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  مقدمه .1
 

 شی. بستین هافهیوظانجام  یاز کند یدلخواه، ناش یهاجهیبه نت رهنگامید یدارد. دسترس یندیفرا شهیر ن،ینو یهاسازمان یختگیهم رو به یمشکل کند

 ییهافهیاز افراد وظ یااست که پاره نیکار ا ی. علت کندپردازدیم هافهیوظ یبه بهساز یو خودکارساز یحرکت سنج ،یسنجزمان یهاه روشسال است ک 05از 

 ست،یردن افراد نبدکار ک لیکار، به دل یینها جهی. وجود اشتباه درنتشودیتلف م یادیوقت ز زین فهیدو وظ نیانجام ا انیو در فاصله م دهندیانجام م یرضروریغ

دارند، بلکه  یکنواختیخود روش ثابت و  یهافهیوظ در انجام انکه کارکن ستین لیدل نیسازمان به ا یریناپذداشته باشد. انعطاف یاریبس یهاعلت تواندیبلکه م

مطلب  نیا یایها گوسازمان نیسنگ نهی. هزدیدست آدلخواه به  جهیشوند تا نت بیترک یستیجداگانه چگونه با یهافهیکه وظ داندینم یبدان علت است که کس

 جهیکه نت یاجداگانه یهافهیمناسب وظ بیتا از ترک میریگیرا به کار م یکه ما افراد گوناگون ستآن ا ی. علت واقعاندنهیمستقل پرهز یهافهیوظکه انجام  ستین

کل،  کی جادیها و ادادن آن وندیپ یمستقل، که در چگونگ یهاتیو فعال هافهیوظنه در انجام مشکل نکهیسخن ا. کوتاهمیرا به بار خواهند آورد، مطمئن شو یینها

[. 1کارها ندارند ] ندیبه فرا یتوجه نیکمتر یول کنند،یم یریچشمگ یهاکوشش یسازمــان یهافهیوظ یبهساز نهیها در زمکـــه شرکت ستهانهفته است. سال

که  دشانس بقا دار یاست. در تجارت پررقابت امروز، سازمان انیمشتر یازهایدر ن عیمداوم و نسبتاً سر رییتغ یکار کنونوکسب یایدن یهایژگیاز و یکی

 یباق یبرا یصورت شانس چندان نیا ریدارا باشد، در غ زیها را نبه آن عیسر ییگوپاسخ ییرا داشته و توانا راتییتغ نیاز ا عیسر یآگاه یالزم برا یسازوکارها

 .اندن در عرصه رقابت نخواهد داشتم

 یسختبه مدارفهیوظ یها. سازمانبردیم نیرا از ب ییایوکار، انعطاف و پودر کسب یافهیوظ کردیکه رو اندافتهیمرور زمان در اثر تجربه دربه  هاسازمان

 شوندیم شنهادیها پبه سازمان یافهیوظ کردیکه در مقابل رو یکردیرو سازگار شوند. طیاز خود انعطاف نشان داده و با مح یطیمح راتییدر برابر تغ توانندیم

 .است یندیفرآ کردیرو
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خاص کمک  یها در موضوعآن شرفتیبه پ یبه نحو کیدارند که هر شرویپ یادیز یمنظور بهبود عملکرد خود راهکارهاگوناگون به یهاسازمان

 نیگسترده ا شش. پوباشدیم یسازادهیها قابل انجام و پسازمان یوکار اشاره کرد که در تمامکسب ندیفرآ تیریبه مد توانیموارد م نیازجمله ا کند،یم یانیشا

 .باشدیروش جهت بهبود عملکرد سازمان م نیا یریکارگبه یبر سودمند یدییگوناگون شده است که مهر تأ یهاآن در سازمان یریکارگسبب به یتیریحوزه مد

مطرح خواهد  کیونقل و ترافدر حمل ندیفرآ تیریمد تی. سپس اهمشودیپرداخته م ندیفرآ تیریو مد ندیفرآ میمفاه نییبیا به تپژوهش، ابتد نیا در

 معاونت پرداخته خواهد شد. نیا یندهایفرآ یتهران به بررس یونقل شهردارمعاونت حمل یشد. در ادامه ضمن معرف
 

 ندیفرآ .2
 

یک فرآیند عبارت است از  یاست. در دیدگاه سیستم یمتعدد یهااست که شامل مراحل و فعالیت یانجام کار یژهواژه فرآیند روش وی یلغو یمعنا

تنها  فعالیتکار است. فرآیندگرایی یعنی درك این حقیقت که هر  یهاانجام عملکرد سازمان یچگونگ رندهینماید و دربرگتبدیل می یرا به خروج یآنچه ورود

