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 چکیده 

ین در چرخه آن، شناسایی تکنولوژی، از اهمیت باالیی برخوردار در ادبیات مدیریت تکنولوژی و همچن

است. چرا که به نحوی میتوان نخستین و مهمترین گام مدیریت تکنولوژی را شناسایی تکنولوژی 

دانست. شناسایی تکنولوژی از طریق بهینه کاوی، رویکرد جدیدی است که مدیریت تکنولوژی را ساده 

دتر میکند. رویکردهای متفاوت و کارآمدی وجود دارد که بتوان بوسیله تر و حصول نتایج آن را مشهو

و... اشاره  QFDآنها تکنولوژی را شناسایی نمود که از آنها میتوان به نگاشت تاریخی، زنجیره ارزش، 

های پروژه محور کرد. روش نوین شناسایی نکنولوژی که در این مقاله اتخاذ شده است، مختص سازمان

یک روش  اختار شکست کار پروژه سروکار دارد. روش کامال کاربردی ارایه شده در این مقالهاست و با س

باشد. در این مقاله با این رویکرد نوین، تکنولوژی نوین مورد استفاده در شرکت های پروژه محور می

قالب  های پروژه را شناسایی و برای بهینه کاوی آن برنامه ریزی میشود. همچنین موارد تئوری در

مطالعه موردی در شرکت سازنده تجهیزات نفت و گاز، شرکت مصنوعات فلزی سنگین پیاده سازی 

 شده است.

 استراتژی تکنولوژی، شناسایی تکنولوژی، ساختار شکست کار، پروژه نفت و گاز، بهینه کاوی : واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -

ی توسعه و پیشرفت فن آوری و همچنین کسب و بهره برداری استراتژی تکنولوژی شرکت در یک افق مشخص ،مسیر ها

. همچنین تکنولوژی مناسب را برای تولید محصول مناسب و با [1]( 8731از دانش های نو را مشخص می کند ) جعفرنژاد 

ازمان قرار می قیمت مناسب را تعیین کرده و مجموعه ای از اهداف و ابزارهای کنترل را برای رسیدن به آنها را در اختیار س

 )[2] 8991دهد ) براون 

 استفاده از تکنولوژی و توسعه آن جهت دستیابی به مزایای رقابتی پایدار در شرکت را استراتژی تکنولوژی گویند.

اگر فرض کنیم همه تکنولوژیهای دنیا و کشور )چه در دسترس و چه نوظهور(در کاتالوگی معرفی شده اند،استراتژی 

ان می دهد که شرکت چه تکنولوژی هایی را از این کاتالوگ انتخاب و به اصطالح سفارش داده تکنولوژی شرکت نش

 است.استراتژی تکنولوژی شرکت چگونگی این سفارش را نیز تبیین می کند.

در برخی صنایع ،تکنولوژی تولیدی به عامل مسلط در رقابت پذیری تبدیل شده است.به عنوان مثال در صنعت اتومبیل 

تولید ناب روشی است که  ه رقابتی سازمان توسط تکنولوژی تولید و کیفیت،هزینه و قابلیت اطمینان تعیین می شود.جایگا

هزینه تولید تراشه های سیلیکونی بوسیله تکنولوژی تولید که تعیین کننده ماحصل تولید و  شرکت تویوتا پیشتاز آن است.

امات صحیح برای دسترسی به تکنولوژی مناسب برداشته درصد ضایعات است تعیین می شود. در صورتیکه اقد

 نشود،اجرای برنامه های استراتژیک تقریبا غیر ممکن است.

های مختلف سازمان از قبیل بهبود های مختلف و بمنظور بهبود فرآیندرویکرد بهینه کاوی، روشی است که در سازمان

های مختلف، بهبودهای سازمان ها و رقبا را با شود و با اتخاذ روشه میتولید، بهبود سازمانی، بهبود فرآیندی و ... بکار گرفت

نماید. روشهای بسیاری برای بهینه کاوی وجود دارد که بصورت برنامه ریزی مدون، در سازمان و شرکت ها پیاده سازی می

 .خالصه به برخی از روش ها که در مدیریت تکنولوژی کاربرد دارند اشاره شده و بحث میشوند

  بهینه کاوی یک به یک: آنجا که یک شریک از شریک دیگری بازدید میکند. این روش به معمول ترین

در شناسایی تکنولوژی نیز  روش بهینه کاوی بحث شده در کتابهای بهینه کاوی، بسیار نزدیک است.

 میتوان از این شیوه بهینه کاوی استفاده کرده و تکنولوژی های رقبا را لیست کند.

 ه کاوی مروری: معموال تیمی از دیگر شرکا بازدید کرده و نقاط ضعف و قوت مرتبط و بهترین تجربیات بهین

شناسایی شود. این بهینه کاوی شبیه به بهینه کاوی یک به یک بوده با این تفاوت که در بهینه کاوی 

استفاده در نقشه  مروری، نقاط ضعف و قوت نیز شناسایی میشوند. بهینه کاوی مروری روش مناسبی برای

 راه تکنولوژی میباشد.
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 توسعه فرآیندها -2

ها تجربه در مطالعات داخلی و خارجی تسهیل گری ها، فرآیند بهینه کاوی که در اینجا ارایه شده است، حاصل سال

است. همچنین  تحلیل ها، تهیه گزارش ها، رهبری بازدید از محلها، فعالیت های جمع آوری داده ها و انتشار بهترین تجربیات

این فرآیند بر پایه اطالعات از صحبت ها و کار با شرکاء، مشاوران، مهندسان، مشتریان و دیگر افراد درگیر در مطالعات بهینه 

 کاوی گلچین شده است. همچنین این فرآیند برای پیچیده ترین موقعیت های بهینه کاوی مهیا شده است.

