
جلسات هم اندیشی
:جلسه دوم

موانع اجرای پروژه های بازمهندسی 
در ( BPR)فرایندهای کسب و کار 

سازمان                  

لیال نظری ساالری  : دهندهارائه 



:معرفی پروژه مورد بررسی در جلسه

1بازمهندسی فرایندهای کسب و کار شرکت پتروشیمی : عنوان پروژه
1393/12/15:  تاریخ شروع پروژه
1395/02/30:  تاریخ اتمام پروژه

22:  تعداد واحدهای سازمانی
حوزه10:  تعداد حوزه های کسب و کار

نفر876: تعداد کارکنان سازمان
نفر8: تعداد اعضای تیم پروژه

فاز5: تعداد فازهای پروژه



شناخت: فاز صفر
:روش کار و ابزار مورد استفاده

BPRپروژهازشرکتعالیمدیرانانتظاراتتعیینوشناختجلساتبرپایی•

الزمآموزشهایوتوضیحاتارائهازبعد،BPRپروژهازشرکتاجراییمدیرانانتظاراتتعیینوشناختجلساتبرپایی•

سازمانیواحدهربرایرابطیکتعیین•

الیتهایفع،انسانی،منابعاهدافباآشناییهدفباسازمانواحدهایازکدامهربااولیهمصاحبهجلسهیکحداقلبرگزاری•
استفادهمورداطالعاتیسیستمهایوواحدهر

باستقیممرابطهدریاوبگذارندتاثیرپروژهانجاممتدلوژیو،اهدافقلمروتعیینبرتوانندمیکهشرکتمهماسناداخذ•
.هستندفرآیندها

تحلیلکناردرمختلفسازمانیعواملازشناختهدفباتغییربرایآمادگیومحوریفرآیندبلوغنامهپرسشدوتوزیع•
متدولوژیانتخاببرآنهاتاثیر

.پروژهرداستفادهموردترمینولوژیتشریحوشرکتآموزشهدفبانظریگزارشتدوینمنظوربهایکتابخانهمطالعات•



یف شدهسطح تعر: جایگاه سطح بلوغ فرایندی از نقطه نظر کارکنان



:نتایج فاز صفر

2.80: بلوغ فرایند محوری از نقطه نظر کارکنان



3.53: بلوغ فرایند محوری از نقطه نظر کارکنان



سطح ارتباط: جایگاه سطح بلوغ فرایندی از نقطه نظر مدیران



مستندسازی وضع موجود: فاز یک
:روش ها و ابزارهای مورد استفاده

انجام مصاحبه های چند مرحله ای با واحدها و تکمیل پروتکل مصاحبه•

مستند سازی مصاحبه های انجام شده•

تحلیل مستندات •

  BPMN2مدلسازی اولیه فرایندها با استفاده از استاندارد •

EA (Enterprise Architect)طراحی فرایند در نرم افزار •

کدگذاری فرایندها •
برگزاری جلسات طوفان مغزی•

اصالح فرایندهای ترسیم شده و اخذ تأییدیه•



:نتایج فاز اول

فرایند136: تعداد فرایندها•

زیرفرایند50: تعداد زیرفرایندها•

حوزه فرآیندی 10تیم تخصصی با سرپرستی یک نفر عضو هیئت علمی و فعالیت کارشناسان در 5تشکیل •
تعیین شده

جلسه تخصصی به منظور شناخت فرایند ها و  مستند سازی وضع موجود 112برگزاری •

لیل منظور انجام مصاحبه، مستند سازی صورت جلسات، تحبه پروژهنفر ساعت توسط تیم 1750صرف بیش از •
، تکمیل شناسنامه های فرایند و تکمیل جداول مورد نیازEAفرایند ها، ترسیم فرایند ها در 

به منظور شرکت در جلسات مصاحبه( رابطین واحدها)نفر ساعت توسط افراد رابط پروژه 300صرف بیش از •

ت نفر ساعت توسط اعضای واحد برنامه ریزی و اطالعات مدیریت به منظور هماهنگی و شرک224صرف بیش از •
در جلسات و مصاحبه ها و پاسخگویی به سواالت تیم پروژه

جلسه گروهی با مدیرعامل و رئسای واحدها در خصوص بررسی و اصالح خروجی های فاز اول پروژه8برگزاری •