تر برآورده و ارزش جدید ایجاد کند. که به تکمیل یک فرآیند کمک کند و آن فرآیند نیز، نیازی را در یک شبکه فرآیندی بزرگ زمانی ارزشمند است

و کردن و تعامل این فرآیندها  صکارگیری سیستمی از فرآیندها در درون یک سازمان همراه با مشخبه «گوید: می ییگرا ندیدر تعریف فرآ 1551 زویاستاندارد ا

 .« شودها رویکرد فرآیندی نامیده میمدیریت کردن آن

وکار کسب یندهایفرا ن،ی. بنابرادیافزایبه مرحله قبل م ی( ارزشریارزش دانست که هر مرحله )هر دانه زنج رهیزنج کی توانیرا م ندیفرا گرید یاز نگاه 

منظور تمرکز سازمان بر را به یاورو فن یتیریمد یهامهارت ،یو منابع انسان ستندین یافهیوظ یدر ســازمان که محدود به مرزها یاساس یهاتیاند از فعالعبارت

 [.2]کنندیبه هم مرتبط م انیو بخصوص مشتر نفعانیذ یارزش برا جادیا یاستراتژ

 

 محور ندیفرآ تیریمد .3
 

است که با محور قرار  یکه روش شودیگفته م نیه شده است( چنکاربردبه کسانی یمحور ندیو فرا ییگرا ندی)اصطالح فرا ییگرا ندیفرا فیدر تعر

 .[3] آوردیبه ارمغان م یرقابت تیسازمان مز یافزوده، برابدون ارزش یهاتیوکار و حذف فعالکسب یندهایدادن فرا

و منعطف  ایپو یطراح یدر راستا ندهایفرا یها در بازطراحآن ییبلکه توانا ست،یها نها تنها درگرو محصوالت و خدمات آنسازمان تیموفق امروزه

 ندیفرا تیری. مداستشده  ریاخ یهاوکار در سالکسب یندهایفرا تیریمسئله منجر به ظهور مد نیبر عملکرد سازمان دارد. ا ییبسزا ریوکار تأثکسب یندهایفرا

 .سازمان گردد انیمشتر یراارزش ب جادیکند تا منجر به ا جادیکه سازمان چگونه کار ا کندیم نییوکار تعکسب

و  شیپا ،یریگاندازه ،یمستندساز جاد،یا ،یبازطراح ای یطراح ف،یمنظور تعرمند بهو نظام افتهیروش سازمان کیوکار کسب یندهایفرآ تیریمد

 تیریاست. مد ترباال یهداف  سازمان با چابکسازمان و ا انیمشتر یبرا شتریارزش ب جادیمنظور ابه زه،یرمکانیو غ زهیوکار مکانکسب یندهایفرآ هیکنترل کل

و  یی)کارا یوربهره شیافزا نهیامر زم نیوکار همسو ساخته که اکسب یهایرا با اهداف و استراتژ ندهایکه فرآ سازدیوکار، سازمان را قادر مکسب یندهایفرآ

 .آوردیفراهم م یسازمانا در ارتباطات درون و برونر یسازمان یواحدها تیو درنها ندهایفرا ها،تیبهبود فعال قی( از طریاثربخش
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شده است. هر وکار نشان داده کسب یندهایفرآ تیریچرخه مد 1شکل در

 ندیفرآ تواندیشود و سپس در طول زمان م ادهیبا توجه به وضع مطلوب پ دیبا ندیفرآ

 ندهایاز فرآ کیوال ممکن است بارها در مورد هرر نی. ادیموردنظر را بهبود بخش

طور تکرارشونده وکار بهکسب یندهایفرآ تیریمد اتیچرخه ح رونیاجرا گردد. ازا

 .[4]آن افزوده گردد  یو منطق کار ندیبه فرآ یاافزودهارزش دیاست و هر تکرار با

 

 کیونقل و ترافدر حمل ندیفرآ تیریمد .4

های یک رشد هماهنگ و باثبات تمامی خرده نظامتوسعه پایدار به مفهوم 

شود. افزایش جمعیت و تغییرات نظم اجتماعی است که ابعاد گوناگونی را شامل می

های اخیر و مخصوصاً های اخیر با شتابی فزاینده در دههاجتماعی زندگی بشر در سده

یش توسعه، منجر به گسترش و رشد شهرها شده است. با افزاکشورهای درحال

روز سازوکارهای زندگی شهری و به دنبال آن مسائل موجود جمعیت شهرها، روزبه

تر شده است که این پیچیدگی هرلحظه ممکن است در حوزه مدیریت شهری پیچیده

حاشیه امن مسیر توسعه پایدار را در حوزه مدیریت شهری با مخاطراتی روبرو کند. در 

مل دستیابی به توسعه پایدار، مدیریت حوزه مدیریت شهری، یکی از ارکان و عوا

 ونقل و ترافیک شهری است.نگر، کارا و اثربخش مسائل حملآینده

های مدیران شهری در ترین دغدغهامروزه مسئله ترافیک به یکی از اساسی

عبور و مرور، مسئله تراکم و تصادفات مطرح ها و معابر شهری و همچنین افزایش سرعت شده است. با رشد سریع شهرها و ترافیک در جادهسطح دنیا تبدیل

