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يكپارچه نمودن استانداردسازي فرآيندها و فعاليتهاي زيرسيستم نت با ساختار
برنامهريسي منابع سازمان
تاریخ دریافت1931/60/60 :
تاریخ پذیزش1931/63/60 :

چکیذه
آنَاراواازشرزتاٍاقات اتدر
رُاویؽذنرقاتتعاسمانَايؽزکتَارُتفزضٍمحقًالتيخذماتخًد ،

سوز زٌتأم هومًدٌاع ت.رکیاساتشارَایمُمکٍوقؼاعاعیدررکپارچگیاعالفااتيارتثاعااتدرعااسمانَاا
یتاؽذ.سرزع غتموتو شکٍرکای
داؽتٍياسؽزيطافلیپ ًعتهتٍسوز زٌتأم هاعت،تزوامٍررشیمىاتـعاسمانم 

یؽًد،تارذتارا وگااٌمتواايت،ريواذاوزااهکل اٍ
اسسرزع غتمَایمؤحزدرَزعاسمانتًت ذیيخذماتیتلقیم 
اقات تَایخًدرااسحاتتيؽ وٍززاریتٍازآرىذمحًریتغ زدادٌيتاعاختارتزوامٍررشیمىاتـعااسمانرکپارچاٍ
ززددتاتتًاوذتزایع غتموتيعاسمانمزتًعٍمشرترقاتتیارزادکىذ.درارهمقاتٍکٍاسريػمغاتقٍکتاتخاوٍای
ضزيرتَایرکپاارچگیسرزع غاتمواتتااعااختارتزواماٍرراشی

غاتقٍم ذاویاعتوادٌؽذٌاعت،اتتذاتٍعزح
يم 
مىاتـعاسمان درراعتایتُثًدفملکزدسرزع غتموتپزداختاٍؽاذٌيعاپظتاااعاتوادٌاسريػمُىذعایمزاذد

،ريػرکپارچٍعاسیسرزع غتموتتاعارزسرزع غتمَااوزاهؽاذٌاعات.تاادروؾاززازاته

ازآرىذَاياقات تَا
ريػاوتخابؽاذٌ،اعتاوذاردعااسیسرزع غاتمواتاوزااهؽاذٌيتازایتغتزعااسیرُاترکپاارچگی،اساتقااد
کىىذٌرکپارچٍ عاسیيتٍمىؾًرتُثًدمذايهيحوؼرکپارچگیاساتقاادحافالاسرکپاارچگیاعاتوادٌؽاذٌ

تغُ ل
اعت.دروت زٍتزای تق هتقامالتسرزع غتمواتدرمحا ظرکپارچاٍتاااعاتوادٌاسماًاردااًم،ماذ موُاًمی

رکپارچٍ عاسیسرزع غتموتارائٍززدرذٌيتاتق هوًؿتقامالتکٍؽاملتقامالتازآرىذیياعالفاتیاعت،مذ 

مانارائٍززدرذٌاعت.

مىاتـعاس
ررشی 
درعاختارتزوامٍ 

غتمَا
مىغقیسرزع غتموتتاعارزسرزع 
تزوامٍررشیمىاتـعاسمان(،)ERPسرزع غاتموات(،)CMMSاعتاوذاردعااسی،رکپارچاٍعااسی،
واشه های کلیذی :
مذرزرتسوز زٌتأم ه.
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مقذمه
تکاملع غتمَایاعالفاتیيرؽذريسااشيناهآيریاعالفاتتزپاراٍعاختااشارَااي
وزهااشارَايَمچى هوقؼمؤحزتثاد اعالفاتدرعاسمانَاتاتًرٍتٍحزاميپ چ اذزی،

یکىذکٍعاسمانَاتٍوًآيریدرعزاحیيتوکزع غتمیرذرذريیآيردٌي
آنَاارزابم 
ع غتمَایرشرزٌایراتٍع غتمَایرکپارچٍارتقادَىذتاتتًاوىذپاعخزًیو اسَایخاًد
آيریَاای رذراذ تًت اذيخاذمات در فاىارـ،
درتاساررقاتتتاؽىذ.تاامغازح ؽاذنااه 
تُزٌيری ي کاراریالسهاعات.تاٍعاًرَامسماان
سمانتىذی تزای ارزاد 
تزوامٍررشی دق ق ي 

مح ظکغةيکارتغ ارپ چ ذٌؽذٌيتزقزاریرزرانَایدادٌياعالفااتتاٍفىاًانرا 
ضزيرترُاتتقام مز ازی،تاذارکاتماىؾم،ماذرزرتمًراًدیيتًسراـخاذماتي
ؽذٌاوذ[حکمت.]1384،
محقًالتمغزح 
ررشیمىاتـعاسمانتٍفىًانرکیاساتشارَایمذرزرتيتزوامٍررشیمغزحؽذٌيتٍ


تزوامٍ
یؽًدتااتُازٌز ازیاس
عزفتدرحا پ ؾزاتاعت.درتزوامٍررشیمىاتـعاسمان1عقیم 
یَایتٍدعتآماذٌدرسم ىاٍااهآيریاعالفاات،سرزع غاتمَاایمختلا 
آخزرهاهآير 
یمزتًعٍتٍفًرترکپارچٍيمزتثظدرآرىذ.

