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ف  رآيندهاي سازماني اولين همايش بين المللي مديريت

�

و ارتقاء فرآيند نظارت بر طرحها در نظام بانكي مبتني بر فناوري باز مهندس

» در بانك كشاورزي« اطالعات 
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و معارف اسالمي و مديرگروه مديريت مالي، دانشكده مديريت  استاديار
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 حميد بنائيان
و حسابداريكارشناس ارشد مديريت مالي، دانشگاه شهيد بهشتي،دا  نشكده مديريت
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:چكيده

و همچنـين نظارت بر منابع اعطائي بانك اهميت و پراكندگي جغرافيائي آنهـا به ويژه در ارتباط با طرح ها با توجه به تعداد
و بازمهندسي در فرآيند نظارت بر طرح ها و نظارت برآنها بازنگري و توجه به فرآيند پرداخت و ارائه راه حلـي جـامع در بانكها

و بيان اهميت جايگاه نظارت بـر اجرائي است،-كه خروجي يك كار تحقيقاتيدر اين مقاله. كارآمد را الزم مي نمايد ضمن توجه
و سيسـتم ARISطرح ها در سيستم بانكي با استفاده از روش شناسي  ، فرآينـد بهينـه و استخراج فرآيند موجود با ترسيم

و بسترتحت وب معرفي شده استمن اين سيستم در بانك كشاورزي از ابتداي سال. طبق با آن با بهره گيري از فناوري اطالعات
و نتايج آن به صورت ملموس مشاهده شده استو پس از طي مراحل آزمايشي 88 . به صورت عملياتي مورد استفاده قرار گرفته

و نتايج حاصل از فرآيند وسيستم بهينه ارائه شده است در اين مطالعه ضمن بيان نقاط ضعف فرآيند .اوليه مزيت ها، نقاط قوت

:كليدواژه

، فرآيند ، بازمهندسي ، سيستم ، نظارت برطرح ها  بانك
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:مقدمه

و مأموريـت سـازمان ، در راستاي دستيابي به آنچه كه در غالـب چشـم انـداز ها ضرورت نگاه فرآيندي به فعاليت هاي سازماني

و ضـرورت نظـارت بـر ايـن طرحهـا تـا  و اعتبارات مربوط به آنها در نظام بانكي ، در كنار حجم باالي طرحهاي مشاركتي نمود مي يابد

و ارتقـاء فرآينـد نظـارت بـر  ، در بـاز مهندسـي و بهينه منابع بانـك و مصرف صحيح مرحله تكميل آنها از دو منظر تحقق اهداف طرح

ر آنچه كه دغدغه مديران نظام بانكي به ويژه در رابطه با طرحهاي مشاركتي كه بخش عمـده.ا ضروري مي سازد طرحها در نظام بانكي

و بر اساس طرح تعريف شده تخصـيص بيابـد  ، اين است كه اين منابع به نحو صحيح از سـوي ديگـر. اعتبارات آنها را تشكيل مي دهد

، دوري مح ، هزينه هاي باالي پراكندگي جغرافيايي محل اجراي طرحها و شعبه مرتبط با طرح با مراكز مديريتي سازمان ل اجراي طرح

و به موقع به اطالعات طرحها جهـت و ضرورت دسترسي به روز و عدم تمركز اطالعات با قابليت مديريتي ، صرف زمان طوالني مكاتبات

، لزوم بازنگري در فرآيند نظارتي توام با بهره  گيري از بسترهاي فناوري اطالعات به نحوي كـه منجـر بـه ايجـاد مديريت بهينه نظارتي

و اثر بخش در خدمت اين فرآيند شود را بيش از پيش ضرورت بخشيد  .سيستمي كارآمد

و ارتقاء فرآيند نظارت بر طرحها با هدف ايجاد سيسـتم مكـانيزه مبتنـي بـر فرآينـد نظـارت بـر در همين راستا باز مهندسي

و روش مورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه. گرفت طرحها مدنظر قرار  در اين مطالعه در ادامه ضمن بيان گزيده اي از روشهاي باز مهندسي

، همچنين ضمن اشاره بـه مراحـل طـي شـده  و نقش جايگاه نظارت بر طرحها در عمليات بانكي خواهيم داشت اشاره اي نيز به اهميت