اند. این مسائل شامل ارتباط داخلی طبیعِت شهر و قوانین فیزیکی شدههای آن موردتوجه واقعگردیده و بدین ترتیب مسائل مربوط به ترافیک، با همه پیچیدگی

ها و ها، تقاطعه است که بر مطالعه و اصالح عملکرد ترافیک در شبکه جادهشوند. بنابراین موضوع جدید مهندسی ترافیک به وجود آمدزمان، فاصله و حرکت می

 ها تأکید دارد. پایانه

ناپذیری در پیش روی های بسیار خطرناك و جبرانونقل و ترافیک شهری در حوزه مدیریت شهری، پیامددر صورت نبود نگاهی ویژه به مسائل حمل

محیطی، تأخیر در سفرها و عدم پاسخگویی به نیازها در زمان مناسب که پیامدهای مربوط به آلودگی هوا و مسائل زیست ها خواهد بود. مسائلشهرها و ساکنین آن

های عظیمی که ممکن است هویت و تصویر مطلوب شهر را مخدوش کند ها و سازهوساز اتوبانروانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی در پی خواهد داشت، ساخت

 دست زندگی شهری را با مخاطرات فراوانی همراه کرده است. و مسائلی ازین

ونقل و ترافیک درخور این شهری مهم در جهان اسالم و همچنین پایتخت جمهوری اسالمی ایران، باید در همه شئون، ازجمله حملعنوان کالنتهران به 

ای در راستای های زیاد و مخلصانههای پس از انقالب تالشران، طی سالعنوان متولی اصلی حوزه مدیریت شهری تهنام مقدس باشد. شهرداری تهران به

ونقل و ترافیک، شهر های فراوان همچنان شهر تهران با مسائل مختلفی مواجه است. در حوزه حملرغم تالشوفصل مشکالت شهر تهران انجام داده است. علیحل

ونقل و ترافیک ک وسایل نقلیه در سطح شهر روبروست. متولی اصلی مسائل ترافیکی تهران، معاونت حملتهران با مسائلی از قبیل آلودگی هوا و تراکم و ترافی

های اصولی برای برطرف کردن موانع موجود حلو اجرای راه های موجود در مسائل ترافیکی شهر تهران به دنبال ارائهشهرداری تهران که با آگاهی از پیچیدگی

شده است که بسیاری از این اقدامات مفید و اثربخش های مرتبط انجامر این معاونت، تاکنون اقدامات بسیاری توسط این معاونت در حوزهاست. از بدو شروع به کا

های موفق و ربهونقل و ترافیک فراهم است تا از تجاند. در حال حاضر این امکان برای معاونت حملشده محقق نشدهشده و در برخی از موارد نیز اهداف تعیینواقع

رو این ضرورت وجود دارد تا معاونت از منظر اندازی خود بسازد. ازاینناموفق حاصل از فعالیت چند سال گذشته سکویی برای پیشرفت بهتر در آینده و افق چشم

 ریزی شود.ای موفق برنامه، برای آیندهفرآیندی مورد بازطراحی و بهبود قرار گیرد تا از این طریق عالوه بر درس گرفتن از تجربیات گذشته -سیستمی
 

 ]4[. چرخه حیاط فرآیند کسب و کار 1شکل
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  تهران در مناطق تهران یشهردار کیونقل ترافمعاونت حمل یمعرف .5
 

ریزی و کنترل عملکرد گذاری، هماهنگی، برنامهنقل و ترافیک، باالترین مرجع در شهرداری تهران است که مسئولیت سیاستوحوزه معاونت حمل

انداز و مأموریت خود و . این معاونت با توجه به الگوی جامع مدیریت استراتژیک، با در نظر گرفتن چشم[0] ان را بر عهده داردرافیک شهر تهرنقل و توحمل

های مناسب جهت نیل به آن اهداف ازآن تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژیمدت و پسبه تعیین اهداف بلند رگذار،یبررسی عوامل داخلی و خارجی تأث

 .ردیپذیمنابع صورت م صمدت و سالیانه، تخصیهای کوتاهها و هدفهای موردنظر، با تعیین سیاست. همچنین در مرحله اجرای استراتژیدازدپریم