غتمَا
عاسماناسرملٍسرزع غتموتيسرزع 

تاریخچه برنامهریسی منابع سازمان و زیرسیستم نت
ـ تاریخچِ برًاهِریسی هٌابع سازهاى
تزوامٍررشیمىاتـعاسماندرع زتکاملیسرزتٍيرًدآمذٌاعت:

.1مذرزرتيکىتز مًرًدیاوثار()1960؛
تزوامٍررشیو اسمىذیمًادايت ٍ)1970(2؛
 .2
تزوامٍررشیو اسمىذیتًت ذ)1980(3؛
 . 3
ررشیمىاتـعاسمان(.)1990

 . 4
تزوامٍ

1. Enterprise Resource Planning-ERP.
2. Material Requirement Planning-MRP.
3. Manufacturing Resource Planning-MRPII.
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ارهتزوامٍررشیر ع غتموزهااشاریاعتکٍدادٌَایمًرًددرعزاعزر عااسمانرا

یدَذکاٍتاٍ
رکپا رچٍعاختٍيتٍؽکلمىاعةيدرسمانمىاعةدراخت ارکارتزاویقزارم 
یدَذتاَماَىگیَمکاار
آنَاو اسداروذ.چى هع غتمیتٍَمٍاازادر مزمًفٍاراسٌم 
آنَامزسَایرغزاا اریيرًدداؽتٍتاؽذ[اتًاوچی.]1380،
کىىذ،حتیاززم ان 

ـ تاریخچِ زیرسیستن ًت
فلم وت قذمتی تٍ اوذاسٌ تاررخ تؾزرت دارد ي اس پ ذارؼ ايت ه اتشارَای عاختٍ ؽذٌ تًعظ
آنَا آغاس ززدرذ .تا آغااس اوقاالب فاىقتی در
اوغان توکز درراتغٍ تا وحًٌ وگُذاری ي حوؼ 
فىارـدر مق اطيعا ـ اراه فلام اس اَم ات ت ؾاتزی

اريپا ي تٍيرًد آمذن کارخاوزات ي
ريػَا ي تکى َای مًرد اعاتوادٌ

مغتىذعاسی ي تُثًد در

تزخًردار ؽذ ي تالػ در رُت
در اره سم ىٍ در محاال فلمی ي فىقتی ااشارؼ راات.ارهفلماسعا 1930تاکىًنپ ؾزات
قاتلتًرٍایومًدٌاعت.اوًاؿتکى َایوتدررُتتذايهفمزماؽا هآالتيتازآيردٌ

ومًدناوتؾاراتفاحثانفىارـاتذاؿززدرذٌيَماکىًنتٍفًرتزغاتزدٌماًرداعاتوادٌ
یز زد.
قزارم 

ضرورتهای یکپارچگی زیرسیستم نت با ساختار برنامهریسی منابع سازمان

عاسمانَا در تًت ذ ي ارائٍ محقًالت يماوذزاریدرتاساررقاتتتٍ فلل

مًاق ت فىارـ ي
زًوازًوی تغتگی دارد کٍ داؽته ر

سرزع غتم مىاعة ي کارآمذوت اس آن رملٍ اعت.عاٍ

یومارىذ:
عاسمانَا ارزابم 

غتمَا رادر
فامل سرز ضزيرترکپارچگی سرزع 

ـ ارتباط ٍ تعاهل زیرسیستن ًت با دیگر فرآیٌذّا ٍ زیرسیستنّای هَجَد در سازهاى
رکی اس فًامل تغ ار مُم کٍ ارزاد َمگزاریيرکپارچگی را ت هسرزع غتمواتتاا عاارز
غتمَا ي ازآرىذَا تاا
یعاسد ،ؽذتتأح ز ت هسرزع 
ارتىابواپذرز م 

غتمَا امزی السه ي
سرزع 
سرزع غتم وت اعت.در ر تقغ متىذی کلی ازآرىذَایَزعاسمانتارذدر عٍ حًسٌسرزدر
وؾزززاتٍؽًد:
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 .1فرآیٌذّای اصلی
غتمَای مًرًد درعاسمان ،ازآرىذَای افلی کٍ مأمًررت افالی
در ت ه ازآرىذَا ي سرزع 
یتازره
تالػَا را متًرٍ خاًد عااختٍاواذ .رکای اس افال 
ره 
عاسمان را تزفُذٌداروذ ،ت ؾتز 
یتًان سرزع غتم وت داوغت.
غتمَا ي ازآرىذَا را م 
ؽاخـَای تأح ززذار تزريی اره سرزع 

تاسماوی کٍ وتًان تزُ شات ي ماؽ هآالت را در ؽزارظ مغلاًب ياراذٌآ وگاٍ داؽاتٍ ي تاٍ
عغح ک وی مغلًب ي رضارت مؾتزران دعتراات ،عاسمان اس مغ ز رؽذ يتقاتی خاًد دير
خًاَذ ؽذ.
 .2فرآیٌذّای هذیریتی
غتمَاریکٍ تٍ ؽذت در تقامل تا سرزع غتم وات قازار دارد
رکی درگزاس ازآرىذَا ي سرزع 
یتاؽذ ،ازآرىذَای ماذرزرتی تخقاًؿ ماذرزرت مىااتـ
آنَاياتغتٍ تٍ رکذرگز م 
يکارآمذی 
یتًان تٍ ر
اعت.سماوی م 

دررُات
دعتراات کاٍ ماذرزرت مىاعاثی 
کارآمذ 

ع غتم وت

تأم همًاد ،ملشيمات ي قغقات مًرد و اس در راعتای سرزع غاتم واتاازاَم آماذٌ تاؽاذ.اس
تٍوحًاحغه اوزاه دَذ کٍ و اسَاا

تَای خًد را
یتًاوذ مأمًرر 
عزایمذرزرت مىاتـ سماوی م 
يمىاتـ تٍفًرت ريؽه ي ياضح تزای آن مذرزرت رُتتقم مز زیاس عاًی سرزع غاتم
وتآؽکار ؽذٌ تاؽذ.
 .3فرآیٌذّای پشتیباًی
ازآرىاذَای پؾات ثاوی ماوىاذ خزراذ ،مااتی ،تاسرزااوی ،تًسراـ ي...تاٍفاًرت مغاتق م ي
غ زمغتق م در تقامليارتثاط تا سرزع غتم وت َغتىذ .تٍ فىًان مخا  ،سماویکاٍمىااتـمااتی
عثقتزوامٍررشیتافجؽًدتأم هيخزرذمًادتٍمًقـاوزاهز ازد،درمًاق اتسرزع غاتم

وتمؤحزخًاَذتًد.اس وگاٌ درگز فملکزد مىاعة سرزع غتم وت سم ىٍَای ارازای تقُاذات
غتمَاا ماوىاذسرزع غاتم تًسراـ را
عارزسرزع 
دروُارت مًاق ت 
عاسمان را ممکه عاختٍ ي 
میکىذ.
ازاَم 



