مشکل دیگر 

 مرور زمان حل خواهد شد. 

 
این مقاله ابتدا پیشینه تحقیق بررسی می شود . سپس روش کار برای بازمهندسی فرایند ثبت نام عنوان می شود. در ادامه 

سپس فرایند موچود مدل سازی می شود. مشکالت موجود شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک های به روش ها این 

 رطرف می شوند.مشکالت ب

 

 تحقیق ادبیات پیشینه و .2

 مسیر در معموالً که داند می هایی دام گروه ٥ از ناشی را تغییر مدیریت فرآیند در ناموفق های تجربه اکثر (٠٩٩٤) ابُلنسکی

 (٠١31،اُبُلنسکی، نیک) :دارند قرار کار این

 مدیریت نداشتن ،تغییر برای دقیق و جامع ریزی نامهبر عدم ،کارکنان و سازمان توسط تغییر منطق جامع و کامل نکردن درک

 مهندسی برنامه خود ارزیابی و کنترل مناسب های سیستم از صحیح استفاده عدم ،انسانی های پویایی بر مطلوب و صحیح

 .تغییر ایجاد از حاصل منافع و موجود وضع درد به نسبت تغییر درد میزان بودن بزرگتر ،عمل در مجدد

 (Greenberg. L, 1996): نمود شناسایی مجدد مهندسی های مقاله در رایج اشتباه پنج خود، تحقیق در (٠٩٩1گرینبرگ )

 در باید مجدد مهندسی) مقاله شدن کشیده درازا به ،ناکافی منابع ،غیرواقعی انتظارات ،مجدد مهندسی چیستی از مبهم تعریف

 بسیار) مقاله حیطه نادرست تعریف ،پشتیبانی و حمایت فقدان (،یابد دست ملموسی نتایج به ای گرایانه واقع زمانی چهارچوب

 مؤثر متدولوژی یک فقدان ،نوین اطالعاتی تکنولوژی بر (کم بسیار یا) زیاد بسیار اتکاء ،(وسیع بسیار یا و محدود

 مشترکی های ینهزم و نمود مطالعه (٠٩٩١) و (٠٩٩٩) ماهه ٢٤ زمانی دوره یک طی را شرکت ٠٥١ از بیش  Prosciشرکت 

  نظر مورد نتایج به آن دستیابی و مقاله موفقیت باعث عوامل یا ها زمینه این . نمود مشاهده آنها مجدد مهندسی های مقاله در

 ،شرکت استراتژی راستای در مقاله استراتژی تنظیم ،(مداوم و قوی مشارکت) ارشد مدیریت حمایت   :از عبارتند و گردد می

 چشم تدوین فرآیند یک شامل که) شده اثبات متدولوژی ،(سنجش قابل اهداف با) تغییر جهت نظر مورد نسازما برانگیختن

 مجدد مهندسی تیم ترکیب ،فینص افراد مالکیت ،(نماید پیگیری را فرهنگی تحول که) تغییر اثربخش مدیریت ، (باشد انداز

(Sung. T.K, Gibson. D.V, 1998) 

 پروازانه بلند آرمان د: باش می اساسی عنصر سه حداقل دارای کالسیک مجدد مهندسی که دارد می بیان( ٢١١١) دنیس

 و سازمان باالی از شروع ، « .انگارد می نادیده را فعلی فرآیندهای که « سفید کاغذ تفکر بر تأکید ،(تدریجی نه رادیکال بهبود)

 ارشد مدیران از کوچکی تیم از گیری بهره

 (Dennis .A.R., Carte. T, Kelly. G, 2003) .دهد می نسبت عنصر سه این به را مجدد مهندسی یها مقاله شکست دلیلاو 
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های )بهبودهای( مهمی به دست می آید، اگر چه  مهندسی مجدد فرایند کسب وکار روشی است که به وسیله آن پیشرفت

به تغییر یا حتی افزایش شیوه های کاری، وظایف نیازمند تغییرات بزرگی در سازمان و شیوه کار است. این روش، مستلزم نیاز 

های سازمانی است. بدین ترتیب، مهندسی مجدد نیازمند صرف وقت طوالنی، منابع و تالش  شغلی، دانش موردنیاز و ارزش

