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شناسنامه دوره آموزشی

مدیریت

استاد دوره

دکتر احمد ورزش کار

هدف اصلی

فراگیری مدیریت بهبود فرانیدهای سازمانی با رویکرد زنجیره ارزش

جامعه هدف

مدیران عالی  ،میانی و عملیاتی
 18ساعت

مدت دوره

بهبود فرآیندهای سازمانی
استاد :

A@H.V

A@H.V

A@H.V

وب سایت مدیریتی ایران

محل برگزاری

سازمان متقاضی

شیوه ارزشیابی

ارزیابی توسط استاد حین برگزاری کالس ها و آزمون پایان دوره

پاییز 1399

اهداف آموزشی کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

عناوین اصلی هر جلسه

فصل 2
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در این جلسه به دنبال ایجاد شناخت و انتقال دانش در خصوص مطالب ذیل به دانش پذیران هستیم.

جلسه
1

A@H.V

کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان
A@H.V

A@H.V

6

جلسه
2

ابزارها ،روش ها و تکنیک های بهبود فرایندهای سازمان

جلسه
4

فرایند الگوسازی و برندسازی براساس زنجیره ارزش و استفاده بهینه از منابع

جلسه
5

ده مفهوم و ابزار کلیدی مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی

جلسه
6

نظریه شناخت

الزامات مدیریت بهبود فرایند سازمان

1

الزامات
روشی
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مواردی که بیانگر ضرورت و اهمیت اجرای مدیریت بهبود فرایند در یک سازمان است عبارتند از:
الزامات
اجرایی

 . 7بروز نتایج حاصل از انقالب صنعتی

 . 8مهاجرت زمین داران به شهرها

 . 9پایه گذاری صنعت توسط ایشان

 . 12آموزش کارگران برای تولید بیشتر

 . 11نیاز به کارگران متخصص

 . 10مهاجرت کارگران از روستاها به شهرها

A@H.V

 . 13افزایش آگاهی آنان از مسائل

A@H.V

الزامات
مالی

1

 . 6تحوالت صنعتی عظیم و انقالب صنعتی

 . 5اختراع ماشین بخار

 . 4تالش برای دستیابی به وسیله حمل و نقل
مناسب برای حمل کاال

A@H.V

سازمان

9

 . 1تغییر روش تولید در کشاورزی به صورت
آیش در هلند

 . 2افزایش تولیدات کشاورزی

 . 3نیاز به بازار

مدل ها  ،تکنیک ها و ابزارها که برای دستیابی به بهبود فرایندهای سازمان صورت می گیرد.

مدیریت بهبود فرایندهای سازمان به منظور بقا و ارتقا مستمر آن  ،یک امرر بردیهو و مولروس اسرت.

A@H.V

A@H.V

 . 14تشکیل اتحادیه های کارگری

 . 15نیاز به شیوه های جدیدی از مدیریت

 . 17ظهور و شروع شکل گیری مکاتب
مختلف مدیریت

 . 16ظهور روش های جدید در تولید و نظریه
های سازمان و مدیریت

A@H.V

الزامات
مدیریتی
الزامات
انسانی

Dr.Varzeshkar:2020

چگونگی شکل گیری نظریه های مدیریت

تعریف و ضرورت مدیریت بهبود فرایند

الزامات
نظارتی و
ارزیابی

بهبود فرآیند

A@H.V
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الزامات مدیریت

تعریف مفاهیم مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

جلسه
3

فرایند بکارگیری اثربخش و کارآمد منابع  ،برمبنای نظام ارزشی حاکم بر ساازمان از رریاو وظاایف مادیریت و

الزامات
حقوقی
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کلیات و مبانی مدیریت بهبود فرایندهای سازمان

Dr.Varzeshkar:2020

الزامات
ساختاری

دکتر احمد ورزش کار

انتشار:

کتاب مدیریت بهبود فرایندهای سازمانی از منظر نظریه شناخت

منبع آموزشی

منیجریال

 . 18تخصصی شدن مدیریت در موضوعات

الزامات
فرهنگ
سازی

. 19ظهور و شکل گیری مدیریت منابع
انسانی و سرمایه انسانی
Dr.Varzeshkar:2020
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Dr.Varzeshkar:2020
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 . 20شکل گیری مدیریت رفتار سازمانی

 . 21شکل گیری مدیریت بهبود فرایندهای
سازمانی
Dr.Varzeshkar:2020
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الزامات مدیریت بهبود فرایند سازمان

الزامات مدیریت بهبود فرایند سازمان

الزامات مدیریت بهبود فرایند سازمان
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Dr.Varzeshkar:2020

انواع بهبود بر مبنای مبدأ تحلیل فرایند
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انواع دسته بندی مدیریت بهبود فرایند سازمان
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Dr.Varzeshkar:2020

اهداف مدیریت بهبود فرایند سازمان
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 استقرار سازماندهو فرایند گرا به جای وظیفه گرا
A@H.V

 همسوسازی اجرای فرایندها با راهبردهای سازمان
 بکارگیری مفاهیم رهبری سازمانو در مدیریت فرایندها
A@H.V

 باالبردن سطح بلوغ فرایندی سازمان

A@H.V
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 شناسائو و اولویت بندی و انتخاب فرصت های بهبود در سازمان
A@H.V

 شناسائو و بکارگیری شاخص های فرایندی
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Dr.Varzeshkar:2020