غتمَايازآرىذَای
سرزع 
سرزع غتموت

افلی
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غتمَايازآرىذَای
سرزع 
پؾت ثاوی

غتمَايازآرىذَای
سرزع 
مذرزرتی
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غتمَايازآرىذَایمًرًدعاسمان
ؽکل-1ارتثاطسرزع غتموتتاسرزع 

ـ هذیریت کارآهذ زیرسیستن ًت ٍ ساختار برًاهِریسی هٌابع سازهاى
مثاحج وًره مذرزرتی کٍ مثىاا ي اعااط ماذرزرت را تزپاراٍَاایَاذارت،تًاومىذعااسی،
یدَىاذ ،تاراذ در راعاتای پ ؾازات عااسمان يدر چاارچًب
مؾاارکتيارسرااتی قازارما 
غتمَا ي ازآرىذَای عاسمان قزارز زوذ.تا سماوی کٍ سرزع غتم وت تٍخاًتی ؽىاعااری
سرزع 
غتمَاادرک وؾاًد ي اراه ارتثاعاات در را  راعاتا َامزازا ي
ي تقامالت آن تا عارزسرزع 
مىاعةتازره اتاشار در

غتمَا ام ذيار ؽذ.
یتًان تٍ مذرزرت کارآمذ سرزع 
رکپارچٍ وگزدد ،وم 
تَاای ماذوؾز کاارتزان ي قاذرت پاعاخزاًریتاٍ
اره ح غٍ ،عزاحی سرزع غتم وت تا قاتل 
و اسَایعاسمان اعتکٍ تتًاوذ مًرثاات َامززارای ي َمااَىگی تاا عاارزسرزع غاتمَاا ي
ازآرىذَای مُم ي پزکارتزد را ازاَم کزدٌ ياس عًی درگز تٍ تحاػ ارزاری ي کارتزدی کازدن
عاسمانَا ،عادٌ ي در ف هحا تًاومىذ تاؽذ ي ؽزارظ تُثًدراازاَم کىذ.

در

ـ حرکت بِ سوت هذیریت زًجیرُ تأهیي ،یكپارچگی سازهاىّا ٍ کارخاًجات
فًاملیکٍضزيرتَمززاریيرکپارچگیسرزع غتموتراتاعااختار

یتزره
رکیاسافل 
عمتتقامل،ارتثااط

تٍ
کار 
یآيرد،حزکتدو ایکغةي 
تزوامٍررشیمىاتـعاسمانتٍيرًدم 

غتمَاايازآرىاذَای
يمؾارکتتاعاسمانَایمختل يمتوايتاعتکٍَزر ،اسسرزع 
عاسمانَا تااتُازٌز ازی اس مثاحاج ماذرزرت

یتزوذ.در تاسارَای رقاتتی امزيس،
مق ىیتُزٌم 
تَا يامکاواات عاارز عااسمانَااتاٍ مىؾاًرتًت اذ
تُزٌتزدناس قاتل 

سوز زٌ تأم ه تٍدوثا
محقًالت( افم اس کاال را خذمات) تا ک و ت تاال ،در راعتای ارضای و اسمؾتزران خًرؼ ي
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داردَ،مززاری سرزع غتم وات در َاز

آنچٍ در اره م ان اَم ت
ادامٍ ح ات خًد َغتىذ.اما 
ر

غتمَا ي ازآرىاذَا
عاسمانَا ،تا تًرٍ تٍ ؽذتتأح ززذاری آن تز ريی عارز سرزع 

اس اره

یتاؽذ .
تقاملکىىذزان ي مؾتزک هم 

تا

حزکتتٍعًیمذرزرت
سوز زٌتأم ه

مذرزرتکارآمذ

تقاملقًی
غتمَا
سرزع 

َمززاریسرزع غتموت


غتمَا
سرزع غتموتَمززاؽذٌتاعارزسرزع 


تافًاملتغتزعاسرکپارچگی

وت
ؽکل-2تقاملسرزع غتم 


مطالعه میذانی
تزایمغاتقٍم ذاویرُتتق هضزيرترکپارچٍعاسیسرزع غتموتاساتشارپزعؼوامٍ
اعتوادٌؽذٌاعت.اسديپزعؼواماٍتااعاؤاالت(ؽااخـَاا)رکغاانتازایديريرکازد
وت،رمـآيریاعالفاتاسرامقٍآماریفًرت

ایتًدنيرکپارچٍعاسیسرزع غتم


رشرزٌ
ززاتٍاعت.درارهتحق قؽاخـَایاُزعتؽذٌ(-1دعتزعیعازرـتازتاٍاعالفاات
مًردو اس-2،دعتزعیتٍاعالفاتقاتلاعم ىان-3،تغُ لازآرىذتقام مز ازیماذرزرتی،
دادٌَاااياعالفااات-5،ااااشارؼکاااراریازآرىااذَایفمل اااتی،
-4رلااًز زیاستکاازار 
-6تُثًدَماَىگیيَمکاریمتقاتلت هتخؼَایمختل عاسمان-7،کاَؼَشرىاٍَاای
واات-8،قاتل ااتتغاااتقتاااال-9،ااااشارؼمق اااطپااذرزی-10،وگُااذاریتُثااًدرااتااٍ،
سمااانتىااذیپاا ؼت ىاایؽااذٌ-12،اعااتوادٌتُ ىااٍاسمىاااتـ،

َااادر
تزوامااٍ 

-11تحقااق
-13کاَؼسمانچزخٍتًت ذيخذمات-14،دعتزعیرُاوی-15،تزارتاتکتزيو

)در

یَایم ذاوی،اسعزرقمغاتقٍکتاتخاوٍایيمؾايرٌتاخثززاان
عزحپزعؼوامٍَاتزایتزرع 
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وؾزیيفملیدرحًسٌَایوتيع غاتمَاایاعالفااتیتاٍدعاتآماذٌ،تىااتزارهافتثاار

اسوؾزمحتًاریحافلؽذٌاعت.

وامٍَا
پزعؼ 

عؤاالت
تزشرٍيتحل لپاعخپزعؼوامٍَاتااعتوادٌاسآسمًنَایوزهااشارSPSSاوزاهؽذٌاعت.