نقل و ومعاونت حمل میاداره کل تحت نظارت مستق 2شرکت و سازمان و  1تهران،  یشهردار کیونقل و ترافو اهداف حوزه حمل هاتیبه مأمور لین منظوربه

با این حوزه معاونت،  تریسیصورت ماشهرداری تهران نیز به یگانه 22های متناظر این ستاد در مناطق معاونت نیکنند. همچنتهران فعالیت می یترافیک شهردار

یادآوری این نکته ضروری است نمایند. ری میزه مشخص و راهبهای ساالنه این حوگذاریهای ساالنه خود را با توجه به سیاستریزیتعامل داشته و عمالً برنامه

ونقل عمومی بوده و الزمه و مکمل بخش حمل یهاتیبر فعال رگذاریتأث میرمستقیطور مستقیم و غتابعه این حوزه به یهاها و سازمانسایر شرکت یهاتیکه فعال

 .باشدیموصوف م یهاعملکرد مجموعه

تابعه معاونت  یهاها و سازمان. شرکتشودیم «کیتراف یمنیو ا یاداره کل مهندس»و  «یو توسعه شهر یزیرمهاداره کل برنا»اداره کل معاونت شامل  دو

 :شوندیرا شامل م ریموارد ز زین کیونقل و ترافحمل

 کینقل و ترافوسازمان حمل •

 سوارهاو پارك یمسافربر یهاانهیسازمان پا •

 یرانیو نظارت بر تاکس تیریسازمان مد •

 تهران و حومه )مترو( یآهن شهرشرکت راه •

 تهران و حومه یرانشرکت واحد اتوبوس •

 مترو یبردارشرکت بهره •

 تهران کیشرکت کنترل تراف •

 هوا تیفیشرکت کنترل ک •

 .تهران یخودروها یفن نهیستاد معا •
 

 

 تهران یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل یندهایشناخت فرآ .6
 

 ی. براندینما نیرا تأم انیمشتر یاساس یازهایتا با عملکرد بهتر ن اند،شدهیسازمان طراح تیبه مأمور یابیدست یموجود در هر سازمان برا یفرآیندها

خواهد داشت که  الزم را ییکارا یفرآیند زمان کیالزم را داشته باشند.  یو اثربخش ییموجود کارا یفرآیندها دیبا انیمشتر یهاو خواسته ازهایبه ن ییپاسخگو

منظور در ادامه جهت شناخت  نیا یباشد. برا شدهیصورت درست انتخاب و طراحبرخوردار خواهد بود که به یاز اثربخش یو زمان ردیصورت درست انجام گبه

معاونت  نیاهداف خرد و کالن( ا و اندازشمچ ت،یارکان جهت ساز )مأمور یتهران، به بررس یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل یندهایهرچه بهتر فرآ

 پرداخته خواهد شد.

 

 تهران یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل تیمأمور .1 .6
 

محور و روان که با ارتقای کیفیت عبور و مرور شهروندان بر اساس شهری انسان»ونقل و ترافیکِ شهرداری تهران عبارت است از: مأموریت حوزه حمل

 «.رچگی، ایمن، روان، پاك، راحت و در دسترس قرار داردرویکردهایی همچون یکپا
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 تهران یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل اندازچشم .2 .6
 

است  یونقل، شهردر حمل یمحورو انسان داریبر توسعه پا دیبا تأک 1454تهرانِ سال »صورت تهران به یشهردار کیونقل و ترافانداز حوزه حملچشم

 یِ ونقل عمومت حملیونقل با محوربه همراه سامانه جامع حمل هاینابرابر لیو تعد یرفاه عموم ،یو پاك در جهت توسعه اقتصاد کپارچهین، ونقل روابا حمل

رغم شهروندانش به ارتقاء داده است و یالمللنیو ارزان که کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان شهر را مطابق با استانداردهای ب عیسر من،یاعتماد، در دسترس، اقابل

  است. شدهمیترس.« کنندیخاطر از آن استفاده م بیبا ط ،یشخص یداشتن خودرو

 

 تهران یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل اهداف .3 .6
 

ن حوزه شامل موارد ذیل گردند. اهداف کالن ایونقل و ترافیک شهرداری تهران به دو بخش اهداف کالن و اهداف خرد تقسیم میاهداف مربوط به حوزه حمل

 است.