 است و با استفاده از عناصری به نام تسهیل کننده ها ساده تر می شوند.
بازاندیشی بنیادین، طراحی نو و ریشه ای "ار را این گونه تعریف می کنند: مهندسی مجدد فرایند کسب و ک «چمپی»و  «همر»

 ."بحران باتوجه به معیارهایی نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت فراینـدهــا بــرای دستیـابی به پیشرفتی شگفت انگیز در

(Manganelli. R, Klein. M, (1994)) 

اری قدیمی کار را از نوع شروع کند. مهندسی مجدد در کانون فرایندها متمرکز یک سازمان باید با پشت سر نهادن روندهای ک

 است.

فرایند را مجموعه ای از وظایف تعریف می کنند که به طور منطقی با یکدیگر در ارتباط هستند و  «شورت»و  «داونپـرت» 

هایی هستند که مشترکاً، نتیجه  عالیتبرای دستیابی به یک نتیجه کاری تعریف شده، اجرا می شوند. فرایندها، سلسله ف

 (Davenport, T.H. Short, J.E,1990) ارزشمنــدی را بــرای مشتـری به بار می آورند.

در کتاب خود، مهندسی مجدد را شروع دوباره معرفی کرد. وی در همان کتاب اصول کلــی ایــن روش را بیان کرد و  «همر»

 برشمرد. «میوچوآل بنفیت الیف»و  «فورد موتور»برد آن در شرکتهای ایاالت متحده مانند مزایای به کارگیری آن را با ذکر کار

(1990 Hammer, M.) 

اظهار داشت که تغییرات همه جانبه، باعث تغییرات اساسی در فعالیتهای یک سازمــان مــی شــوند و این  «دامــامپـور»

 ار هستند، درست برعکس تغییرات تدریجی که معموالً این گونه تغییرات نشان دهنده ترک آشکار شیوه های موجود در ک

 .شیوه های کار را همراهی می کنند. به همین دلیل الزم است، بین تغییر تدریجی و تغییر همه جانبه تمایز قائل شویم

(Damampour, F,1991) 

بروز کارایی می شوند. برعکس، تغییرات و همکارانش نشان دادند که تغییرات تدریجی در درازمدت باعث  «بارزاک»همچنین 

ها را به ترک  همه جانبه می توانند باعث سازمان دهی مجدد شرکت شوند. آنان متغیرهایی را شناسایی کردند که شرکت

 ساختار و فرایندی جدید و متفاوت ترغیب می کنند. ساختارها و فرایندهای موجود و ایجاد

(Barzak, G.C. Smith, C.Wilemon, D,1987) 

، برای کشف اینکه چرا سازمانها از فرایند مهندسی مجدد کسب وکار استفـاده می کنند مطالعه ای انجام «ویتمن و گیبسون»

بهبود فرایندهای کسب و کار؛ پیشرو شدن در صنعت؛ سازماندهی :دادند. نتایج به دست آمده آنها به ترتیب اهمیت عبارتند از

     . تغییر چشمگیر وضعیت شرکت وضعیت فعلی صنعت؛قرارگرفتن در میان رهبران صنعتی؛بهبود  مجدد وظایف کسب و کار؛

 ( Whitman, M.E. Gibson, M.L.1997) 

، معتقدند که فرایند مهندسی مجدد کسب و کار روشی است مبتنی بر فراینـدها که توسط مدیریت ارشد «فانر»و  «اردالجیان»

 ز طریق تغییرات همه جانبه از سازمان انتظار دارد.هدایت می شود که عملکرد بهتری را ا

(Ardhaldjian, R.Fahner, M, 1994) 

 ها، سیاست ها، سیستم و و کار کسب افزای ارزش و استراتژیک فرآیندهای سریع و ای ریشه مجدد طراحی» کلین: و منگانلی

 .«سازمان یک در وری بهره افزایش و کارها جریان سازی بهینه منظور به  آنها پشتیبان سازمانی ساختارهای و
 (Manganelli . R, Klein. M, 1994) 

 

 