یدَاذ،درحااتتیاعاتکاٍ
آسمًنَااراوؾاانما 

اعتوادٌاسومًدارسرز،کٍوتارذحافلاس
ززدد.م ااوگ هدعاترااتیتاٍؽااخـَاا
ادارٌ 
ارزاي 
ای 
فًرترشرزٌ 

سرزع غتموتتٍ
تزاعاطع

ت کزتتزایَوتؽاخـت همتًعظيکميتزایَؾتؽاخـدرگزت ه

کميخ لیکمتًدٌاعت.تىاتزارهتٍمىؾًرتُ ىٍعاسیفملکزدع غتموتالسهاعتع غتم
اسحاتترشرزٌ ایخاردززدد،اماوتاارذحافالتاشيهرکپاارچگیع غاتمواتتااعاارز
ٍديهاوزاهززاتيمؾخـززدرذ

.تىاتزارهآسمًنتزایپزعؼوام

یکىذ
ع غتمَارات انوم 
ؽاخـَاتزاعااط

دعتراتیمًرداوتؾارتٍ
درحاتتیکٍع غتموترکپارچٍؽًد،م اوگ ه 
ت کزتتزایوٍؽاخـت هخ لیسراديسراديتزایؽؼؽاخـدرگزتا هسراادي

ع

خًاَذتًد.

عاسیمىاعة

متًعظاعت.دروت زٍرکپارچٍ
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نت جسیره ای

4



2




0
9 10 11 12 13 14 15

8

7

6

5

4

3

2

1

دروزهااشارSPSS

پاعخَا
وتارذحافلاستزشرٍيتحل ل 

ومًدار-1



فرآینذ یکپارچهسازی زیرسیستم نت با ساختار برنامهریسی منابع سازمان
رىذرکپارچٍعاسیسرزع غتموت،درمزحلٍاي ريػرکپارچاٍعااسیيدراداماٍ،

درازآ
یؽًدياراه
درعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسمانمؾخـم 

غتمَا
تقامالتآنتاعارزسرزع 
47
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مُماسعزرقمقاحثٍيمؾايرٌتاخثززانوت،مغتىذعاسیوؾزاتآوانياوزااهافاالحات

ززاتٍاعت.
فًرت 

احتماتی


ـ رٍشّای یكپارچگی زیرسیستن ًت با ساختار برًاهِریسی هٌابع سازهاى
رتزوامٍررشیمىاتـعاسمانتذيناوزاهمُىذعای

ززاریيتقاملسرزع غتموتتاعاختا

 .1
َم
یز ازد.اراهريػ،
رىذَاياقات تَاياسعزرقاهآيریپًرتا (َاب)اوزااهما 

مزذدازآ
مًضًؿتحجتحق قوثًدٌاعت.
درحاتتیکٍسرزع غتموتعاسمانتخًاَذتاعارزسرزع غتمَادرعااختارتزواماٍرراشی
آنَاااس
دادٌَااياعالفااتتا ه 
مىاتـعاسمانتقاملداؽتٍيرکپارچٍزازدد،تازایاوتقاا  
یززدد.اعتاوذارداهآيریپًرتاا را 
اعتاوذاردَایاهآيریپًرتا ماوىذXMLاعتوادٌم 
تٍفًرتًَؽمىذتوغ زززدد.
یتًاوذ 
دادٌَاعتکٍم 
ازاستانتزایتؾزرح 



عاختارتزوامٍررشی




مىاتـعاسمان

َاب



XML

سرزع غتموت




اهآيریپًرتا يارتثاطسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسمان
ؽکل -3
َمززاریيتقاملسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍررشیمىااتـعااسماناسعزراقمُىذعای
 . 2
مزذدازآرىذَاياقات تَادرماصي َایسرزع غتموتيعزاحیمزاذدياعتاوذاردعااسی
یز زدکٍمًض ًؿتحاجاراهتحق اقتاًدٌيدراداماٍتاٍتوقا ل
سرزع غتموتفًرتم 
یؽًد.
تًض حدادٌم 
ـ استاًذاردسازی زیرسیستن ًت
تًرٍتٍمحًرَایسرازضازيریتاًدٌيدرَماٍراَثزدَاایماًرد
دراعتاوذاردعاسی ،

اعتوادٌدرسرزع غتموتتارذمًردتًرٍرذیقزارز زد:
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 .1هشتری هحَری

1

در
عاسمانَا ياتغتٍ تٍ رضارت ي خًاعاتٍ مؾتزراوؾاان اعات ،اماا عااسمان 

ح ات تمامی
قذهَاای تقاذی تاٍ
غتمَای وت ؽىاعاری کزدٌ ي در 
زاه اي تارذ مؾتزران خًد را اس درذع 
آنَا در حا ي آرىذٌ تاؽذتا تتًاواذخًاعاتٍَااي اتشاماات
خًاعتٍَای 

دوثا درک و اسَا ي
آنَاا
حلٍای ازاتز اس و اسَای مؾتزران زذاؽتٍ ي درحق قت 
آنَا را ازاَم کزدٌ ي قذه درمز 

را تؾًرقکىذ.
غتمَا ي ازآرىذَای وت را تٍ دي دعتٍ فمذٌ تقزر
یتًان مؾتزران ع 
اس درذزاٌدرگز م 

کزد:

ـ هشتریاى ٍ بْرُبرداراى داخلی
قغمتَا ي ياحذَای درگز عاسمان تًدٌ کٍ اس محقًالت

اره دعتٍ اس مؾتزران در حق قت
یؽًوذ؛
تُزٌمىذم 
سرزع غتم وت 
ـ هشتریاى خارجی
تُزٌتزداران محقاًالت(خاذمات)عااسمان
مقزفکىىذزان ي 

اره ززيٌ اس مؾتزرانَ ،مان
یتاؽىذ.
م

 .2هشارکت تواهی پرسٌل ٍ افراد

2

یَا کٍ تٍ مىؾًر تُثًد ي پ ؾازات عااسمانَاا ي فاىارـ
تٍکارز زی تماه اتشارَا ي متذتًص 
یزذارد کٍ تتًان مؾارکت ي َمکااری
یؽًد،سماوی احز مغلًب خًد را تز عاسمان م 
تذيره م 
یتاًان اس
کل ٍ پزعىل را رذب کزد .در راعتای مؾارکت پزعىل در ع غتم اعتاوذارد وات ما 
ززيٌَای کًچ