 

 ساختار الگو

و این است که یک فرد از سازمان نیازهای بهینه کاوی را شناسایی کند. اگر قبال پروژه بهینه اساس استفاده از این الگ

کاوی در راستای اهداف ما صورت گرفته است، میتوان آن را یکپارچه کرد. در این حالت، آماده سازی داخلی در پایین ترین 

، اولین و مهمترین مرحله پروژه مرحله آماده سازی سطح صورت میگیرد. اگر هیچ مطالعه مناسبی در سازمان موجود نباشد

های زمانی، شرکای بالقوه و های عملکردی، مقیاساست. پیشنهاد پروژه معموال شامل مقصود و اهداف مطالعه، شاخص

 ارتباطات است که بطور کلی، شامل هرچیزی است که برای ارایه به مدیریت و ترغیب آن به عقد قرارداد مورد نیاز است.

مرحله مهم دیگر مقایسه داده ها میباشد که میتوان در دو بخش مورد توجه قرار گیرد. اولین بخش، استخدام و کار با 

شرکا بمنظور نهایی کردن جزییات مطالعه بهینه کاوی است. بخش دوم این مرحله شامل جمع آوری داده ها، صحه گذاری و 

 تی میشود که معموال الزم نیست در اختیار شرکا قرار بگیرد.نوشتن گزارشات میشود. این بخش منجر به اطالعا

 

 مراحل بهینه کاوی از طریق تکنولوژی بصورت کلی -8شکل 

 

 : توسعه یک پیشنهاد پروژه 1مرحله 

 .با شناسایی نیاز های تکنولوژی و بهینه کاوی شروع میشود 

 .با یک پیشنهاد پروژه تفضیلی، شامل یک برنامه به پایان میرسد 

 سازمان اکنون اماده است تا از گروه ها برای بهینه کاوی دعوت کند.
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 : استخدام شرکا در مطالعه و کار با آنها برای نهایی کردن جزییات مطالعه2مرحله 

 .با ارتباط با شرکای بالقوه و دعوت انها برای پیوستن به مطالعه شروع میشود 

  اوری داده ها، تحلیل و گزارش نویسی ها را شامل میشود توافقاتی در مورد جزییات مطالعه با شرکا، جمع

 و

 .با گزارش منتشر شده یا دیگر خروجی ها به پایان میرسد 

 مرحله سوم: بهبود سازمانی

  با به کار گیری اطالعات در گزارش/ خروجی ها برای شناسایی حوزه های بهبود و وظایف خاص شروع

 میشود و

 ش مناسب به پایان میرسد.با تکمیل فعالیت های بهبود با رو 

حال نوبت به آن رسیده که مدل توسعه داده شده را ابتدا از طریق ترسیم گرافیکی نشان داده و موارد مهم را مورد 

 بررسی قرار دهیم.

 چارچوب مدل توسعه داده شده بهینه کاوی تکنولوژی -2شکل 

 

 یاز برای بهینه کاوی را اثبات کنیم.در آمادگی داخلی باید پروژه را انتخاب کرده و دالیل مورد ن

بیشتر سازمان ها آمادگی این را نخواهند داشت که منابع معنی داری برای هر پروژه، مانند پروژه های بهینه کاوی 

اختصاص دهند، مگر اینکه به این عقیده برسند که منافع زیادی دارد. یکی از چالش های بهینه کاوی، استفاده از آن برای 

ضعف در یک سازمان است. اگر در سازمانی نقاط ضعف آشکاری نباشد، مدیریت ممکن است نسبت به سرمایه گذاری  شناسایی

 ای نداشته باشد. در اولین گام باید نیاز را شناسایی کرده و عوامل ترغیب کننده تصمیم گیران را بشناسیم.در بهینه کاوی عالقه

یزات نفت و گاز، مدیریت عامل میداند که برای توسعه کسب و کار برای مثال در یکی از شرکت های سازنده تجه

میتواند دو مسیر را انتخاب کند. یک راه توسعه کارخانه میباشد که هزینه بسیار باالیی میبرد و راه دیگر بدست آوردن 

برای مثال در شرکت مذکور تکنولوژی بمنظور استفاده و کاربرد در محصوالت و تجهیزات کارخانه که ارزش افزوده تولید کند. 

تومان برای هر کیلو است. همین تجهیز با داشتن یک تکنولوژی تبدیل  0555حدود قیمت یک مخزن ساده و بدون تکنولوژی 
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تومان برای هر کیلو فروخته میشود. این تکنولوژی دقیقا از طریق بهینه کاوی  70555به مخزنی بنام دیرتور میشود که قیمت 

 بدست آمده است.

شناسایی اهداف مطالعه بسیار مهم است. اهداف همچنین به آنچه که برای دستیابی از طریق مطالعه برنامه ریزی کرده 

شده است، هویت میبخشند و در نهایت بعنوان مقیاسی برای سنجش موفقیت های مطالعه مورد استفاده قرار میگیرند. اهداف 

 میتوانند موارد زیر باشند:

 کرد سازمان های مقایسه پذیر،شناسایی سطوح عمل 

 ،تعیین اهداف سطوح عملکردی منطقی بر حسب آنچه دیگران کسب کرده اند 

 ،کمی کردن فاطله بین سطح و عملکرد جاری و سطوح عملکرد هدف 

 ،شناسایی تجربیاتی که برای رسیدن به سطوح عملکردی ما را کمک میکنند 

 استقرار تغییرات مناسب برای بهبود عملکرد 

بایست شرکای بالقوه شناسایی شوند. این نکته مشخص شود که بهینه کاوی با رقبا میخواهد از هدف گذاری، میپس 

 انجام شود یا غیر رقبا، و اینکه چه پوشش جغرافیایی مناسب است و ...