چرخه ارتقا فرایند Focus-PDCA
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Dr.Varzeshkar:2020

انواع چرخه بهبود فرایند سازمان
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Dr.Varzeshkar:2020

انواع بهبود بر مبنای مبدأ تحلیل فرایند
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شاخص هایو که در دسته بندی بر مبنای مبدأ تحلیل فرایند در هر یک از دو گونه تحلیل اسرتاتیک و تحلیرل
داینامیک مورد بررسو قرار مو گیرند در زیر بیان شده است :
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چرخه BPMS

چرخه شش مرحله ای
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چرخه SAMIE
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Dr.Varzeshkar:2020

تحول از منظر نظریه شناخت
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Dr.Varzeshkar:2020

چرخه دهگام بهبود
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چرخه دهگام بهبود
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کارکنان را بشناسید و هموارهایشان را در کانون برنامه تحول قراردهید چراکه کارکنان در کانون هر تحولو جای دارند.



ماهیتها و دالیل شناسایو شده و مسیرکلو حرکت ،منطق و اهمیت آن را تویین کنید(.چیستها و چراها را بشناسید)



موانع ،ضوفها ،خطرها ،تهدیدها ،چالشها و مسائل و عوامل بازدارنده و پیش برنده تحول را بشناسید.



اهرسها و نفوذها ،فرصتها ،قوتها ،امکانات ،منابع و نیرویو را که در اختیار دارید مشخص کنید.



حرکت را باتوجه به موقویت موجود و اهداف تویین شده با درنظر گرفتن محتوا و شیوه کار آغاز کنید.



برای ایجاد تحول و تغییر با عنایت به همه مسائل برنامه ریزی کنید.
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با انوطاف پذیری ،خونسردی و استقامت برنامه را اجرا کنید.



برای پیگیری پیشرفت مقیاسهای روشن موین کنید و نظاسهای سنجش را پدید آورید.



تحول را از طریق نهادینه کردن ،تثبیت و ماندگار کنید.



A@H.V

تحول را به پایان رسانده بازنگری کرده و اقدامات تحول و بهبود دائمو را از نو آغاز کنیرد .چراکره تحرول در سرازمان یرک
جریان مداوس و همیشگو است.
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Dr.Varzeshkar:2020
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Dr.Varzeshkar:2020

22

Dr.Varzeshkar:2020

فرایند هشت مرحله ای تحول

راه های ارتباطی جهت هماهنگی برگزاری دوره
سایت
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شماره همراه

A@H.V

اللهم صلی علی محمد و آل محمد

3

 توسوه چشم اندازی که کوششهای تغییر را هردایت
کند.
 به وجود آوردن چشم اندازی که کوششهای تغییر را
هدایت موکند.
 توسوه استراتژیهایو برای دستیابو به چشم انداز

info@managerial.ir
A@H.V

آدرس انتشارات کتاب

شماره انتشارات کتاب

تهران خ انقالب خ ابوریحان خ وحید نظری پ  36ط1
4

09128164819 - 66974561
25

3

2

 ایجاد ائتالف راهنما
 گردهم آوردن گروهو که برای رهبری تحول از اقتدار
کافو برخوردارباشند.
 هدایت گروه به نحوی که همانندیک تیم کارکنند





توانمندسازی کارکنان برای انجاس اقدامات فراگیر
رهایو از موانع
تغییرسیستمها یا ساختارهایو کره چشرم انرداز تغییرر را از برن ت رویف
موکنند.
تشویق ریسک پذیری و استقبال از اندیشهها ،فوالیتها و عملیات غیرسنتو






خلق پیروزیهای کوتاه مدت
برنامه ریزی برای بهبودهای قابل رؤیت در عملکرد یا موفقیتها
ایجاد پیروزیهای کوتاه مدت
قدردانو واعطای پاداش به افرادی که پیشرفتها را ممکن ساختهاند.

A@H.V
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جمع بندی پیروزها وایجادتحول بیشتر
اسررتفاده از اعتبررار بیشررتر برررای تغییررر همرره سیسررتمها ،سرراختارها و
خطمشوهایو که با هم و یا با چشم انداز تحول تناسب ندارند.
به کارگیری ،ارتقاء و توسوه افرادی که موتوانند چشم انداز تغییر را اجرا
کنند.
تقویت دوباره فرایند ،طرحها،اهداف و عامالن تغییر جدید

5
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09199952861
09192319583

پست الکترونیکی

1

 ایجاد احساس ضرورت و فوریت
 بررسو قلمرو و واقویتهای موجود
 تشخیص و بحث در باره بحرانها ،بحرانهای بالقوه و
فرصتهای عمده

 انتقال چشم انداز تحول به افراد:
 استفاده از هر وسیله ممکن برای انتقال دائم چشرم
انداز و استراتژیهای جدید به دیگران
 وجود ائتالف راهنما که یک الگو را برای رفتار مرورد
انتظار از کارکنان داشته باشد.
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 نهادینه ساختن دیدگاههای جدید در فرهنگ
 استقرار عملکرد بهتر از طریق رفتار مبتنو بر نیاز و بهرهورمدار یا رهبری
بهتر و مدیریت اثر بخش تر
 برقرار کردن ارتباط بین رفتارهای تازه و موفقیت سازمانو
 ایجاد ابزارهایو برای ت مین و توسوه رهبری
Dr.Varzeshkar:2020