تؾک ل

یَاای درگاز
کاری ،ارزای وتخًد کىتزتی تزای پزعىل ي متذتًص 

ىٍَای مؾارکت پزعىل را درع غتم وت ت ؼاس پ ؼ ازاَم ومًد .
تُزٌ تزدٌ ي سم 
ازَىگعاسی ،مؾاارکت يحضاًر پزعاىل در ازآرىاذَای عااسمان َماًار ٌ ماًرد تأک اذ

تُزٌير رامـ ت ؾتزره تًرٍ را تاٍ اراه مغاللٍ
راَثزدَای وتتًدٌ يدر اره م ان راَثزدوت 

ومًدٌ اعت.
1. Customer focus.
2. Involvement people.
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 .3بْبَد هذاٍم
درر


1

عٍرُت:
قتز ازز ازآرىذَای سرزع غتموت درعاسمان در 
وگاٌ دق 

اسخزاتی ي ؽکغت؛
اپ ؾگ زی 
اتقم زات ي راـ خزاتی؛
ايتُثًد؛
زًوٍای تىؾا م ؽاًدکاٍ ازآرىاذَای تقم زاتای
تٍ 
ززاتٍؽًد،حزکت عاسمان تارذ 
دروؾز 

راَثزدَاای ريس

تمامی

در
کامالً حذف ؽذٌ ي ازآرىذَای پ ؾگ زاوٍ ي تُثًدیتقًرت ؽًوذ .
سرزع غتم وت ،مغللٍ تُثًد تٍ فىًان ر

افل مُم مغزح تًدٌ ي َماًارٌ تًراٍ تغا اری را

متًرٍ خًد عاختٍ اعت.

 .4رّبری

2

انَاای ماًاد
ؽىاعاری آرماان ي اَاذاف ي راَثازدَاای عااسمان ي رُاتدَای تاٍ رزرا 
ریَا ي امکاواتعاسمان تذين وگزػ رَثزی م غز و غت.تُازٌز ازیاس
یاوغاوی ي تًاوا 
و زي 
مًضًؿمًرد تأک اذ راَثازدَاای

ر رَثزی مؤحز در مًاق ت عاسمان تغ ار مؤحز تًدٌ ي اره
ریع غتماعت.
يررامـدرراعتایکارا 
تُزٌ 
وت،تخقًؿوت 




.5رٍیكرد ٍاقعبیٌاًِ تصوینگیری

3

1. Continual Improvement.
2. Leadership.
3. Factual approach to decision making.
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یتًاوذ مًاق ت خًد را تضم ه ومارذ کٍ َمًارٌ اعالفاات ي
عاسماوی در تاسارَای کىًوی م 
آماردق ق ي تاا
تزمثىای اره اعالفات ي 
رمـآيری کزدٌ ي 
آمار مًحق ،دق ق ،تزيس ي مىاعة را 
ؽاخـَای فملکزدی تتًاوذدر رُات آرماان ي اَاذاف

تُزٌز زی اس تکى َای مىاعة ي

ياقـت ىاواٍ
مُمتزره افل ،ريرکزد 
عاسمانتقم مَای مىاعثیتگ زد.در سرزع غتم وت ؽارذ 
تزقاتل ت اعم ىان ي...
ؼزًراوٍ،وت مثتىی 
راَثزدَای وت پ ؾگ زاوٍ،وت پ 

تاؽذ .تٍ عًر کلی
یز زد.درياقاـتقام مز ازیفاح حمثتىایتاز
ياقـت ىاوٍ قزار م 
درپًؽؼ محًر ريرکزد 
یؽاًد
اعالفاتفح حاعت.تذرُیاعتسماویاساعالفاتمتىاقضيمتضادرلًز زیما 
کٍع غتموتوقؼخًدرادرر ازآرىذتقاملیتاعارزسرزع غتمَادرعاسماناروااکىاذ.
ررشیمىاتـعاسمانضزيریاعت.

تذاَمززاریسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍ


 .6رٍیكرد فرآیٌذی

1

تُزٌز زی اس ع غتم اعتاوذارد ؽذٌ وات تاراذ تاا
آرمانَای عاسمان تا 

در پ ؼتزد اَذاف ي
حزوتدر عاسمان را ؽىاعاری کزدٌ ي در رُات تُثاًد ي

ر ريرکزد ازآرىذی ،ازآرىذَای مؤ
تحت کىتز در آيردن ارهازآرىذَاحزکت ومًد.

 .7رٍیكرد سیستوی در هذیریت

2

وؾز تٍ اَم ت مذرزرت کارا در ارزای مًاق ع غتم ،عاسمانتارذوگزػمذرزرت ع غتمی
را مذوؾز قزار دادٌ يکال عااسمان را تاٍعاًر رکپارچاٍ ي تاا تًراٍ تاٍ تماامی ارتثاعاات،
آنرا کٍ رکی اس مُامتازره فًامال در مًاق ات
تَا ،امکاوات ي ...دروؾزتگ زد .اس 
محذيدر 
عاسمانَا اعتوادٌ تُ ىٍ اس مىاتـ اعت ،مذرزرتمىاعة مىاتـ تىُا تا ر دراذ

سرزع غتموتي
یززدد.
ع غتمی م غز م 
 . 8رابطِ سَدهٌذ با تأهیيکٌٌذگاى ٍ شرکا

3

1. Process approach.
2. System approach to management.
3. Beneficial supplier relationships.
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پاعخزًری تٍ و اسَا ي اتشامات مؾاتزران