اندازه گیری  ها صورت پذیرد. سنجه ها موجب میشوند تا تواناییبایست توسعه سنجهپس از شناسایی شرکای بالقوه، می

و مقایسه عملکرد خودمان با شرکا بوجود آید و بهبود های آینده را بتوان کمی نمود. سنجه ها برای دستیابی به اهداف مطالعه 

 و اغلب برای مقایسه سطوح عملکرد، تعیین میزان شکاف عملکردی و منافع بالقوه استفاده میشوند. 

تعیین الزامات منابع و برنامه زمانی مطالعه است. این موارد برای هر پروژه  پس از طی مراحل باال، مرحله برنامه ریزی،

 ای و نه فقط برای تایید مدیریت، بلکه همچنین برای برنامه ریزی سایر انتظارات هدایت پروژه الزم و ضروری است.

ی پروژه است. مانند هر ریزی مطالعه بهینه کاوی، کسب موافقت مدیریت برای برنامه ریزگام نهایی مرحله برنامه

پیشنهاد پروژه ای، باید به مدیران نشان دهیم نه تنها اجرای پروژه بهینه کاوی، منافع مالی و کاهش هزینه را به همراه خواهد 

 داشت، بلکه این پروژه نسبت به دیگر پروژه ها، منافع و منابع بیشتری برای سازمان بهمراه خواهد آورد.

ام بعدی دعوت از شرکا برای پیوستن به مطالعه است. اساسا رویکرد دعوت شرکا، چه شریک بعد از تایید پروژه، گ

داخلی باشد و چه خارجی، بسیار شبیه به هم است. هرچند برای شرکای داخلی میتوانیم از نفوذ مدیریت برای تشویق آنها 

 استفاده کنیم.

مطالعه و طرح را تایید نهایی کنند. اولین جلسه جلسه  بهینه کاوی، زمانی شروع میشود که شرکای بالقوهمرحله دوم 

kick-off   است. بیشتر از نظر شکلی با سایر جلسات متفاوت است زیرا این جلسه برای ایجاد ارتباط و بحث در مورد مقاصد

 کلی و نحوه اجرای پروژه میباشد.
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 جمع آوری و صحه گذاری داده ها 

ه چه داده ها و اطالعاتی را باید جمع آوری کنند و کدام تعاریف باید توسعه پیدا در این مرحله شرکا توافق میکنند ک

کند. مرحله بعدی این است که چگونه و با چه روشی میتوان اطالعات را کسب کرد. متداول ترین روش، طراحی یک بسته 

ی جمع اوری داده توسط یک یا چند جمع آوری داده است. البته سایر روش های جمع اوری عبارتند از هارد کپی، بازدیدها

 تسههیل گر و ارتباطات اینترنتی. 

احتمال میرود هر اندازه که مستندات جمع آوری داده به دقت آماده شود، باز هم پرسش هایی بوجود خواهد آمد که از 

 طریق تشکیل جلسات تسهیل گری گروه پشتیبان رفع خواهد شد.

رسد. مقدار و عمق تحلیل ها و ا، نوبت به تحلیل داده و نتایج خروجی میبعد از صحه گذاری و جمع اوری داده ه

های سطوح همچنین توالی گزارشات بطور گسترده ای به شرایط و مدت مطالعه بستگی دارد. تحلیل هایی که مربوط به مقایسه

ها و توصیه ها میشود، نیاز به  عملکرد، تحلیل شکاف تکنولوژیکی، تحلیل شکاف عملکرد، آزمون نظریه ها، ارزشیابی تجربه

 تحلیل زیادی دارند.

تا این مرحله به نظر نمیرسد که مطالعه بهینه کاوی، سودی برای شرکا داشته باشد. زمانی که شرکا گزارش بهینه کاوی 

نند و امکان دارد یا دیگر خروجی های مطالعه را دریافت کنند، میتواند به آنها کمک شود تا محلی را که قرار دارند، شناسایی ک

دریابند که چگونه فعالیت های بهبود خود را شروع کنند. راه های بسیاری که ممکن است شرکا برای بهبود اتخاذ نمایند، 

 عبارتند از: 

 ،راه اندازی انجمن های بهترین تجارب 

 ،شرکت در تجارت اطالعات تکنولوژیکی با یک یا تعدادی از شرکا 

 ش از اجرای اقدامات بهبود،انجام مطالعات عمیق تر پی 

 .استقرار فعالیت های بهبود داخلی مانند بهبود و مهندسی دوباره فرآیندها 

 شناسایی تکنولوژی

ارائه  یا محصوالت تولید برای نیاز مورد یا های موجودتکنولوژی از فهرستی تهیه مفهوم به شناسایی تکنولوژی

 یکی در . داد انجام تکنولوژی های به مؤلفه توجه با توان می را ولوژیتکن شناسایی .باشد می سازمان / شرکت یک خدمات

 (3 وسایل، (2 اجزاء تکنولوژی، (1 : دسته 6 شامل تکنولژی (شناسایی  Betz 1987 شده) ارائه الگوهای - از ابعاد