 زیستونقل با محیطها و تسهیالت حملافزایش سازگاری سیستم 

 زیستونقل عمومی با لحاظ معیارهای سطح پوشش، یکپارچه، مطلوبیت و سازگاری با محیطتوسعه سیستم حمل 

 ها، اقشار خاص و ویژه گروهونقلی برای همه اقشار جامعه بهافزایش رجحان منافع عمومی بر خصوصی و تأمین عادالنه امکانات و تسهیالت حمل

 ونقلپذیر و ارتقای ایمنی شبکه حملآسیب

 محور و ارتقاء فرهنگ و رفتار ترافیکتقویت زندگی شهری با تمرکز بر شهر انسان 

 قاضای سفرمدیریت عرضه و ت 

 های قطار شهری و امثالهم(های شهری، ایستگاهها، تونلهای زیرساخت عمران شهری )معابر و بزرگراهنگهداشت دارایی 

 ونقلایجاد هماهنگی میان کاربری زمین و حمل 

 ونقلهای حملبسط و گسترش هوشمند سازی سیستم 

 ارتقاء فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان 

 طح نظارت و اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و کاهش تأخیر در تردد شهروندان و کنترل ارتقاء و بهبود س

 پرداخت عوارض

 :همچنین اهداف خرد این حوزه شامل موارد ذیل است

 کاهش آلودگی هوا و صدا 

 افزایش سهم سفر وسایل نقلیه عمومی از تعداد سفرهای سواره 

  سفرهای غیر موتوری )پیاده و دوچرخه(افزایش سهم 

 تعدیل نرخ تقاضای سفر 

 ونقلها و تسهیالت حملبهینه نمودن میزان عرضه سیستم 

 ونقلها و تسهیالت حملافزایش ایمنی سیستم 

 ارتقاء دانش و فرهنگ ترافیک 

استای تحقق اهداف و مأموریت این معاونت ونقل و ترافیک، شناسایی خدماتی است که در رمرحله بعدی شناسایی فرآیندهای معاونت حمل

ونقل و ترافیک شهر تهران، در این پژوهش فقط به خدمات و فرآیند شود. به دلیل انجام حجم باالیی از خدمات در معاونت حملانجام می

 گانه شهرداری تهران بپرداخته خواهد شد. 22اداره فنی و مهندسی این معاونت در مناطق 
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 مناطق تهران کیونقل ترافمعاونت حمل یو مهندس یاداره فن .4 .6
اند از: اداره فنی مهندسی، اداره باشد؛ که عبارتگانه شهر تهران، دارای سه اداره اصلی می22ونقل و ترافیک شهرداری تهران در مناطق معاونت حمل

ونقل و ترافیک به قش کلیدی در ارائه خدمات هرچه بهتر معاونت حملبین، اداره فنی مهندسی، دارای نونقل عمومی. ازاینهماهنگی و اجرا و اداره حمل

 باشد. برای همین منظور در ادامه جهت شناخت بهتر این اداره، به معرفی خدمات آن پرداخته خواهد شد.شهروندان می

 

 یو مهندس یخدمات اداره فن .5 .6
های مختلف این معاونت صورت شود، با همکاری ادارات و بخشناطق، انجام میونقل و ترافیک شهر تهران در معمده خدماتی که در معاونت حمل

 اند از:ها دخیل است، عبارتخدماتی که اداره فنی و مهندسی، به نحوی در آنبرخی از گیرد. می

 جانمایی، نظارت و نگهداری دیوار صوتی 

  یلیر ریغعمومی  ونقلحمل هایسیستماحداث و توسعه خطوط و تسهیالت 

  عمومی و اجرای آن در شهر تهران ونقلحمل هایسیستممطالعه نحوه هماهنگی و مدیریت یکپارچه »انجام» 

 گسترش و توسعه شبکه معابر ایمن دوچرخه و تسهیالت مربوطه 

 احداث مسیرهای پیاده راه 

 سواریروی و دوچرخهتوسعه و نگهداشت فضاهای ویژه برای پیاده 

  ه برای سالخوردگان، معلولین و کودکان و ...ویژ یرهایمسمطالعه و طراحی 

  ،شبکه معابر زیخحادثهای، بررسی آمار و تحلیل و رفع نقاط ، بازدیدهای دورهیبندتیاولوشناسایی 

  هاتقاطعاصالح هندسی معابر و 

  ونقلحملهای ارتقای کیفیت زیرساخت یهاطرحمطالعه و اجرای 

 . معابر یکشخط...(و اقدام جهت رفع موانع فیزیکی )چاله و 

  ترافیکی یهاگرهحذف و اصالح 

  ترافیک در معابر یسازآرام یهاطرحاجرای 

  راهنمایی ، اجرای عالئم افقی و عمودی ترافیکی و راهنمای مسیر یهاچراغنصب و نگهداری 

  یشهردرون یسوارهاپاركو  هاانهیپااحداث، توسعه، ساماندهی، تجهیز، مرمت و نگهداری 

 روز و پیشرفته هایفناوریبه  یشهربرون یهاانهیپاو تجهیز  کلیه  یشهربروندرون و  یهاانهیپات نگهداش 