ادامٍ ح ات ي حضًر در فزفٍ تاسارَای رقاتتی ي
تَای تأم هکىىاذزان ي
یَا ي قاتل 
تُزٌز زی اس تًاومىذ 
تا ک و ت مغلًب تزای عاسمان تذين 
ؽزکاء ي ارزاد را  راتغاٍ عاًدمىذ ديعزااٍ در راعاتای وگازػ ماذرزرتسوز ازٌ تاأم ه
غ زممکه اعت .اره مثحج در اعتاوذاردعاسی ع غتم وت اَم ت تغ ار سرادی دارد ،چزا کاٍ
رکی اس مىاتـ تغ ار مُم اعالفاتی در سم ىٍ وت ماؽا هآالت ي تزُ اشات ي...تاأم هکىىاذزان
عاسمانَا تا ارائٍ تاسخًردَاایاعالفااتی در سم ىاٍ تزُ اشات ي

آنَا َغتىذ.اس عزف درگز

آنَا ،مًرثات تُثًد در عزاحای ي اااشارؼ عاغح
ماؽ هآالت تٍ تأم هکىىذزان ي عاسوذزان 
یکىىذ.
ک وی ي کاراری ماؽ هآالت را ازاَم م 

ـ تعییي ابعاد یكپارچِسازی زیرسیستن ًت استاًذارد با ساختار برًاهِریسی هٌابع سازهاى
اعتوادٌاسع غتمَایاعالفاتیکٍتتًاوذَمٍاقات تَاييؽار مًرًددرر عااسمان
راتحتپًؽؼقزاردادٌياعالفاتالسهيضزيریراتٍمًقـدراخت اراعتوادٌکىىذزانآن

عاسمانَایامزيساعت.تذينتزخًرداریاسارهع غاتمَاا

قزاردَذ،اساتشارَایح اتیدر

اتیتاٍمشراترقااتتی
ااشارؼقاتل تَایعاسمان،تُثًدفملکزد،تقم مز زیتُتازيدعات 
غ زممکهاعت.تقذاساعتاوذاردعاسیسرزع غتموترُترکپارچٍعاسی،اعاتوادٌاساتقااد
یؽًوذ:
تغُ لکىىذٌرکپارچگیمغزحؽذٌکٍارهاتقادتٍديززيٌسرزتقغ مم 

 .1ابعاد تسْیلکٌٌذُ یكپارچگی زیرسیستن ًت استاًذارد
فًاملیؽاملع غتممذرزرتداوؼ،تغ زازَىگعاسماوی،اعتوادٌاسپلتازهَایمؾاتٍ
درتقذوزهااشار،مُىذعیمزذدازآ رىاذَایوات،آماًسػرکىًاخاتتازایکل اٍکارکىاان،

ارزایرکپارچٍعاسی،اتقادتغتزعااس


ااشارَایمؾاتٍيمذرزرتيوؾارتتز

اعتوادٌاسعخت
ررشیمىاتـعاسمانَغتىذ.

السهدرتغُ لازآرىذرکپارچگیسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍ
 .2ابعاد حاصل از یكپارچگی زیرسیستن ًت
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فًاملیچًن:اعتوادٌاساعالفاتيدادٌَایرکغان،تقاامالتع غاتمیيفمل ااتی،احاز

َمراعتاکزدنتزواماٍَاا،ماذرزرت
تخؾیازآرىذَاياقات تَا،تشيهازآرىذززاریاقات تَا ،
پؾت ثاویع غتمرذرذيمذرزرتاىیع غتمرذرذ،دروت زٍرکپاارچگیامکااناعاتوادٌاس
یؽًد.
َاحافلؽذٌيتافجتُثًدمغتمزفملکزدسرزع غتموتم 
آن 



مذل مفهومی یکپارچهسازی زیرسیستم نت
تاتًرٍتٍمًارداًمکٍتااعتوادٌاسوؾزخثززانع غتمَایوت،ع غتمَایاعالفاتیي
ررشیمىاتـعاسمانتٍدعتآمذٌ،مذ موُاًمیرکپارچاٍعااسیتاٍؽاکلسرازت اان


تزوامٍ
یؽًد.
م
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تَایآن
رىذرکپارچٍعاسیسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسمانيتًعقٍقاتل 

ؽکل:4ازآ

مذل منطقی(تعامالت) زیرسیستم نت در ساختار برنامهریسی منابع سازمان
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درارهقغمتتٍوحًٌتقاملسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍرراشیمىااتـعااسمان،کاٍاس
عزرقمقاحثٍتاخثززانع غتموتيمغتىذعاسیوؾزاتآنَااتاٍدعاتآماذٌ،پزداختاٍ
یؽًد.
م
ـ تعییي ًَع تعاهالت ٍ ارتباطات زیرسیستن ًت با سایر زیرسیستنّا
درعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسمانتاتًرٍتاٍ

ارتثاطسرزع غتموتتادرگزسرزع غتمَا
ماصي َایمغزحؽذٌدرع غتممذرزرتوتمکاو شٌ،تٍديفًرتفزضیيعًتیفًرت
یز زد:
م
درگزدرعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسمانماوىذمذرزرتماتی،

اارتثاعاتفزضیتاسرزع غتمَای
مذرزرتتزاتزی،مذرزرتو زيیاوغاوی،مذرزرتکىتز امًا ،مذرزرتعزحيتزوامٍيغ زٌفًرت
تَاایتقم زاتایاسعزراق
یز زد.تٍفىًانمخا سرزع غتموتتاتًرٍتٍعااختاريحزاماقات ا 
م
میکىذ؛
اقذاه 
ثتتٍرذباازادمتخقـ 

مذرزرتو زيیاوغاویوغ
اارتثاعاتعًتیتاسرزمزمًفٍَایخًدسرزع غتموتماوىذتزواماٍرراشیتقم ازات،اوثااروات،

یز زد.
خزرذيغ زٌفًرتم 
عًرکلیارتثاعاتسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍررشیمىاتـعااسمانتاٍؽاکلسرازفاًرت
تٍ 