  .شود می کاربردها (6 و منایع و اولیه مواد (5 سیستم ها، (4 فرایندها،

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5555 

 

 

 :از عبارتند که گردیده است ارائه تکنولوژی شناسایی برای رویکردهای مختلفی تکنولوژی، تمدیری ادبیات در

 .نگرش فرآیندی8

 محصول، یک به ... را و نیروی انسانی اطالعات، مواد، نظیر ورودی چند یا که یک است فعالیتهایی از ای فرایند، مجموعه

 یک نگرش، این اساس بر (Hammer & Champy- 1993) . کند می تبدیل مشتری برای ارزش با یا اطالعات خدمات

 ارزش زنجیره با رامیتوان سازمان هر بنابراین .باشد می و مدیریتی پشتیبانی عملیاتی، فرایندهای سه دسته شامل سازمان

ین چند از متشکل فرایند هر که آنجا ( ازLorino-1995) .نمود (Value Chain of Process) معرفی های آن فرایند

 چند یا یک به متکی هر فعالیت اینکه به توجه با و پرداخته فرایند شناخته شده های فعالیت شناسایی به باشد، می فعالیت

 .شوند شناسایی می مربوطه های ی تکنولوژ طریق این از باشد لذا می تکنولوژی

 روش زنجیره ارزش تکنولوژیها .2

 به که میداند از فعالیتهایی ای مجموعه را شرکت هر او است، ردیدهگ ارائه 1985 سال در پورتر مایکل توسط روش این

 دو دسته به فعالیتها شوند. این می انجام خدمات محصول یا فروش از پس خدمات و فروش طراحی، تولید، بازاریابی، منظور

 انتقال و خدمات، فروش/محصول تولید شامل اصلی، فعالیتهای .شوند می تقسیم فعالیتهای پشتیبانی و اصلی های فعالیت

 و اصلی بوده فعالیتهای کننده حمایت بعنوان فعالیتهای پشتیبانی . باشد می فروش از پس همچنین خدمات خریدار، به

  .باشد می غیره و نیروی انسانی تکنولوژی، اولیه، مواد تهیه شامل

 یا یک برگیرنده در و پشتیبانی اصلی الیتهایفع از اعم زنجیره، این با ارزش در فعالیت هر که است معتقد پورتر، مایکل

ارزش  زنجیره“ یا “ تکنولوژیها ارزش زنجیره“بوسیله  توان می را شرکت هر دیگر بعبارت .می باشد تکنولوژی چند

 .نمود معرفی “فعالیتها

 را شرکت ارزش جیرهزن بدین منظور . باشد می شرکت یک فرایند یهای شناسایی تکنولوژ برای رایج ابزاری ، ارزش زنجیره

 .شود می شناسایی بالقوه ویا بالفعل تکنولوژی بصورت چند یا یک زنجیره، این فعالیت برای هر و نموده ایجاد

7. Quality function development  
 انتظارات شناخت بدنبال و باشد می جامع کیفیت مدیریت در شده بکارگرفته روشهای و ابزارها از یکی روش این

(TQM) باشد می شده ارائه خدمات / محصول از ریانمشت. 

 نیازهای و ها روش،خواسته این در . باشد می خدمات / محصول یهای تکنولوژ شناسایی برای مناسبی ابزار روش این

 برای مهندسین کار مبنای و شده ترجمه کیفی، خصوصیات قالب در سپس و شده دریافت ورودی یک بعنوان مشتریان،

 و داده ارتباط مربوطه های فعالیت با را کیفی خصوصیات این مهندسین . گیرد می قرار مشتری خواست نمودن برآورده

 (Arasti – 2002 ). کنند می شناسایی کند، کمک آنها به زمینه این در بتوانند که را جدیدی یا موجود یهایی تکنولوژ
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 روش نگاشت تکنولوژی .4

 . شود می شناخته تکنولوژی مدیریت برای (Knowledge Mapping) ابزاری دانش بعنوان نگاشت تحلیل “عموما

(Karol I. Pelc) اجزاء ارتباطات بین و پیکربندی اجزاء، از متنی یا نمایش گرافیکی برای آل ایده راه یک نگاشت، ترسیم 

 ( Philips,2001میشود. ) آشنا، نا افراد برای حتی موضوع، از فهم دقیقی موجب و بوده نظر مورد دانش

 بیانگر تواند می گره هر .( میباشدLine( و خط )Node( شامل تعدادی گره )Mapدر یک تعریف ساده، یک نگاشت )

 مهمترین از یکی .دهد می نشان را آنها بین ارتباط ها، گره بین خطوط و بوده … یا تکنولوژی مفهوم، موضوع، یک

 شناسایی امکان توسعه، و تحقیق مدیران و تکنولوژی ریزان هتکنولوژی،برنام مدیران برای تکنولوژی نگاشت کاربردهای

 اثرات ردیابی و کنترل شرکت،همچنین های فرایند یا فعالیتها با مرتبط تکنولوژیهای روی بر گیری تصمیم و تحلیل

 دارد ودوج تکنولوژی نگاشت ترسیم برای زیر، شده شناخته روش سه .باشد می خدماتشان و محصوالت بر آنها تکنولوژیکی

 :(Karol I. Pelc)گیرد قرار استفاده مورد تواند می تکنولوژی ن ریزا برنامه و تحلیلگران نیاز به توجه با که