 روش تحقیق:  .3
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دانشجویان دانشکده کارآفرینی نفر از  ٥١است که جامعه آماری ما  مصاحبهدر این پژوهش روش تحقیق به صورت میدانی و 

 فرآیند فعلی ثبت نام پاسخ گفته اند .و حتی کارکنان آموزش هستند که به سواالت مطرح شده درباره  دانشگاه تهران

 جامعه : دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه نهران

ترسیم   Bizagiابزار  و با  BPMNجاری توضیح داده می شود سپس مدل سازی فرآیند براساس مدل  ابتدا فرایند شناسای

مشکالت از به روش ها استفاده شده است.  شناسایی می شود.برای اصالح SWOTمی شود. سپس مشکالت فرآیند با رویکرد

برای روش های استفاده شده شامل حذف وظایف،تکنولوژی کامل، موازی کاری و روش ترتیب می باشد.سپس فرایند باز 

 اعمال شده بر روی شاخص های فرآیندارزیابی می شود.مهندسی شده دوباره مدل سازی می شود و در نهایت تاثیر تکنیک ها 

 :نتایج .4

  شناسایی و مدلسازی  -4-1

 ادامه فرایند موجود برای ثبت نام دانشجویان مجازی ترسیم می شود.در 

ثبت نام از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود شروع می شود سپس تایید نام کاربری و رمز  گلستان  در واحد آموزش سامانه

،فرایند  انتخاب رشته قبولی توسط دانشجو که باید )وگرنه درخواست نام کاربری و رمز ورود (ورود چک می شود اگر صحیح بود

  تکمیل  )تصویر تمام صفحات شناسنامه + ارسال تصویر پشت و روی کارت ملی( در ابتدا اطالعات فردی توسط خود دانشجو

در قسمت اموردانشجویی برای معافیت تحصیلی  باید اطالعات نظام وظیفه تکمیل واگر جنسیت دانشجو مرد باشد .می شود

.پس از اطالعات فردی،تکمیل اطالعات تحصیلی و نوع آن )داشتن سهمیه ویژه جانبازان، ایثارگران، رزمنده ، بررسی شود

رد مرور و تایید اطالعات وا ،درج اطالعات و سوابق دانشجو در سیستم، نکمیل فرم سالمت ،انصرافی ،تحصیل حین خدمت و...(

 ش به طور حضوری،بررسی مدارک توسط کارشناس آموزشی هر گرای  ،پیش نمایش مدارک ارسال شده،بارگزاری مدارک ،شده 

س از پآن( و چاپ  ودریافت فرم تعهد ،درخواست  ارائه سند تعهد محضری و... ،)درخواست وام  .درصورت پرداخت شهریه 

 می یابد. پایاندانشجویی و تایید نهایی صورت می گیرد و فرآینددریافت شماره و مالی ،تایید کارشناسان آموزش 

استفاده شده است که ابتدا الگوریتم کار مورد بررسی قرار  Bizagiمدلسازی کل فرایند و ارائه تکنیک ها از نرم افزاری بنام 

ه، زمان، انعطاف پذیری گرفته سپس براساس آن طراحی می شود و همچنین برای تایید مطالب از جهار عنصر:کیفیت،هزین

 نشان داده شده است: ثبت نام دانشجویان مجازی فرآیند روند   مدلسازی کل  ٠-٤در شکل استفاده می شود.
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 ثبت نام دانشجویان مجازی فرآیندروند مدلسازی  1-4شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 
7 

 می کنیم.، آنها را بررسی فرآیند در این قسمت برای برطرف شدن مشکالت

 : مشکالت فرآیند -4-2

روند این فرآیند دارای چند مشکل است که در صورت حل این مشکالت هم این فرآیند دقیق تر انجام شده و هم سرعت آنجام 

آن باالتر می رود و در هزینه های بلند مدت تأثیر مثبتی خواهد داشت.هم چنین معیار زمان را داریم که در همه ی کارها باید 

 ممکن است زمان را کاهش دهیم.مدنظر قرار بگیرد و تا جایی که 

از مشکالتی که از همان ابتدا پیش رو قرار می گیرد اینست که دانشجو در هنگام وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود دچار 