  سنگین آالتنیماشساماندهی طرح پارکینگ 

  و دیوارهای حائل حاشیه معابر و تکمیل  سطحهمغیر  یهاتقاطع، هاتونل یادورهاحداث، توسعه، تکمیل، نگهداری، مرمت و بازرسی فنی

 های بزرگراهیو لوپ هارمپ

  رانیاتوبوسو خطوط ویژه  نیسرنش پراحداث خطوط تردد وسایل نقلیه 
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ونقل و ترافیک، گام بعدی شناسایی فرآیندی است که مالکیت آن به عهده این اداره بوده و در بعد از شناسایی خدمات اداره فنی و مهندسی معاونت حمل

 ,SIPOC(Suppliers, Inputs, Process, Outputsشود. برای این منظور از ابزاری به اسم فوق، پیاده می شده درراستای اجرایی شدن خدمات مطرح

Customers) شود.استفاده می 
 

 

 SIPOCفرم  هیته .7
 

ها، ورودی کنندگان،مل تأمینو شادهد ها را نشان مینقشه کلی فرایند. این ابزار  SIPOCابزار شناسایی فرایندها در این مرحله، فرمی است با عنوان فرم

 .]6[ تها و مشتریان اسفرایند، خروجیعنوان 

 یک عناصر کلیه شناسایی برای  شود. از این نمودار قبل از شروع کارهای است که در متدولوژی شش سیگما از آن استفاده میهایاین نمودار، یکی از ابزار 

بکار گرفته  باشد، نشده مشخص خوبیبه آن محدوده است ممکن که پیچیده پروژه یک شناسایی برای نمودار نهمچنین ای. شودمی استفاده فرآیند بهبود پروژه

  .شودمی

 .دهدمی نمایش را بیشتری جزئیات اما باشد،می "هاخروجی و ورودی محدوده" و  "فرآیند نقشه"این نمودار شبیه و مرتبط با 

 که پاسخ به سؤاالت زیر چندان روشن نباشد:این ابزار در مواقعی مورداستفاده دارد 

 کند؟های فرآیند را تأمین میچه کسی ورودی 

 شده است؟ها چه خصوصیاتی قرار دادهبرای ورودی 

 مشتری واقعی فرآیند کیست؟ 

 های مشتری چیست؟نیازمندی 

 SIPOC . اطالعات مربوط به فرم1جدول

 شرح مختصر فرایند نام فرایند
مالک 

 فرایند

 فرایند ورودی

 کننده()تأمین
 خروجی فرایند

مشتری 

 فرایند

سازی عبور و های تسهیل و ایمنتدوین طرح

 مرور

 عملیات به نیاز اعالم

 و بررسی ترافیکی،

 اجرای به نیاز تأیید

 برداری،نقشه طرح،

 به ابالغ طراحی،

 اجرا و پیمانکار

 فنی اداره

 مهندسی و

 پلیس) ترافیکی عملیات درخواست

 نواحی، شهروندان، راهور،

 هابخشنامه و مصوبات ،(هاشورایاری

 ونقلحمل سازمان ترافیک، معاونت)

 ترافیک، کنترل شرکت ترافیک،

 ،(عمومی ونقلحمل واحد شهردار،

 ترافیکی، کارشناسان و معاون) بازدید

 شهرسازی،اداره) مکاتبات ،(مشاورین

 ، زیستمحیط و ایمنی بهداشت، کل

 (حقوقی واحد

 عملیاتی، هایطرح

 و نیازسنجی گزارش

 سنجی،امکان

 مطالعاتی، هایطرح

 یا تأیید) نظر اعالم

 (طرح یک تأییدعدم

 تاکسیرانی،

 رانی،اتوبوس

 شهروندان،

 راهور، پلیس

 سازمان

 ونقلحمل
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 اند از: شوند عبارتهایی که در این ابزار استفاده میعبارت

 کنندگان فرآیندتأمین (Suppliers- S) 

 های فرآیندورودی (Inputs – I) 

 فرآیندی که تیم در حال بهبود آن است (Process- P) 

 های فرآیندخروجی (Outputs- O) 

 کندمشتری که خروجی را دریافت می (Customer-C) 

این فرآیند در  SIPOC باشد. فرممی "رسازی عبور و مروهای تسهیل و ایمنتدوین طرح "شود عنوان فرآیندی که در اداره فنی و مهندسی پیاده می

 شده است.به شرح مختصری از فرآیند نیز اشاره 1 در جدولبعالوه جهت آشنایی بیشتر با این فرآیند،  .است شده آورده 1جدول 
 