 نگاشت تاریخی .0

 نوع این از . شود می تاریخی استفاده نگاشت مشخص،از حوزه یک در کنونی دانش وضعیت و تاریخچه نمایش برای

 از منظر و شود می استفاده مدت کوتاه یا مدت در بلند تکنولوژی یک پیشرفت و تغییرات مسیر روندیابی جهت نگاشت،

  .گردد می رسم تکنولوژی با مرتبط و اتفاقات رویدادها زمانی وقوع ترتیب به و تاریخی

 تکنولوژی تاریخی نگاشت یک نمونه زیر نمودار در . شود تکنولوژی بینی قدرت پیش ایجاد به منجر تواند می نگاشت این

 می را نمایش آینده محصول بینی پیش و تکنولوژی کاهش هزینه روند تکنولوژی، پیشرفت روند بر که عالوه گردیده ارائه

 .دهد

 روش شناسایی تکنولوژی )نگاشت تاریخی( -7شکل

 

 نگاشت هم کلمات .0

 نوع این در . کنند می زمانی ظهور دوره یک در که است اختراعاتی ثبت و حق انتشارات تعداد اساس بر دانش، رشد روند

 می عل و انتشارات اختراع ثبت مدارک اطالعاتی، بانک های  در جستجو از نرم افزار های داده کاوی به استفاده با نگاشت،
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 شناسایی باشند، نظرداشته مورد تکنولوژی با جستجو مورد متون در  اتفاقی را هم که بیشترین هایی ی تکنولوژ و پرداخته

 .شوند می

 تمرکز و علمی گیریهای و جهت شده شناسایی مختلف های حوزه در فعالیتهای تحقیقاتی حرکت مسیر ترتیب بدین

 .گردد می مشخص خواهد داشت، بهمراه را تکنولوژی تغییرات “که احتماال متخصصان،

 امن نیز  Concurrent Word Mapping روش عنوان تحت متون در و ارائه Engelsman & Vanتوسط  روش این

 .است شده  برده

تحت  را روشی Technology Policy and Assessmentتکنولوژی  و سیاستگذاری ارزیابی مرکز فوق، روش اساس بر

 جستجو مورد را اطالعاتی الکترونیکی منابع TOAمعرفی مینماید.   Technology Opportunity Analysis،  عنوان

 ند.اساس پیش بینی تکنولوژی میک بر و داده قرار

 نگاشت شناختی .3

 شبکه یک قالب در روی آن بر گذار تاثیر موضوعات و مشخص یک تکنولوژی معلولی و علی روابط نگاشت، نوع این در

 .شوند می ترسیم و گرفته قرار و بررسی توجه مورد کارشناسان و متخصصان باورهای فردی از دار جهت

 روش بررسی ساختار شکست کار .1

ولوژی ساختار شکست کار مورد نظر است. این روش تا کنون در هیچ مقاله و پژوهشی بکار در این روش شناسایی تکن

بایست برای پروژه و شکسته شده برای ساخت گرفته نشده است و کامال عملیاتی و ابداعی است. ساختار شکست کار می

ررسی قرار میدهیم. در سازمان های پروژه تجهیز یا محصول را  تهیه و یا از اسناد پروژه استخراج میکنیم و به دقت مورد ب

 محور بهترین نوع شناسایی تکنولوژی است.

در سازمان های پروژه محور یکی از بهترین راه های شناسایی تکنولوژی در کنار سایر تکنولوژی ها، بررسی ساختار 

 میباشد. 8شکست کار

 مطالعه موردی: شرکت ومصنوعات فلزی سنگین

د شناسایی تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته و حال نوبت به ارایه مطالعه موردی از شرکت تاکنون تئوری مدل جدی

 باشد که مدل مذکور در این سازمان اجرا و منتجر به نتایج قابل قبولی گردید.سازنده تجهیزات نفت و گاز می

کا و مرحله بهبود سازمان را برای طبق مدل توسعه داده شده فوق، سه مرحله توسعه یک پیشنهاد، استخدام و کار با شر

 گردد.بهینه کاوی تکنولوژی باید انجام داد. همچنین مراحل جزئی دیگری نیز وجود دارد که در ادامه تشریح می

بایست ارایه مرحله اول آمادگی داخلی است که در این مرحله پروژه انتخاب شده و دالیلی برای انجام بهینه کاوی می

 گردد.

                                                           
1 WBS: Work Breakdown Structure 
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، طراحی تامین و ساخت یک تجهیز نفتی است که نقشه های فرآیندی آن در ضمیمه  EPCنظر یک پروژه محصول مورد 

( نکته مهم درباره شناسایی تکنولوژی های بخش طراحی، تامین و حتی ساخت، وجود 8)ضمیمه  نشان داده شده است. 8

اعم از پروژه های صنایع دفاع، پروژه های نفت و تمامی نقشه های فرآیندی، الکتیکال، مکانیکال و ... است. در هر پروژه 

 گاز و ... در فاز شناسایی تکنولوژی نیاز به تمامی نقشه ها میباشد. 

در ساخت نیز با توجه به نقشه ها، سایز لوله ها، ضخامت ورقها، چگونگی خمش و سایر مراحل ساخت مشخص میگردد. 

 نماید. ی تکنولوژی کمک مینقشه های فرآیندی بهمراه ساختار شکست به شناسای

برای شناسایی تکنولوژی نیاز مبرم به تمامی تجهیزات ساخت، مشخصات تجهیزات در فاز ساخت و همچنین تمامی نرم 

 افزارها در فاز مهندسی میباشد.