مشکل می شود و در نتیجه مجبور به تماس با آموزش می شود تا این موضوع را پیگیری کند.مشکالتی که پیش رو قرار 

ه زمان است که در این قسمت دانشجو هم روند ثبت نامش کند می شود و هم در قسمت آموزش، که مسئول میگیرد مسئل

مربوطه باید وقتی را برای پاسخگویی به این مشکالت دانشجویان بگذارد.شاید در این فرآیند قسمت اعظم فرآیند را تحت تأثیر 

عات غلط و یا ناقص است که در این صورت بخش های مختلف قرار می دهد مشکل ناشی از بی دقتی و یا وارد کردن اطال

مشکل دیگر این روند در مورد قسمتهای ،اصالح آن می شود که این نیز زمان بر استآموزشی درگیر چک کردن اطالعات و یا 

طالعات و اضافی است که باید حذف شوند و این در صورتی امکان پذیر است که مشکالت ناشی از بی دقتی در وارد کردن ا

همچنین اطالع رسانی نا کافی )که ممکن است هر قسمت برای دانشجو سوال پیش بیاید و الزم شود که با قسمت آموزش 

تماس بگیرد( با ارائه تکنیک ها برطرف شود. مثالً اگر قسمت الکترونیکی کامل و بی نقص انجام شود شاید نیازی به ثبت نام 

مشکل دیگری آن است که برای دریافت ریز نمرات و تطبیق ،الکترونیکی انجام شود حضوری نباشد و تمام قسمت ثبت نام

واحد همیشه باید حضوری برا ی گرفتن نامه به مقصد دانشگاه کارشناسی دانشجو توسط خود دانشجو برده شود که هم بخاطر 

وجود دارد آن است که چون مشکل دیگری که ،ایاب و ذهاب بخصوص برای دانشجویان شهرستانی سخت و هزینه بر است

سیستم نمی تواند تشخیص دهد که مدرک کارشناسی با مدرک رشته ای که دانشجو پذیرفته شده است  مطابقت دارد برای او  

 واحدهای جبرانی در نظر می گیرد.

 

 

 این فرآیند SWOTماتریس    -4-3

 SWOTمشاهده فرآیند ثبت نام، روش تجزیه و تحلیل  با استفاده از مصاحبه از کارمندان دانشگاه و پرسش از دانشجویان و

-٤تعدادی از نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و تهدیدها در خارج از سازمان بدست آمده اند که در جدول  انجام گرفت.

 د.کنی مشاهده می١
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 فرآیند ثبت نام دانشجویان مجازی SWOTماتریس  – 3-4جدول 

 

 ها برای رفع مشکالتاستفاده از به روش  4-4

پس از شناسایی مشکالت فرآیند چند تکنیک برای رفع آنها  بکار برده شد که بهترین آنها عبارتند از :حذف وظایف،تکنولوژی 

 کامل، موازی کاری و روش ترتیب بودند که به بررسی هر کدام از این به روش ها می پردازیم.

 

 روش حذف وظایف -1-4-4

کرد و  می توان اطالعاتی که جهت استفاده کاربران سال های پیش بوده را از سایت پاک ،سایت نبودبروز نجهت رفع مشکل 

و هم چنین سامانه ثبت نام در قست مشخصی از سایت باشد چون دانشجویی که از طریق سازمان سایت باید بروز رسانی شود

یکی را براحتی پیدا نکند. اگر اطالعات نام کاربری و سنجش از قبولی خود باخبر شده ممکن است آدرس دقیق سامانه الکترون
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رمز عبور برای هر دانشجو پیامک شود ممکن است این مشکل براحتی رفع شود گرچه ممکن است در ابتدا هزینه بر باشد ولی 

نام  بخش حضوری فرآیند اصلی ثبت -٤-٤-٠در شکل مشکالت ناشی از گنگ بودن این موضوع هزینه بر و زمان برتر است.

