


 

 

 

مرداخل از فرايند اين بررسي است. ارتقل  فرايند به  هل هل  مقلبله بل اين موكل، حذف جدو شود. يكي از روشپلرامررهل  طرح مي

 دليل تكثير در كلهش زملن انرولر نرليج طرح و افزايش دقت نيرو  انتلني حلئز اهميت است. 

توان زملن الزم برا  كنرر  صحت براورد پلرامررهل  طرح را به ميزان زيلد  كلهش دهد. به طور  مي هلجدو حفظ بيوررين پوشش 

يلبد. يكي از مراحل مهي در بررسي سلعت كلهش مي 26سلعت است. اين زملن ب د از ارتقل به  5/64زملن الزم قبل از ارتقل برابر  كه مدت

حلصل از طرح است. در طرح آملرگير  هزينه و درامد خلنوار زيلد بودن ت داد  هل جدو دهي و براورد پلرامررهل، كنرر  صحت وزن

هل  الزم نرليج طرح بود. از اين رو پ  از بررسي شد كه اين امر متبب تكخير در ارائهن و انرژ  زيلد  مي، موجب صرف زملهلجدو 

ل  بررسي به ج هلجدو طرح بل يكديگر تداخل دارند، تصميي گرفره شد بل حفظ بيوررين پوشش  هل بل توجه به اينكه برخي از جدو 

طور كه در نمودار جريلن اصلي در هر فصل، بررسي و كنرر  شوند. هملن هل جدو د  از در هر فصل نوريه، تنهل ت دا هلجدو تملم 

ير تكثجويي زيلد  در اخرصلص زملن الزم شد. بديهي است بهبود فرايند مذكور، موسص است، اين امر موجب صرفه ،داده ب د از ارتقل

 در انرولر به موقع نرليج طرح داشره است. بتزايي

 هاي آمارگيري محاسبه اعتبار طرح بهبود فرايند

 1391از سل  كه  هل  آملرگير اعربلر طرحو ابالغ  وردابرزملنبر بودن فرايند 

هل  در قللب فليلآن  نيز ارسل و شده است بر اسلس مد  امريلز  مروازن انالم 

هل  آملرگير )بطل  بل عنوان بودجه طرح  افزارنرممرفلوت، موجب شد تل 

 يك بليگلني از اعربلر تملميعالوه بر تهيه پليگله داده، به  آنطراحي و بل اتصل  

براورد  زملنمدت  و شده اسرلندارد هل  اسرسراجهزينه، هل  آملرگير طرح

  د.يلب كلهشروز كلر   6به ميزان  اعربلر

 آمار ايرانمستندسازي تجارب همكاران مركز   
لشت و انبسلز  بنيلن كردن، يكرلر هتحق  اهداف سلزملني و در راسرل  توس ه مديريت دانش، دانشبل هدف تتهيل انالم فرايندهل و 

گذار  دانش و تالر  موف  و كلربرد ، بل تصويب هيئت متارندسالز  دانش و حفظ آن، اشارراك    1392از سال   دانش و اطالعلت، 

  سلزملن مديريت صن ري در مركز اجرا گرديد. اب لد تالر  و مترندسلز  تالر  خبرگلن مركز بل همكلر رئيتاه محررم مركز، طرح 

بر اسلس فرايندهل  اصلي مركز و همچنين همكلران مربوط به هر موضوع بل پيونهلد هيئت  دار برا  متارندسلز  موضاوعلت اولويت 

الر  پروژه مترندسلز  ت. شد زاربرگنويتي برا  افراد صلحب تاربه رئيته محررم مركز انرسل  شدند.  ندين كلرگله آموزشي تاربه

 همكلران مركز در  هلر بسش تدوين شده است:

 ؛هل  مترندسلز  تالر فلهيي و روشبسش او : م 

 ؛ايران بسش دوم: مترندسلز  تالر  سلزملني در مركز آملر 

 و هل  مورد اسرفلده در تدوين سند تاربهبسش سوم: فرم 

  افراد خبره منرسب مركزبسش  هلرم: اسنلد تالر  تدوين شده توسط. 
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پ  از تدوين و ارائه اسانلد تاربه توسط همكلران منرسب، سند تالر  در  ند مرحله توسط افراد م ين مورد بررسي و ارزيلبي  

در  د.گيرميهل و دفلتر مركز قرار بردار  در اخريلر م لونتقرار گرفت. فليل نهليي متاارندات تالر  تدوين شااده برا  اساارفلده و بهره

 بلشد:به شرح زير مي تالر  مترند شده 1393ادامه اجرا  اين ف لليت در سل  
 ؛هل  ملي  حتل هل  آملرگير  كلرگلهي وييههل  طرحاسرفلده از اقالم فرعي برا  دسريلبي به اطالعلت اصلي پرسونلمه 

   ؛1390تكمين تاهيزات و ملزوملت سرشملر 

 ؛ر  اتوملتيك نوي  پيوسره فلرسي )كدگذاتوسيص دست 

 ؛هليي در راه بهبود بلزشملر  سرشملر  عمومي نفوس و متكنگلم 

   كننده خلنوارهل  قيمت مصرفو  اجلره بهل  واحدهل  متكوني اسريالر ، كننده خلنوارهل  شهر مصارف  قيمت تييير سال  پليه شالخص

 ؛ 1390به  1381از روسرليي 

   ؛1390نفوس و متكن عمومي سلزملندهي سرشملر 

 ؛هلآور  اطالعلت خلنوارهل  كوور برا  هدفمندسلز  يلرانهطرح جمع 

  ؛پوشش آملر  كولورز  شهر 

 و هل  عمومي نفوس و متكنپلسسي خلنوارهل  غليب در سرشملر بررسي بي 

  نفوس و متكن.عمومي هل  ارائه آملر واحدهل  متكوني خللي در سرشملر 
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