ف . رآيند بدست آمده نتايج حاصل از فرآيند جديد ارائه مي گردد نهايتاً با بيان ويژگي هاي سيستم مبني بر

و جايگاه آن  باز مهندس فرآيندها

و بيرون سازمان آنها را ملزم به و نيازهاي ذي نفعان فرآيندها در درون و مقررات ، قوانين و كار تغييرات شرايط محيط كسب

و باز مهندسي در فرآيندهاي كاري خود مي ، سازمانها اين امكـان را مـي دهـد تـا بتواننـد. نمايد بازنگري مجدد باز مهندسي فرآيندها

و مكاتبات بيشترين صرفه جويي را در هزينه هاي اجرائـي فرآينـد  ، با حداقل سازي ارتباطات ضمن حفظ يكپارچگي فرآيند كاري خود

به اين نكته توجه شـود كـه همـواره بازمهندسـي فرآينـد اصوالً در يك فرآيندكاري باز مهندسي فرآيندها بايستي. كاري داشته باشند 

و در غالب معماري سازمان محقق گردد  و چشم انداز سازمان از اين رو در فرآينـد بازمهندسـي ضـمن. بايستي در جهت تحقق اهداف

ف  و دسـتورالعمل هـاي نـاظر بـر ، مقررات ، واحـدهاي ضرورت كسب شناخت از وضعيت موجود فرآيند كسب شناخت از قوانين رآينـد

و  ، خطي مشي هاي ناظر و متولي و مقاالت متنوع ارائـه شـده در زمينـه ... درگير نيز ضرورت ويژه مي يابد با توجه به مطالعات متعدد

و مدلهاي مرتبط در اين مجال از بيان آنها صرف نظر مي شود  و الگوها . بازمهندسي فرآيند ها
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 كي اهميت نظارت برطرحها در نظام بان

، بانكها بـا با توجه به نوع اعتبارات پرداختي به طرحها در نظام بانكي كه عمدتاً در قالب عقد اسالمي مشاركت انجام مي شود

و حسن انجام كار شريك  اي) وام گيرنده( هدف كسب اطمينان از مصرف كامل منابع ملزم به اعمال نظارت بر اين طرحهـا تـا مرحلـه

، منـابع مـورد. ره مشاركت خوانده مي شود اقدام نمايند كه به اصالح پايان دو و درجه پيشرفت طـرح در اين مرحله متناسب با مراحل

و براساس گزارش نظارتي تهيه شده توسط نـاظر قابـل پرداخـت مـي باشـد  ايـن موضـوع اهميـت نظـارت. نياز در قالب عقد مشاركت

و هم از سـوي بانـك بـه لحـاظ برطرحها را هم از سوي مشتريان به جهت دريافت اقساط بعدي اعتبارات مورد نياز جهت اجراي طرح

و هـدايت صـحيح منـابع را  و در چارچوب از پيش تعيين شـده و انجام امور مربوط به طرح در زمان مناسب حصول اطمينان از تكميل

. بيش از پيش نشان مي دهد 

و نقش باز محضري فرآيند هـا در سـازمان با توجه به اهميت مسئله نظارت برطرحها هم از سوي بانك و هم از سوي مشتري

و خروجي يك تجربه علمي اجرائي در بانك كشاورزي است به معرفي فرآيند باز مهندسي شده نظارت برطرحهـا–اين مقاله كه حاصل

ها.و سيستم مكانيزه مبتني بر اين فرآيند مي پردازد  مـي) TPS(ي پردازش تـراكنش سيستم مكانيزه طراحي شده از گروه سيستم

و سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد  . باشد كه خروجي هاي آن در قالب سيستم هاي اطالعاتي مديريت

: روش تحقيق

و به موقـع بـه اطالعـات قابـل و نياز مبرم به دسترسي سريع و با توجه به اهميت نقش نظارت بر طرحها در بانك ها اعتمـاد

، مبتني بـر  و ايجاد سيستم مكانيزه ، بازنگري در فرآيند و فرآيند مذكور گردد و نظارت بر عمليات دقيق كه بتواند مبناي تصميم گيري