 3برای تحلیل و بررسی روند کلی ساخت یک مخزن ساختار شکست تا آخرین سطح که برای ساخت باید حد اقل سطح 

 3-0شد مورد نظر قرار میگیرد. اما این نکته را باید در نظر داشت که برای شناسایی تکنولوژی، ساختار شکست در سطح با

کفایت میکند. ساختار شکست کار تمامی قسمت های پروژه، مخصوصا مهندسی، ساخت، تست، نصب و ... باید آماده 

 باشد.

 اشاره کرد. 4در شکل  برای نمونه میتوان به قسمتی از ساختار شکست کار

 بخشی از ساختار شکست کار پروژه -4شکل

 

 

 حال با بررسی ساختار شکست پروژه، به شناسایی تکنولوژی در قسمت های مهندسی و ساخت میپردازیم.
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 فاز مهندسی

 PV-Elitنرم افزار 

 ماید.برای طراحی مخازن استفاده مین PV-Elitشرکت مصنوعات فلزی سنگین تنها از نرم افزار 

 فاز ساخت

با بررسی فاز ساخت ساختار شکست میتوان تکنولوژی های بسیار با اهمیت را شناسایی نمود. برای مثال در قسمت اول، 

بعد از رسیدن ورق به کارخانه، نوبت به نورد ورق میرسد. اولین تکنولوژی شناسایی شده، تکنولوژی دستگاه های دو و سه 

وره گری که در مصاحبه با مدیریت کارخانه شناسایی شد در نوع نورد کردن است که با غلطکه میباشد. یک فوت کوزه گ

چه سرعتی نورد کنیم که ورق چند ضخامتی نشود و یا بعد از نورد شدن قلبی شکل نشود. این نکته نیز بعنوان تکنولوژی 

این فرآیند دخیل هستند. از جمله شناسایی میشود. در ساختار شکست به جوشکاری میرسیم. تکنولوژی های بسیاری در 

تکنولوژی ها میتوان به دستگاه های جوش زیر پودری و همچنین جوش دستی اشاره داشت. نحوه جوشکاری برای بوجود 

آوردن کمترین نقص، مک و... در جوش نیز از سمت واحد کنترل کیفیت مطرح شده است که خود تکنولوژی محسوب 

از اهمیت خاصی برخوردارند. همچنین میتوان به تمامی تست ها، نحوه انجام تست و  Openingمیشود. تکنولوژی های 

 ... نیز بعنوان تکنولوژی های مهم اشاره و آنها را شناسایی کرد. 

 با شناسایی همین تکنولوژی ها مرحله شناسایی تکنولوژی را خاتمه میدهیم.

 گردد تا در فرآیند اولویت بندی بتوان بهتر عمل نمود.ها یک به یک شناسایی بسیار مهم است که تمامی تکنولوژی

با اتمام فاز شناسایی تکنولوژی نوبت به فرآیند بهینه کاویی میرسد که پیش از این دستور العمل و چارتی در این زمینه ارایه 

 نمودیم.

پیاده سازی شده است، بمنظور با اطمینان میتوان گفت که فرآیندی که برای بهینه کاوی تکنولوژی این سازمان بطور خاص 

بعید بنظر میرسد که یک فرآیند بتواند تمامی  بهینه کاوی تکنولوژی هر سازمان دیگر نمیتواند پیاده سازی و اجرایی شود.

الزامات همه سازمان ها را برآورده سازد. اگرچه میتوان یک مدل بهینه کاوی تکنولوژی عمومی ترتیب داد تا بتوان با آن همه 

ان ها را پوشش داد. رویکرد این مطالعه نیز توسعه روش شناسایی تکنولوژی از طریق بهینه کاوی در سازمان های پروژه سازم

 محور میباشد که در این چارچوب میتوان سازمان های دیگری را نیز مورد بررسی قرار داده و بهبود داد.

 فرآیند بهینه کاوی)ساختار مدل( -3

این است که یک فرد از یک سازمان نیازهای بهینه کاوی را شناسایی کند. اگر هیچ مطالعه ای در اساس استفاده از این مدل، 

 Proposalسازمان موجود نباشد، اولین و مهمترین مرحله پروژه، مرحله آماده سازی است. اقدام قابل تحویل این بخش یک 

مل مقصود، اهداف بهینه کاوی، شاخص های عملکردی، برای شروع کار بهینه کاوی تکنولوژی است. طرح پیشنهادی معموال شا

 مقیاسها زمانی، شرکای بالقوه و ارتباطات است.
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باشدکه میتواند با استخدام و کار با شرکا به منظور نهایی کردن جزییات مطالعه ها میمرحله دیگر، مقایسه داده ها و تکنولوژی

ده ها را جمع آوری و صحه گذاری کرده و گزارش نوشت. این بخش بایست دابهینه کاوی باشد. همچنین در این مرحله می

 منجر به گزارشاتی میشود که معموال الزم نیست در اختیار شرکا قرار گیرد. 

 باشد.گزارشات مرحله قبل باید منجر به شروع مرحله ای بنام بهبود سازمانی شود که مهمترین هدف بهینه کاوی تکنولوژی می

لعه بسیار مهم است. اهداف به مطالعه هویت میبخشند و در نهایت بعنوان مقیاسی برای سنجش موفقیت شناسایی اهداف مطا

 های مطالعه مورد استفاده قرار میگیرند.  اهداف نمونه عبارتند از:

 ،شناسایی سطوح عملکرد سازمان های مقایسه پذیر 

 ند، تعیین اهداف سطوح عملکردی منطق بر حسب آنچه دیگران کسب کرده ا 

 ،کمی  کردن فاطله بین عملکرد جاری و سطح عمکرد هدف 

  خواهد کرد به سطوح عملکردی دست یابیم.شناسایی تجربیاتی که کمک 

 ملحقات منشور پروژه -0شکل

 

وقتی منشور پروژه نهایی شد، وظیفه بعدی تیم تهیه یک پیشنهاد پروژه برای دستیابی به اهداف مطرح شده در منشور است. 