 

 عبور و مرور یسازمنیو ا لیتسه یهاطرح نیتدو ندیشرح فرآ .8
 

های بهبود باشد. فرآیند توسعه طرحنقل و ترافیک میوترین فرایندهای معاونت حملکی از اصلیسازی عبور و مرور یهای تسهیل و ایمنتدوین طرح

های داخل و خارج شهرداری هستند. پلیس راهور با توجه به دید وسیعی که نسبت به ها عمدتاً درخواستباشد. این ورودیها میترافیکی دارای یکسری ورودی

نقل و ونقل عمومی در سطح شهر، با معاونت حملوهای ترافیکی مرتبط با حملتوانند در ارائه هرچه بهتر طرحر دارند، میهای ترافیکی در سطح شهموقعیت

گیرد، یکسری طرح یا درخواست جهت بهبود هایی که توسط این مرکز صورت میترافیک شهرداری تهران همکاری کنند. در همین رابطه بعد از نیازسنجی

شود. شورایاری محالت یکی دیگر از نقل و ترافیک شهرداری تهران ارسال میوشود و جهت مطالعه و اجرا به معاونت حملنقل عمومی آماده میووضعیت حمل

هایی سنجیو امکان هاترتیب که پس از بازرسیایننقل و ترافیک شهرداری تهران در این رابطه همکاری داشته باشد. بهوتواند با معاونت حملجاهایی است که می

کنند. نقل و ترافیک شهرداری تهران ارسال میودهند، پیشنهادات خود را پس از نهایی سازی، جهت مطالعه و اجرا به معاونت حملکه در سطح محالت انجام می

کند. ونقل و ترافیک ارسال میهندسی حملصورت درخواست به معاونت اداره فنی مدهد بهها را که خود انجام نمینقل عمومی یکسری طرحوواحد حمل

ونقل و ترافیک که تشخیص دهند نیاز به انجام یک طرح ترافیکی وجود دارد آن را در قالب یک درخواست به اداره فنی مهندسی حملشهروندان نیز درصورتی

تواند تشخیص نیاز آید. نتیجه این بازدیدها میاره فنی مهندسی به عمل میها یکسری بازدیدها توسط معاونین و کارشناسان ادکنند. عالوه بر این درخواستارائه می

شوند. اداره فنی و مهندسی در این به انجام یک طرح ترافیکی باشد. که این تشخیص نیازها نیز در قالب یکسری درخواست در اداره فنی مهندسی گردآوری می

شود که درخواست طرح ترافیکی مورد تأیید آمده مشخص میعملهای بهدهد. پس از بررسیقرار میهای دریافتی را موردمطالعه و بررسی مرحله درخواست

که درخواست مورد تأیید بود، باید مشخص شود که این دهند. درصورتیکننده ارجاع میاست یا نه. اگر درخواست مورد تأیید نبود، آن را به مرجع درخواست

که برای شود. درصورتیدارد یا نه. اگر درخواست نیاز به مطالعه نداشته باشد، جهت اجرا به پیمانکار مربوطه ابالغ می درخواست نیاز به مطالعه و طراحی

باشد یا نه. در این شرایط دو حالت رخ درخواست موردنظر نیازی به مطالعه و طراحی باشد، باید مشخص شود که آیا برای مطالعه و طراحی نیاز به مشاور می

 د به شرح ذیل:دهمی

دهد و طرح را آماده ارجاع به سازمان جهت تأیید نهایی که نیاز به مشاور نبود، خود اداره فنی مهندسی مطالعات موردنظر را انجام میدرصورتی -1

 کند. می
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تعیین مشاور، یک دستور کار اولیه بایست فرایند انتخاب مشاور توسط معاونت مربوطه انجام شود. پس از که نیاز به مشاور باشد، ابتدا میدرصورتی -2

گردد. پیمانکار یا مشاور مربوطه مطالعات اولیه را انجام داده و نتایج را در قالب یک طرح به توسط اداره فنی مهندسی  برای مشاور صادرشده و سپس به او ابالغ می

شود تأیید آن، مجدداً طرح به پیمانکار تحویل میکه عدمدهد. درصورتیقرار میکند. اداره فنی مهندسی طرح دریافتی را موردبررسی اداره فنی مهندسی ارسال می

 شود.تا اصالحات موردنظر را اعمال نماید. پس از تأیید طرح توسط اداره فنی مهندسی و طرح آماده ارجاع به سازمان جهت تأیید نهایی می

نقل و ترافیک شهرداری تهران برای بررسی وشود. معاونت/سازمان حملتهران ارسال می نقل و ترافیک شهرداریوشده به معاونت/سازمان حملطرح آماده