، بانك كشاورزي به منظور دسـتيابي بـه ايـن. فناوري اطالعاتي ضرورت مي يابد  و ارتقاء فرآيند بر اين اساس در جهت افزايش كارآئي

.به عنوان نمونه مورد اقدام انتخاب گرديد مهم

و بـاز مهندسـي–اين مقاله خروجي يك كار تحقيقاتي اجرائي است ابزار كار بر اساس هدف از نوع كاربردي بار ديگـر ارتقـاء

.فرآيند مي باشد 

:اهداف تحقيق

:هدف اصلي تحقيق عبارت است از

و طراح" "ي سيستم مكانيزه منطبق برفرآيند باز مهندسي شده باز مهندسي فرآيند نظارت بر طرحها

، اهداف فرعي زير قابل تعريف است :براي تحقق اين هدف اصلي

 شناساي فرآيند موجود نظارت بر طرحها با هدف دستيابي به نقشه فرآيند

و بازمهندسي فرآيند نظارت بر طرحها مبتني بر بستر فناوري اطالعات  بازتعريف
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و پياده  سازي سيستم مكانيزه نظارت بر طرحهاطراحي

 مراحل انجام كار

( شناسايي فرآيند موجود نظارت بر طرحها :AS-IS (

و ترسيم فرآيند از متدولوژي آريس و در چـارچوب مـدل مـذكور بـراي ترسـيم ARISبه منظور شناسايي استفاده كـرديم

، Value Added chain Diagram( VACDو) EPC )Event-Driven Process Chainفرآيند وضـع موجـود از مـدل 

. استفاده شده است

و و دستورالعمل هاي نـاظر بـر فرآينـد شناسـاي با توجه به متدولوژي مورد استفاده در اين مرحله ابتدا تمامي خط مشي ها

آن. مورد بررسي قرار گرفت  و در مراحل مختلف ، بـرآورد پس از آن سرفصل هاي اطالعاتي مربوط به فرآيند ، گـزارش نظـارت شـامل

و  ، اطالعات اوليه طرح ، حكم ناظر ، جداول سرمايه گذاري ، جداول مشاركت ، دستورپرداخت ، اظهار نظر و مسـتند ... اوليه شناسـاي

و. گرديدند  ، مـديريت اسـتان و كارشناسي در سطح شعبه و تبين وضعيت تصدي گري شامل سطوح مديريت  در ادامه ضمن شناساي

و و خروجـي هـاي آن شناسـاي و ورودي هـا و نقش هاي درگير در فرآينـد و مسئوليت هاي هر يك از ارگان ، نشست ها اداره مركزي

و در نهايت نقشه فرآيند در وضعيت موجود  .بدست آمد AS-ISمستندسازي شدند
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»فرآيند نظارت بر طرحها)VACD(نمودار زنجيره ارزش«

AS( فرآيند نظارت بر طرحها EPCنمودار« – IS («

به ضعف از جمله مهمترين نقاط :و مشكالت در فرآيند وضعيت موجود نظارت بر طرحها مي توان

آن� و تأييد  زمان بر بودن مراحل ارسال گزارش نظارتي توسط ناظر، شعبه

 حجم باالي فضاي فيزيكي بايگاني مربوط به هر طرح،�

و مكاتبات در زماني كه سطح تصويب كننـده� و هزينه هاي ارسال و حجم باالي مكاتبات باال بودن زمان

به ويژه در مواردي كه اين امور در سطح ادارات. طرح كه بايستي پرداخت مراحل را تأييد نمايد خارج از شعبه باشد

. مركزي بايستي انجام شود

و گزارش نظارت نهايي عمليات نظارت بر طرح عقد قرارداد تصويب طرح  تبديل به فروش اقساطي تكميل