 اد پروژه از درون منشور و ویژگی های کلیدی مطالعه ظهور میکند. پیشنه

های مکانیک و ها استفاده میشود و تمامی نقشهبرای ارایه محاسبات و تهیه نقشه PVelit، از نرم افزار MFSدر شرکت 

گردد و استفاده می PVelitدر کنار  Poketکشی میکشد. در حالی که در شرکت تاشا، از نرم افزار فرآیندی را واحد نقشه

، همه نقشه های generalهمچنین نرم افزاری توسط خود شرکت کدنویسی شده است که به محض گرفتن محاسبات و نقشه 

 Detail of body ،Detail of nozzle ،Detail of manhole ،External drawing ،Internalنظیر  جزئی

drawings ،L&P drawings دهد. این دو مورد از تکنولوژی های قسمت مهندسی حی و خروجی میو سایر نقشه ها را طرا

 باشد.می MFSشرکت 

 دو تکنولوژی شناسایی شده فاز مهندسی پروژه به شکل بسیار قابل توجهی در زمان اتمام پروژه موثر هستند.

وزه گری خاصی کار های نورد چهار غلطکه با فوت کهمچنین در قسمت ساخت، مشاهده شد که شرکت تاشا از دستگاه

 رولینگ ورق مخازن را انجام میدهد. 
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 باشد.این تکنولوژی بر کیفیت پروژه های نفتی بسیار تاثیرگذار می

مشاهده شد که هوازدای شرکت تاشا، مخزن هوازدا را داخل مخزن برده است که باعث  Dearatorدر قسمت ساخت مخزن  

برابر کرده  25بهره وری و کارایی تجهیز شده است به نوعی که قیمت آنرا  کاهش هزینه شده و این تکنولوژی باعث افزایش

 است. 

 گذار است.ها بر هزینه و کیفیت پروژه تاثیراین تکنولوژی

 اند.چهار تکنولوژی شناسایی شده، بعنوان مطالعه موردی شرکت برای پروژه انتخاب شده

لکرد سازمان های مقایسه پذیر شناسایی و هدف گذاری شده اند. موردی که بسیار مورد توجه میباشد اینست که سطوح عم

اهداف عملکردی منطقی نیز بر اساس آنچه شرکت تاشا کسب کرده بود تعیین هدف گردید. حال نوبت به کمی کردن فاصله 

 جاری و سطوح عملکرد هدف میباشد.

 یروی انسانی، هزینه بابت خرید تکنولوژی و...به زبان های مختلفی میتوان کمی سازی را انجام داد. از جمله تعداد ن

دالر باید برای خرید نرم افزار و الیسنس آن هزینه کرد. همچنین به  85555درخصوص نرم افزار اول میتوان گفت هزینه 

ش روز دیگر قابل خریداری و آموز 85دالر دیگر میبایستی هزینه کرد. که از تاریخ اعالم  2555منظور آموزش نفرات فنی 

 است.

در خصوص نرم افزار دوم شرکت تاشا همکاری کرده است تا نرم افزار برنامه نویسی شده توسط نفرات ارشد شرکت خود را با 

دالر تخمین  055دالر به شرکت بفروشد و بصورت رایگان آموزش دهد. هزینه یکسال پشتیبانی از نرم افزار را  8055هزینه 

 عالم بعد از یک ماه دیگر کار آموزش را آغاز نمود.زده اند. که میتوانند از تاریخ ا

دالر قابل انتقال است و قراردادی  955روز از تاریخ اعالم و با هزینه  85تکنولوژی سوم، فوت کوزه گری است که ظرف مدت 

 .در سازمان تاشا برای یادگیری عملی بصورت رایگان امضا شده است MFSمبنی بر پشتیبانی و حضور نفرات شرکت 

، یکی از شرکت های دسته اول یونان خریداری PAVELپس از مذاکرات، به این نتیجه رسیدیم که تکنولوژی چهارم از شرکت 

دالر میباشد که بصورت کامل   150000و انتقال تکنولوژی شده است. خرید الیسنس این تجهیز به مدت پنج سال برابر 

 آموزش، نصب و پشتیبانی میشود.

ها را به سطوح عملکردی فاصله بین عملکرد جاری و سطوح عملکردی هدف، باید تجربیاتی که تکنولوژی پس از کمی کردن

رسانند شناسایی گردند. برای این کار باید از تجربیات کاری مدیریت کارخانه و همچنین تجربیات شرکای خارجی استفاده می

 نمود.

یکی از موضوعات کلیدی در یک مطالعه بهینه کاوی، چه با گروهی در در این مرحله نوبت به انتخاب شرکای بالقوه میرسد. 

همان سازمان )بهینه کاوی داخلی( یا با شرکای خارج سازمان )بهینه کاوی خارجی( انجام شود، اینست که بدانیم با چه کسانی 
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آیا بهینه کاوی باید در داخل و چرا میخواهیم بهینه کاوی انجام دهیم. برای مطالعه های خارجی نیاز است توجه کنیم که 

صنعت باشد و یا خارج صنعت، با رقبا باشد و یا غیر رقبا، و اینکه چه پوشش جغرافیایی مناسب است. این جنبه ها ممکن است 

 روی انتخاب سنجه ها تاثیر گذار باشد که آیا قانون یا تجارت اجازه میدهد یا خیر.