یز زد.
م


ارتثاعات





اعالفاتی

ازآرىذی






سرزع غتم

سرزع غتموت

سرزع غتموت

وتدر

درم اوٍازآرىذ

دراوتُای

اتتذایازآرىذ

ازآرىذ

اعالفات

اعالفات

يريدی

خزيری

ررشیمىاتـعاسمان

ؽکل-5ارتثاعاتسرزع غتموتدرعاختارتزوامٍ
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ـ تعییي ارتباطات فرآیٌذی ٍ اطالعاتی زیرسیستن ًت با سایر زیرسیستنّا
تقاملسرزع غتموتتاعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسماندرازآرىذپ ؾىُادیعثاقوماًدار
یززددکٍدرراذي َاایسرازتاٍ
رىذیياعالفاتیتزقزارم 
تاالتٍديفًرتارتثاعاتازآ 

توک ت انؽذٌاعت.
رذي -1ارتثاعاتازآرىذی
ومًوٍایاسسرزازآرىذَا/ززدػکار
ردر

1

2

3

4

5

6

7

غتمَایمزتثظ
سرزع 

وًؿازآرىذ

اوغاویمًرد

تأم هو زيی
و اسوت

خزيریاس

يريدیتٍ

خزيری

يريدی

سرزع غتموت

سرزع غتموت

سرزع غتموت

سرزع غتموت

مىاتـاوغاوی

مىاتـاوغاوی

درخًاعت
و زيیاوغاویتا
تخقـَایمًردو اس


ارائٍمزًسراافاله
مًااقترذبو زي

آمًسػو زيیاوغاوی

درخًاعتآمًسػاىی

ارائٍمزًسيافاله

وت

يمُارتیپزعىلوت

تزوامٍآمًسؽی

اخذمزًسَایارزای

افالهتزوامٍوتتزُ ش

فذيريافاله

اقات توت

ياخذمزًساوزاهکار

مزًسَایالسه

اتماهکاروتيخزيد
تزُ ش
تَای
تزينعپاریاقات 

وتتزُ ش

تَای
افالهاوزاهاقات 
تقم زاتیيمزًس

افالهو اسپ مانکاری

اوزاهوتپ ؾگ زاوٍ
تزُ ش

کاروتپ ؾگ زاوٍ

افالحیتزُ ش

کىتز عاسمان،
کىتز عاسمان

8

پؾت ثاویارزاری
تقم م

فمل اتآمادی

فمل اتآمادی
(ردٌتٍکار


تزُ ش
ارائٍمزًس،اعىاد

مذرزرتارتثاطتا

مذرزرتارتثاط

قزاردادؽذٌ

مؾتزی

تامؾتزی

ارعا تأر ذرٍي
تاسخًرداوزاه
اقات ت

فذيريارعا حکم

درخًاعتوت

کاروتاضغزاریي

اضغزاریي

افالحی

افالحیتزُ ش

فمل اتآمادی
(ردٌتٍکارز زوذٌ)
فمل اتآمادی
(ردٌتٍکارز زوذٌ)

غتَای
ارعا چ ت 
تاسرعیاىیفملکزدوت

اوغاوی

(ردٌتٍکارز زوذٌ)


خزيدتزُ ش

فذيريارعا حکم

اوزاهوتاضغزاریي

درخًاعتتقم ز

تًعقٍمىاتـاوغاوی

تًعقٍمىاتـ

ز زوذٌ)

فمل اتآمادی
(ردٌتٍکار
ز زوذٌ)
فمل اتآمادی
(ردٌتٍکار

ز زوذٌ)
فمل اتآمادی

تقم زاتیيدرخًاعت

تاسخًردتاسرعی

تاسرعیتزمثىایچ 
غتَا
ت 

فمل اتآمادی
(ردٌتٍکارز زوذٌ)

(ردٌتٍکار
ز زوذٌ)،
مذرزرتعاسمان
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9

راَثزدَای

اوزاهعارز

پ ؾىُاداوزاهعارز

افالهمًااقت

وتمًردو اسعاسمان

راَثزدَا


پ ادٌعاسیراَثزد

مذرزرتعاسمان

مذرزرتعاسمان

افالهمًااقتي
10

تأم همًاد،قغقات،اتشار
يتزُ شاتمًردو اسوت

درخًاعتتأم همًاد،

وحًٌيتاررخ

قغقات،اتشاري

تأم همًاد،

تزُ شات

قغقات،اتشاري

مذرزرتمًاد

مذرزرتمًاد،
فمل اتآمادی

تزُ شات
11

ؽىاعاریتأم هکىىذزان

ارعا درخًاعت

مىاتـ

ارسراتیتأم هکىىذزان

اعىادقزاردادؽذٌ

مذرزرتارتثاطتا

مذرزرتارتثاط

مؾتزی،فمل ات

تامؾتزی،

آمادی

فمل اتآمادی

درخًاعتتأم ه
12

تأم هعارزامکاواتمًرد

امکاوات(ارسراتیحزم

افالهمًااقتي

و اسوت

تقم زات،ؽزارظ

وحًٌتأم ه

مذرزرتعاسمان

مذرزرتعاسمان

مح غیيداخلیوت)
فمل اتآمادی(ردٌ
13

تأم هافتثاراتمًردو اس
وت

افالهافتثارات

درخًاعتتأم هافتثار

مقًبوت

کارز زوذٌ)،
تٍ 


فمل اتآمادی

فمل اتآمادی(عزح

(عزحيتزوامٍ)،

يتزوامٍ)،مذرزرت

مذرزرتعاسمان

عاسمان
14

مم شیاعىادَشرىٍوت

ارعا اعىادَشرىٍَای

تأر ذرٍاعىاد

وتيدرخًاعت

َشرىٍَایوت،


تزرعی

تخق ـافتثار
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رذي -2ارتثاعاتغ زازآرىذی(اعالفاتی)
ردر

ومًوٍایاساعالفات

وًؿ
اعالفات

خزيریاسسرزع غتموت

غتمَایمزتثظ
سرزع 

يريدیتٍسرزع غتموت

اعالفاتخزيری

اعالفاتيريدی

سرزع غتموت

سرزع غتموت

مؾخقاااااتپزعااااىل،
زااشارػحضااًريغ اااب
1

و زيی

ريساوٍپزعىل،تزوامٍکااری

اوغاویوت

فااادیياضااااٍکاااریَااز
پزعىل

تَااایرااذب
محااذيدر 
پزع اىل،عااق عااافت
کاااریفااادیياضااااٍ
کاریَزپزعىلَ،شرىاٍ