 مجازی حذف شده است 

 

 حذف وظایف1-4-4شکل 

 مشاهده می کنیم در این تکنیک کیفیت کار باال رفته و با کاهش هزینه وزمان روبرو می شویم. شکل فوقدر همانطور که 
 

 تکنولوژی کامل  -4-4-2

ر استفاده نمود تا به عنوان مثال در جهت رفع این مشکل باید از فناوری اطالعات استفاده کرد باید از سیستم اتوماسیون جدیدت

هر قسمت اطالعات الزم یادآوری شود )بجای اینکه اطالعات در یک فایل جداگانه در اختیار دانشجو قرار بگیرد و الزم باشد 

تص هر دانشجو قبل از ثبت نام آنرا مطالعه کند که معموالً با دقت خوانده نمی شود(. یا راه حل بعدی اینکه اطالعات الزم مخ

تمام کارها با کامپیوتر انجام برای همین از ابتدا استفاده شود.  ٠تکنیک تکنولوژی کامل  دانشجو به او ایمیل و پیامک شود.از

تماس یا حضوری دانشجویان کاهش می یابد.که در  شکل     شود بطوری که پاسخگویی به سواالت دانشجویان داده شود و 

 نشان داده شده است. 4-4-2

                                                           
1 Integral technology 
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 استفاده از روش تکنولوژی کامل 2-5-4کل ش

 

 کاهش می یابد و کیفیت و انعطاف پذیری  هزینه بیشتر شده ولی در زماندر این روش 

 

 موازی کاری  -4-4-3

ود باعث سریعتر شدن داد یعنی دریافت ریز نمرات و تطبیق واحد همزمان ش انجام موازی کاریبرای رفع این مشکل می توان 

قسمت کنترل مدارک و دریافت ریزنمرات نشان داده شده است  ١-٤-٤در شکل و هزینه صرفه جویی خواهد شد.کار و کیفیت 

 چک و تایید شود تا به مرحله بعدی برود.و ریزنمرات باید + نشان دهنده آن است که همه مدارک عالمت 
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 موازی کاری 3-5-4شکل 

 کاهش می یابد  ر شده ولی زمانبیشتکیفیت و انعطاف پذیری  وهزینه در این روش 
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 روش ترتیب -4-4-4

سیستم تشخیص دهد که یک  می توان استفاده کرد یعنی پس از تطبیق واحد روش ترتیببرای رفع این مشکل می توان از 

          الورود نیازی به واحد جبرانی دارد یا نه که این کار هم در زمان و هم در هزینه دانشجو و هم در جدیددانشجوی 

شده است با تایید مدارک کارشناسی  نشان داده ٤ -٤-٤همانطور که درشکل  انعطاف پذیری نقش عمده ای را ایفا می کند.

می توان پی برد که نیاز به کالس جبرانی در مقطع ارشد می باشد یا نه و اینکه چه دروسی باید در ترم اول به عنوان پایه و 

 شده در نظر گرفته شود. مبنای اطالعات و گرایش پذیرفته
 

 روش ترتیب 4-5-4شکل 

 می یابد افزایش  تر شده ولی در زمانکیفیت و  انعطاف پذیری کم وهزینه در این روش  
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 :شمای کلی فرآیند بازمهندسی شده  -4-5

 تمامی  تکنیک هایی که استفاده شده را در یک نما نشان داده است.-٥-٤در شکل 
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 زمهندسی شدهشمای کلی با 6-4شکل

 ها CSF2و٠ KPIبررسی  -6-4

KPI  تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کالن

به ما در درک میزان خوب بودن عملکرد  .KPIباشدبه معنای شاخص کلیدی عملکرد میکه  است یا فرایند واحد سازمانی

 .حد سازمانی و افراد در مقایسه با اهداف کمی و کیفی راهبردی تعریف شده برای هر یک کمک خواهد کردسازمان، وا

CSF به اهداف و  مهایی است که باید انجام شود تا بتوانیابزاری ضروری برای شناسایی مجموعه فعالیت،عوامل بحرانی موفقیت

   .نیمدستیابی پیدا کمجازی دانشجویان()فرایند ثبت نام خود  مقالهوکار یا های کسبماموریت

 (KPIشاخص های کلیدی عملکرد) -1-6-4

طبق مصاحبه ای که از دانشجویان هم دوره و کارکنان آموزش انجام شده نشان داد  برای تعیین  شاخص های کلیدی عملکرد 