تحلیل شکاف: فاز دوم
:روش ها و ابزار مورد استفاده

تحلیل نقاط قوت و ضعف فرآیندهای حوزه های مختلف•

APQCتحلیل فرآیندها با استفاده از •

آیندفعالیت و چک لیستهای ارزیابی فر–فرآیندها با استفاده از ماتریس هدف تحلیل •

PDCAفرآیندها با استفاده از استاندارد تحلیل •

و تشکیل جلسات طوفان فکری با مالکان و ذینفعان فرآیندهامصاحبه •

معیوبفرآیندهای شناسایی •



مصاحبه با پرسش نامه نیمه ساخت یافته با مطلعین واحدها•

فعالیت–تحلیل فرآیندها با استفاده از ماتریس هدف •

APQCتحلیل فرآیندها با استفاده از •

PDCAتحلیل فرآیندها با استفاده از استاندارد •

هامصاحبه و تشکیل جلسات طوفان مغزی با مالکان و ذینفعان فرآیند•



:نتایج فاز دوم

فکیک ارائه گزارش تحلیلی مربوط به فرایندهای وضع موجود به ت•
واحدها و حوزه های کاری 

ارائه فرایند های پیشنهادی وضع مطلوب•



وضع مطلوب: فاز سوم
:روش ها و ابزارهای مورد استفاده

برگزاری جلسات با واحدها و جلسات طوفان مغزی•

وضع مطلوب فرآیندها طراحی •

یسنجی طراحی وضع مطلوب و تصویب فرآیندها در کمیته راهبراعتبار •

شناسنامه فرآیندهای جدیدتهیه •

فرآیندهانهایی و ترسیم مدلسازی •

کدگذاری فرایندها در وضعیت مطلوب•



:نتایج فاز سوم

.فرایند قابل تغییر شناخته شده97معرفی •

.رماانجام اصالحات و ارائه فرایندهای اصالح شده پس از بررسی نهایی کارف•

.APQCارائه فرایندهای ترسیم شده جدید پیشنهادی بر اساس •



تدوین نظام مدیریت فرایندهای کسب و کار:فاز چهارم

کارتهیه طرح جامع بهبود فرآیندهای کسب و •

اولویت بندی فرایندها و حوزه های کسب وکاری برای اجرا•

سنجی پروژه های بهبوداولویت •

جایگاه فرآیندها در نقشه استراتژی سازمانتعیین •

معیارهای ارزیابی اجرای فرآیندتدوین •

معیارهادهی به وزن •

و داشبورد مدیریت فرآیندها KPIتعریف شاخصهای •



:موانع ایجاد شده از سوی تیم پروژه

عدم شفاف سازی و آموزش کافی مسئولین در فاز صفر•

ناتوانی در برخورد با مقاومت سازمانی•

عدم ایجاد مشارکت همه ذینفعان•

عدم استفاده از الیه های سطحی سازمان•

عدم تحویل به موقع خروجی های هر فاز و طوالنی شدن زمان پروژه•

عدم استفاده از متخصصین هر صنعت در تیم پروژه•

عدم برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان سازمان•



.پروژه ها اکثراً ناتمام  مانده و به سرانجام نمی رسند•

عدم گنجاندن فاز ارزیابی فرایندها بعد از اتمام پروژه با شاخص های تعریف شده•

عدم استفاده از چندین استاندارد خاص صنعت در فاز تحلیل•

عدم آشنایی ابتدایی با موارد پیاده سازی•

عدم مطالعه دقیق مستندات سازمان•

.رایندعدم برگزاری جلسات طوفان مغزی بین ذینفعان یک فرایند جهت اخذ تأییدیه های ف•

.عدم توجه کافی به مرحله شناسایی فرایندها•

.اعدم تالش در خصوص محدود کردن تعداد فرایندهای کشف شده با استفاده از ادغام آنه•



:موانع ایجاد شده از سوی سازمان ها

.اهداف سازمان از تعریف از پروژه های اینچنین شفاف نمی باشد•

.عدم شناخت کافی مسئولین نسبت به پروژه طرح شده•

مقاومت های سازمانی•

عدم همکاری مدیریت ارشد•

مغایرت پروژه با فرهنگ سازمانی•

عدم همکاری مدیران میانی•

آشنایی و شناخت غلط کارشناسان از ماهیت پروژه•

تعدد فرایندها و فعالیت ها را یک مزیت می دانند•



عدم درگیر نمودن کارکنان توسط مدیران•

ارائه مطالب بهینه به جای وضعیت موجود در فاز شناخت•

عدم وجود زیرساخت های مناسب در سازمان•

فقدان آموزش کافی•

ین اکثر سازمان ها به صورت جزیره ای کار می کنند و نگرش یکپارچه در ب•
واحدها وجود ندارد

عدم برقراری ارتباط مؤثر بین تیم پروژه و تیم پیاده سازی•

تغییرات مدیریتی در سازمان ها•



:اثربخشی نتایج پروژه عنوان شده

در سازمان ERPاستفاده از نتایج پروژه جهت پیاده سازی •
بهبود روش ها و فرایندهای کاری •

افزایش سرعت و کارایی•

کاهش مشکالت موجود بین واحدها•

اصالح دستورالعمل ها در سازمان•

ص ارزیابی بهینه واحدها با توجه به شاخص های تعریف شده در خصو•
هر فرایند