مىاتـاوغاوی،

مىاتـاوغاوی،حقًم

حقًمپزعىل

پزعىل

وواازعااافتفااادیي
اضااٍکاریَزپزعىل

2

عاختاري

عاااااختاريومااااًدار

عاسمانوت

عاسماویوت

مىاتـاوغاوی

تزوامٍَای

3

يرضٌياحذ
وتي

سمااانتىااذیوااتي

تزوامااٍ

تزوامٍَای راوثی پزعىل


تَایآن
محذيدر 

وت

مىاتـاوغاوی

مىاتـاوغاوی

عاسمان
داوؼي
4

اهآيری

وت
تزُ شات

5

تزُ شات،عغحمُارتالسه

داوااؼاىاایيمُااارت

تزایپزعىلوت

پزعىل

تَای
اقات 

تقم اازاتاوزاااهززاتااٍتااز

اوزاهؽذٌ

ريیتزُ ش،مًاديقغقاات

وت

6

زااشارػعااغحاااهآيری

تزوامٍآمًسػيارتقاای

ازآرىذَای
وت

مقزایَزتزُ ش

تزوامٍوتپ ؾگ زاوٍتزُ ش

ت غت ،ؽىاعىامٍ ،ف ًب
ايت ااٍ،اقااا يغ زاقااا 
تًدن ،کارتزانيکارتزی
تزُ شات
کارکزد(عافتی،ک لًمتز،
ؽل

)ريساوٍتزُ شات

تًعقٍمىاتـ
اوغاوی

فمل اتآمادی
(ردٌتٍکار
ز زوذٌ)
فمل اتآمادی
تٍکار
(ردٌ 
ز زوذٌ)

پارامتزَای
مزتثظتا
خزاتی،
7

ؽکغت،
تقًرض،
تقم زي...

زاااشارػآواااات ش(ريغاااه،

فمل اتآمادی

ارتقااااػ،حااازارتي،)...

(ردٌتٍکار

،MTBP،MTBF

ز زوذٌ)

MTBM

تزُ شات
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تًعقٍمىاتـاوغاوی

فمل اتآمادی(ردٌ
تٍکارز زوذٌ)

فمل اتآمادی(ردٌ
تٍکارز زوذٌ)
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پارامتزَای
8

مزتثظتا
قاتل ت
اعم ىان

زاااشارػيضاااق تکلااای
تزُ اشات،زاشارػقاتل اات
اعم ىانيقاتل تدعتزعی
فمل ات

تزُ شات

آمادی(عزحي
تزوامٍ)،مذرزرت

قاتل ت
9

دعتزعی
تزُ شات

عاسمان


عثقٍتىاذیماًاديقغقاات،

تقذادمًاديقغقااتماًرد
مًاد،
10

قغقات،
اتشاري
تزُ شات

و اس،سمانتىذیو استٍماًاد
يقغقات،مؾخقااتاىای
مااًاديقغقااات،مااًادي
قغقاااااتمااااًردو اااااس
تَاااایتقم زاتااای،
اقات ا ا 

مًاديقغقاتخزرذاری
ؽذٌ،سمانتحًرلماًاد
يقغقات،ريػحملي
وقلمًاديقغقات

مذرزرتمًاد،
فمل اتآمادی
(اوثارمزکشی)،

مذرزرتمًاد

مذرزرتعزمارٍي
دارائی

ت غت،ؽىاعىامٍييضق ت
اتشاريامکاوات
زشارػمقارغٍایَشرىٍَای

يتاازآيرد
ردٌَااا 
کلاایواات 
َشرىٍَایکلایوات آنَاا،
11

افتثارات

زشارػتزآيرد(َشرىاٍَاای

وت

وااتتزُ ااشاتکارزاااَی،

فمل اتآمادی
(عزحيتزوامٍ)،
مذرزرتعاسمان

َشرىٍَاایماًاديقغقاات،
َشرىٍَایکاارکزدفاادی ي
اضااٍکاریپزعىل)
َشرىاٍَاایپاارؼيکىتاز 
ماااًاديقغقااااتَ،شرىاااٍ
12

َشرىٍَای

وت

(فملکاازدفااادیياضااااٍ
کاااریماَ اوااٍَاازپزعااىل،
قغقاااتيمااًاد،دعااتمشد)،

حغاتذاریماتی،
زااااشارػيضاااااق ت
افتثاراتوت

فمل اتآمادی
(ردٌتٍکار
ز زوذٌ)

َشرىٍآوات ش(ريغه،ارتقاػ،
حزارتي)...تزُ شات
13

عثقٍتىذی


عثقٍتىذیاعالفاات،تق ا ه


اعالفات

عغحدعتزعیتٍاعالفات

غتمَا
عارزسرزع 
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14

15

پ مانکاران
وت

ک و ااااااتازآرىااااااذَاي

ارسراتیک و تازآرىاذَا

اقات تَایوتپ ماوکااران،

تَاااایوااات
ياقات ااا 

یتزينعپاریوت

تَا
اقات 

پ ماوکاران

مذرزرتارتثاطتا

مذرزرتارتثاطتا

مؾتزی

مؾتزی

ک و اااتازآرىاااذتًت اااذي

مذرزرتارتثاطتا

مؾتزران

خاااذمات،دپارتماااانَاااای

مؾتزی،فمل ات

وت

تقم زاتاای،ک و ااتمااًادي

آمادی(ردٌتٍکار
ز زوذٌ)

قغقات



نتیجهگیری
تَاایمًراًد
یمشرترقاتتیدرعااسمان،ازآرىاذَاياقات ا 

ؽاخـَا

تٍمىؾًرتقًرت
سرزع غتموتتارذتاريػمُىذعیمزذدازآرىذَااعتاوذاردعاسیؽًوذيريوذاوزاهَماٍ
محًریتغ ازراتاذ،تاٍعاًریکاٍاقات اتَاای

اقات تَااسحاتتيؽ وٍززاریتٍازآرىذ
خارديتاعاختارتزوامٍررشیمىاتـعاسمانرکپارچٍؽًد.

فمل اتیوتاسحاتترشرزٌای
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