 نیروی نبود شده، داده اطالعات هب دانشجویان دقت عدم رسانی، اطالع ی برا قوی سیستم عدم واحدها، بین ناهماهنگیکه 

،مهمترین عوامل مشکالت  منا ثبت برای پیچیده روند و اضافی های قسمت وجود دانشجویان، به گویی پاسخ برای کافی انسانی

به ان اشاره شده است و امتیازات آماری از احاظ فراوانی به ترتیب از  ٤-1-٠سیستم فرایند ثبت نام مجازی نام برد.در جدول 

 امال موافقم تا کامال مخالفم می باشد .ک

 

 ((n=50)مصاحبهنمایش  کمی )تعداد شرکت کننده در  -4-6-1جدول 

 کامال مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم مربوطهKPIشاخص های  به روش

 ٥ ٥ ٥ ٠١ ٢٥ حضوری حدف وظایف

 ١ ١ ١ ٢١ ١١ IT تکنولوژی

 ٥ ٥ ٥ ١١ ٥ چک کردن  پرشدن فرمها ترتیب

 ١ ٠١ ١ ٠١ ١١ بررسی واحدهاو ریزنمرات موازی

 ١ ١ ٠١ ٠١ ١١ تماس و پاسخگویی تعامل

                                                           
٠ Key Performance Indicator (KPI) 
٢ Critical Success Factors(CSF) 
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 عوامل بحرانی موفقیت -2-6-4

در اینجا چهار عنصر مهم زمان،کیفیت،هزینه و انعطاف پذیری را مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم که با استفاده از به روش ها 

 شاخص ها مطرح شده و از لحاظ آماری به ترتیب موافق ، -٤-1-٢این چهار عنصر داشتند.در جدول  هرکدام چه تاثیری روی

 بیشترین پاسخ ها را در برگرفته است.نظری ندارم و مخالف 

 

 ((n=50)مصاحبهی )تعداد شرکت کننده در یفنمایش  ک -4-6-2جدول 

 مخالف نظری ندارم موافق مربوطه CFSشاخصهای  به روش

ظایفحدف و     زمان و کیفیت 

    زمان و هزینه و کیفیت و انعطاف پذیری تکنولوژی

    زمان و کیفیت ترتیب

    بررسی واحدهاو ریزنمرات موازی

    تماس و پاسخگویی تعامل

  

 نتیجه گیری.5

 عنوان به. باشد داشته مجدد راحیط فرایند در متناقضی اثرات است ممکن برتر شیوه از استفاده که است باور این به ما تمایل

 برآورد در تر دقیق بررسی حال، این با .باشد هزینه پر بسیار تواند می آن اجرای اما روند، مدت طول کاهش موازی نقش مثال،

 چهار اثرات مورد در تری مثبت احساس که دهد می نشان سنجی نظر این در کنندگان شرکت توسط شده ارائه بازخورد و ما

 توسعه منظور به همچنین نشدن یا و شدن اجرایی چگونگی و مکان زمان، برتر های شیوه تمام برای تحقیق داردبه جودو بعد

 به نهایی نتیجه باز مهندسی مجدد واقع در.شود اجرا باید شیوه بهترین منظور این به. برتر های شیوه از استفاده در روش یک

 واقع دنیای در که است( اند شده یابی عیب و سازی شبیه مدلسازی، شناسایی، که فرایندهایی) فرایند چند و چندین کارگیری

 اتوماتیک به کنند، می مدیریت را انسانی تعامالت اینکه کنار در فرایندها، این غالباٌ. هستند اجرا حال در یکدیگر با تعامل در

 نظر به که تغییراتی نام ثبت فرایند سیستم در اگر مجموع  در.کنند می شایانی کمک(  نام ثبت) ما فرایند در وظایف ساختن

 جضوری آمد و رفت از و بوده ثمر مثمر مجازی دانشجویان نام ثبت پروسه برای تواند می گردید مطرح مصاحبه طبق و ما

 کیفیت و شود می جویی صرفه هزینه و وفت در و بوده پاسخگو خود سیستم مشکل صورت در و کند ممانعت  دانشجویان

 .باشد می نیز  بیشتری پذیری انعطاف قابل تواند می فرایند این.  رود می باال نام ثبت حوهن
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