دهد. تأیید آن را به اداره فنی و مهندسی اطالع میشود. این کمیته طرح را موردمطالعه قرار داده و نتیجه تأیید یا عدمطرح موردنظر یک کمیته تخصصی تشکیل می

نقل و ترافیک شهرداری تهران ودهند. حال اگر طرح را معاونت/سازمان حملآن را به پیمانکار مربوطه جهت اجرا ارجاع می که طرح تأییدشده باشد،درصورتی

 شود.شود و طرح اجرا نمیکننده پاسخ داده میکالً رد کند به مرجع درخواست

شده باشد، در این اداره م اصالحات به اداره فنی مهندسی ارجاع دادهنقل و ترافیک شهرداری تهران جهت انجاوچنانچه طرح از طرف معاونت/سازمان حمل

کند که طرح تا جایی ادامه پیدا می کلیسشود. این نقل و ترافیک شهرداری تهران ارسال میوشود و دوباره به معاونت/سازمان حملاصالحات موردنیاز اعمال می

شود. تا پس از تأیید، طرح به پیمانکار مربوطه جهت اجرا در ناحیه موردنظر تحویل میهران تأیید شود. نقل و ترافیک شهرداری توتوسط معاونت/سازمان حمل

 اقدامات موردنیاز را انجام دهد.

 ندینقشه فرآ میترس .9
 

  مخفف یا سرواژه عبارت  BPM .]7[شده استاستفاده  BPMN2.0سازی عبور و مرور از استاندارد های تسهیل و ایمنبرای ترسیم نقشه فرآیند تدوین طرح

Business Process Management است.  وکارو به معنی مدیرت فرآیندهای کسبBPMN  نیز مخفف یا سرواژه عبارت Business Process 

Model & Notation  شود که با استفاده از کار اطالق میوفرآیندهای کسب سازیمدلای استاندارد برای ها و شیوهای از عالئم، نشانهباشد که به مجموعهمی

سازی عبور و مرورهای تسهیل و ایمن: نقشه فرآیند تدوین طرح3کلش  
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افزاری که برای این منظور مورداستفاده قرارگرفته است، همچنین نرم .کنیم سازیمدلوکار خود را توانیم فرآیندهای کسبمی سازیمدلاین زبان نمادین 

Bizagi شده است.ان دادهسازی عبور و مرور نشهای تسهیل و ایمننقشه فرآیند تدوین طرح 3نام دارد. در شکل 

 

 گیرینتیجه .11
ها در این محیط متغیر، متحول، پذیری است. برای اینکه سازمانها انعطافاند و پایه اساسی آنهای تجاری بروز کردههای جدید به دلیل ضرورتسازمان

جای دیدن سازمان به شکل سنتی و ایجاد ری است. کافی است بهپویا و رقابتی بتوانند رشد بکنند و بقای خود را حفظ کنند روی آوردن به فرایندها امری ضرو

ای از فرایندها ببینیم و ساختارها را هر چه بیشتر افقی کنیم. اگرچه، ساختارهای جدید با توجه به محیط کنونی صورت مجموعهساختارهای عمودی، سازمان را به

گونه اندازی و اداره اینجدید باید به هماهنگی آن ساختار با سایر اجزای سازمان توجه کرد. راهگونه ساختارهای منـــاسب هستند، اما هنگام استفاده ازاین

ها گونه سازمانها نیست، بلکه مدیر اینآورد. مدیریت فرایندی به معنی اداره کردن افراد و زیر سلطه داشتن آنها ، همواره مشکالتی را با خود به همراه میسازمان

ونقل در این پژوهش تالش شد تا با بررسی معاونت حمل .نفعان ارزش ایجاد کندهای مؤثر یک فرایند است که برای مشتری و تمامی ذیمام فعالیتدر پی انجام ت

اونت برداشته سازی مدیریت فرآیندی این معهای کلیدی شهرداری تهران ، گامی در راستای پیادهعنوان یکی از بخشو ترافیک شهرداری تهران در مناطق، به

ونقل و ترافیک انتخاب شد و به تشریح فرآیند آن پرداخته شد. نتایج حاصله نشان دهند این حقیقت است شود. برای این منظور  اداره فنی و مهندسی معاونت حمل

های آتی ن جلوگیری نماید. برای پژوهشتواند طیف وسیعی از خدمات را در بربگیرد و از عریض و طویل شدن و پیچیدگی امور در سازماکه یک فرآیند می

تواند پیش روی محققانی باشد که توان سایر ادارات این معاونت را نیز موردبررسی قرارداد. همچنین گام برداشتن در راستای بهبود فرآیندهای این حوزه میمی

 مند به تحقیق در این زمینه هستند.عالقه
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