 طرح ریزی منابع

ای و نه فقط برای ی زمانی مطالعه است. این موارد برای هر پروژهریزی، تعیین الزامات منابع و برنامهصورت نهایی مرحله برنامه 

تایید مدیریت، بلکه برای برنامه ریزی سایر انتظارات هدایت پروژه الزم و ضروری است. استفاده دیگری که از برنامه پروژه 

برنامه زمانی بعنوان ابزار مفید مورد استفاده شرکا نیز خواهد بود. منابع  منحصربفرد برای بهینه کاوی میشود، این است که این

 انسانی معموال شامل نیروی انسانی و بودجه میشود و همچنین ممکن است به تسهیل گرهای خارجی و خبرگان نیاز باشد.

 حال نوبت به گام بزرگ بهینه کاوی عمکرد میرسد.

بالقوه به نهایی کردن و استقرار مطالعه میپردازند. اغلب این کار از طریق برگزاری  این مرحله زمانی شروع میشود که شرکای

شناخته میشود. اولین جلسه میان شرکا در شرکت  1جلسات با شرکا به دست خواهد آمد. اولین جلسه به نام جلسه افتتاحیه

 منعقد شد.  50/54/8790مصنوعات فلزی سنگین در تاریخ 

 ی داده هاجمع آوری و صحه گذار

در این مرحله شرکت مصنوعات فلزی سنگین و شرکت تاشا، توافق کردند که چه داده ها و اطالعاتی را باید جمع آوری کنند و 

 کدام تعاریف باید توسعه داده شوند. 

صنوعات شرکت تاشا در قالب قراردادی تحت عنوان بهینه کاوی و جمع آوری اطالعات، به این موضوع اشاره کرد که شرکت م

پروژه دی اریتور و همچنین مخازن ذخیره سازی را در اختیار داشته باشد. )مبلغ  2فلزی سنگین میتواند تمامی نقشه های 

قرارداد محرمانه میباشد.( بعد از توافق نامه باید این موضوع مشخص شود که چگونه و با چه روشی میتوان اطالعات را کسب 

 ردد. در توافق نامه امکان انجام پنج بازدید کلی شرکت تاشا به مصنوعات داده شد. کرد که به کسب تکنولوژی بازمیگ

 در پایان نوبت به تجزیه و تحلیل و گزارش دهی میرسد.

بعد از اینکه داده ها جمع آوری و صحه گذاری شد، تحلیل ها شروع میشود. مقدار و عمق تحلیل ها و توالی گزارش دهی به 

به شرایط و مدت مطالعه وابسته است. در بعضی مطالعات مانند ارزیابی محصوالت و خدمات در مجالت، ای طور بسیار گسترده

کمترین تحلیل مورد نیاز است. در دیگر مطالعات ممکن است حجم بیشتری از تحلیل ها ا شامل شود. برای مثال، تحلیل هایی 

عملکرد، آزمون نظریه ها، ارزشیابی تجربه ها و توصیه ها که مربوط به مقایسه های سطوح عملکرد، تحلیل شکاف تکنولوژی 

 برای بهبود شود، از این دسته هستند.

                                                           
1 Kick of Meeting 
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گام آخر گام بهبود سازمانی است. زمانی که شرکا گزارش بهینه کاوی یا دیگر خروجی های مطالعه را دریافت کرده کنند، 

د و امکان دارد دریابند که چگونه فعالیت های بهبود خود را میتواند به آنها کمک شود تا محلی را که قرار دارند شناسایی کنن

 شروع کنند.

 راه های بسیاری که ممکن است شرکابرای اجرای بهبود اتخاذ کنند، عبارتند از:

  راه اندازی انجمن بهترین تجارب 

 این انجمن بین شرکت های تاشا و شرکت مصنوعات فلزی سنگین هر دوماه یکبار انجام میشود. 

 ت در تجارت اطالعات با یک یا تعدادی از شرکاشرک 

 شرکت خارجی قرارداد انتقال اطالعات بسته است که هر ماه بصورت نشریه بین آنها منتشر میشود. 0شرکت تاشا با 

  انجام مطالعات عمیق تر پیش از اجرای بهبود 

 استقرار فعالیت های بهبود داخلی مانند بهبود و مهندسی دوباره فرآیندها 

 تیجه گیرین -4

، شناسایی از QFDبرای شناسایی تکنولوژی رویکردهای متفاوتی وجود دارد که از این قبیل میتوان به روش های 

طریق زنجیره ارزش و ... اشاره کرد. برای شناسایی تکنولوژی در سازمان های پروژه محور میتوان از تکنیک ساختار 

تکنولوژی و بهینه کاوی تکنولوژی به صورت مطالعه موردی در  شکست کار استفاده کرد. همچنین رویکرد شناسایی

شرکت مصنوعات فلزی سنگین ارایه و روش های مختلف بهینه کاوی تکنولوژی بررسی گردید. الگوی پیاده سازی شده 

 در شرکت مذکور منجر به کسب و انتقال تکنولوژی های مورد نظر برای پیشرفت و بهبود کسب و کار گردید.

 

 . 1 ضمیمه

 

 body detailنقشه 
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Cable tray routine drawing 
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