حوزه اعتباري

درخواست
شعبهاعتباري براي

شعبه

سطح تصويب
كننده

سطح تصويب
كننده

ناظر سطح
نظارت كننده

ناظر سطح
نظارت كننده

 پرداخت ادامه اعتبار

ش  عبهدر اختيار

گزارش
تهيه شده

نظارت انجام شده تهيه گزارش نظارت  بر طرح نظارت

و طرح پرداخت
 آغاز شده 

و پرداخت  عقد قرارداد

طرح تصويب
و ابالغ شده

 ابالغ به شعبه

طرح تصويب
شده

 تصويب طرح

نظارت
تأييد شده

درخواست پرداخت
ادامه اعتبار

درخواست

 موافقت به پرداخت

ناظر

شعبه
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و به موقع توسط مـديران عالوه بر اين موارد در ارتباط با مد يريت فرآيند نظارت بر طرحها نبود دسترسي به اطالعات به صورت متمركز

و استاني، ديده نشدن نقش كارشناسان نظارتي  ، نبـود نظـارت كامـل بـر عملكـرد نظـارتي شـعب،)نـاظرين(در سطوح ستادي مركزي

و ستاد مركزي نيز قابل تأمل بودند . مديريت هاي استاني

و مبتنـي بـر با توجه و دستيابي به فرآينـدي بهينـه و ارتقاي فرآيند موجود ، با هدف بازنگري و مشكالت به اين نقاط ضعف

و  و مبتني بر فناوري اطالعات و ظرفيت هاي سازماني فناوري اطالعات، فرآيند بهينه نظارت بر طرحها با توجه به بهره گيري از فرصتها

و از بين بردن نقاط ضعف فر و عملياتي گرديدكاهش و سيستم مكانيزه مبتني بر آن طراحي . آيند تدوين

 طراحي فرآيند بهينه نظارت بر طرحها

و و ظرفيـت هـاي سـازماي و بهـره گيـري از پتانسـيل هـا و كاستي هاي فرآيند در ضع موجـود با هدف حذف نقاط ضعف

و فرصتهاي ناشي از فناوري اطالعات باز مهندسي فرآيند نظارت بر  و كارشناسـان خبـره اعتبـاري طرحها با استفاده از تجربيات مديران

و بررسي تجربيات در بانكهاي مفق بين المللي انجام گرديد در فرآيند بهينه تعريف شده اصـوالً فرآينـد موجـود بـه سـه. نظارتي بانكي

و در عين حال يكپارچه تبيل شد شـعبه،(هـا توسـط، سـطح تصـويب كننـده به نحوي كه در بخش اول اطالعات طرح. بخش كوچكتر

شد) استان، ستاد مركزي از. در سيستم به صورت كامل وارد مي اين بخش به نحوي در نظر گرفته شده است كه در صورت برخورداري

. سيستم جانبي توليد كننده اين اطالعات ورود آنها به فرآيند به صورت مكانيزه مقدور باشد

ــام عمل ــد، انجـ ــرتبط بخـــش دوم فرآينـ ــطوح مـ ــاير سـ و سـ ــارت ــناس نظـ ــط كارشـ ــرح توسـ ــر طـ ــارت بـ ــات نظـ  يـ

كه در اين مرحله از فرآينـد كنتـرل هـاي.و نهايتاً بخش سوم كه عمالً مديريت فرآيند يا نظارت بر عمليات نظارتي مي باشد. مي باشد

و كيفيت امور نظارت بر طرحها توسط سطوح باالتر از سطح ناظر  در. انجـام مـي شـود الزم در ارتباط با كميت شـكل زيـر فرآينـد

: وضعيت بهينه را نشان مي دهد
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و ويژگي هاي فرآيند بهينه بازنگري شده عبارتند از ،: مزيت ها و رويـه هـا و فصـل هـا كـاهش حجـم استانداردسازي فرم ها

و ساير سطوح قرار گرفتن آن، مكاتبات كاغذي در تعامالت درو و ثبت گزارش تا در اختيار شعبه ن فرآيند، كاهش زمان بين بازديد ناظر

و كيفيـت نظـارت هـاي نـاظرين بـه و نهايتاً افرايش كميـت و تصميم گيري توسط سطوح تصويب كننده كاهش زمان تخصيص منابع

 واسطه اعمال نظارت بر عملكرد ناظرين توسط سطوح باالتر 

: احي سيستم مكانيزه نظارت طر

و عملياتي نمودن فرآيند بهينـه بدسـت آمـده با توجه به فرآيند بهينه استخراج شده نظارت بر طرحها به منظور پياده سازي

طراحي سيستم مكانيزه نظارت بر طرحها به عنوان يك سيستم عملياتي از گروه سيستم هاي پردازش تراكنش مـدنظر قـرار گرفـت در 

و بهبودهاي صورت گرفته در فرآيند بهينه طراحي سيستم با استفاده از فنـاوري اين مرح  ASP.NETله با توجه به استانداردسازي ها

از بعـد نـرم SQL Server 2008بر روي پايگـاه داده Microsoft visual studio 2008و به كارگيري نرم افزار Ajaxو ترفند

شد افزاري انجام پذيرفت همچنين به منظور بـا توجـه بـه اهميـت. استخراج گزارشهاي مديريتي از نرم افزار كريستال ريبورت استفاده

و پيـاده  و اطالعات سيستم به صـورت تحـت وب طراحـي و همچنين مديريت متمركز داده ها و به كارگيري سيستم سهولت دسترسي

.سازي گرديد

و نتايج بدست آمده به واسطه سيستم : مهمترين ويژگي ها

و سيستم مكانيزه نظارت مبتني بر آن را به صـورت زيـر مـي تـوان بيـان مهمترين نتابج حاصل از فرآيند بهينه بدست آمده

:نمود

و اعتبارات مربوطه�  يكپارچه سازي كليه فعاليت هاي مربوط به نظارت بر طرحها

و عمليات نظارتي بر آنها� و كنترل بر طرحها  ارتقاي نظام نظارتي

ب مكاني� و تحت  زه نمودن فرآيند مبتني بر بستر فناوري اطالعات

و كنترل عمليات انجام شده توسط آنها� و بروز نمودن نظارتهاي اعمال شده بر طرحها توسط ناظرين  مكانيزه

و به روز براي اخذ تصميم هاي مديريتي طريق قابليت� و قابل اتكا دسترسي فراهم نمودن اطالعات منسجم، يكپارچه

و ارزي  و اعتبارات به تفكيـك طرحهـاي ارزي، ريـالي و آخرين وضعيت طرحها ، جـاري،-به اطالعات ريـالي طـرح هـاي مصـوب

و در فرآيند اعمال مي شوند و باطل شده كه به صورت استاندارد تعريف همچنين سيستم امكان نظارت بـر. سررسيد گذشته، راكد

، و طرحها در سه سطح . شعب فراهم مي سازدكل بانك، مديريت ها
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: جمع بندي

و كيفيت نظارتها بر طرحهـاي ، استانداردسازي، افزايش كميت آن چنان كه مالحظه شد، ضرورت دسترسي به اطالعات

و ارتقاء فرآيند نظارت بر طرحها را ضروري نمود و. مشاركتي در بانكها، بازنگري در همين راستا با توجه بـه حجـم بـاالي داده هـا

و ضرورت دستيابي به سيستمي مبتني بر فرآيند بهينه نظـارت بـا بهـره گيـري از فنـاوري اطالعـات كـه اطال عات ناشي از فرآيند

و نهايتـاً سيسـتم مكـانيزه  و اثر بخشي اجرائي ارتقاء بخشيد در طي سه مرحله انجام پذيرفت و كارآئي فرآيند را به لحاظ مديريتي

و سيستم مكانيزه ناشي از آن عبارتنـدمه. بدست آمده پياده سازي گرديد و مزيت هاي فرآيند بهينه بدست آمده مترين ويژگي ها

: از

و رويه در سرتاسر فرآيند�  استاندارسازي فرم ها، سرفصل ها

 يكپارچه سازي كليه فعاليت هاي مربوط به نظارت بر طرحها�

هز� و ايجاد صرفه جويي در و زمان فرآيند  ينه ها كاهش حجم مكاتبات

ها� و كيفيت نظارت  افزايش كميت

و متنوع� و قابل اتكا ، يكپارچه  فراهم نمودن اطالعات منسجم

كل بانك� و و عمليات نظارتي در سه سطح شعبه، مديريت  فراهم ساختن امكان نظارت بر طرحها

و بهره گيري آن و سيستم، استقرار و نتايج حاصل از اين فرآيند به تمامي بانكها در نظـام بـانكي پيشـنهاد مـي با توجه به مزايا

. گردد
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