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اداره کل تشکیالت و بهبود روشها

آنچه در این شماره خواهید خواند:
مصاحبه با جناب آقای دکتر مصطفوی

در این قسمت بخشی از دیدگاه های جناب آقای دکتر
مصطفوی در خصوص بهبود فرآیندها و تاثیرات در
مجموعه بزرگ شهرداری تهران آورده شده است در
همین خصوص ایشان به موضوع بهبود فرآیندهای
سازمانی و مقوله ارزش ها اشاره داشته اند و تاکید کردند
که بهبود فرآیندها می بایست به ارزش تبدیل شود .بهبود
فرآیندها محور اصلی بهبود مستمر در شهرداری تهران
است[ .صفحه ]2
اخبار داخلی  :ایجاد سیستم گردش و کنترل صورت وضعیت
و اسناد مالی در سطح شهرداری منطقه  11با رویکرد بهبود
روش ها ،صورت پذيرفت
اخبار خارجی  :نهاد برنامه ريزي كشور براي چهارمين بار
در طي  17سال گذشته دچار تغييرات اساسي شد [صفحه ]3
تدوین راهبرد از نگاه مینتزبرگ :مینتزبرگ در كتاب سفر
راهبرد ،جنبه های مختلف تدوین راهبرد را بر می شمارد و
محقق را از توجه صرف به یك جنبه خاص برحـذر میدارد
و با یادآوری داستان فیــل و درك مردم در تاریكی ،عنـوان
می كنـد كه تدوین راهبـرد صرفا باتوجه به یك جـنبه از
فرایند آن تحقق نمی یابد و مستلزم توجه و درك تمامیت
موضوع راهبرد است[ .صفحه ]7

پس از تدوین یک روش اجرایی و مدل بهبود ،کار با
اولویت حوزههای مالی و اقتصاد شهری ،و معماری و
شهرسازی کلید خورد .دلیل اولویت قرار دادن این حوزه
ها ،حساسیت بیشتر و دربرگیری افزونتر ذی¬نفعان
بیرونی و شهروندان و بالطبع اهمیت آن برای مدیریت
ارشد سازمان بوده است.

[صفحه ]4

هشت خوان تحول
مهمترین یافته این کتاب این است که «عامل اصلی تحول
نه استراتژی است ،نه ساختار ،نه فرهنگ و نه سیستم .این
عوامل و البته مانند آنها مهم هستند ،اما در همه حال سخن
اصلی دگرگونی رفتار انسانهاست  .تحول زمانی با کامیابی
همراه می گردد که احساسات انسان در کانون توجه باشد»

[صفحه ]5

ر عصر فناوري اطالعات و ارتباطات که چند دهه از عمر
آن سپري گشته است ،تحوالتي وسيع در زمينه بکارگيري
سيستمهاي اطالعاتي و سازماندهي فعاليتهاي بنگاههاي
اقتصادي با استفاده از  ITرخ داده است .موسسات تجاري
و اقتصادي در عرصه رقابت و سودآوري ،از يك سو با ارائه
خدمات و محصوالت با کيفيت مطلوب ،ارايه به موقع
كاال و خدمات ،پشتيباني مداوم و مؤثر و از سوي ديگر با
تطبيق فرآيندهاي عملياتي و رويه هاي سازمان با «نيازهاي
مشتري و تغييرات سريع و رو به رشد بازار» ميتوانند
موفقيت خود را تضمين نمايند[ ..صفحه ]8

رهبری تغيير در پروژههای بهبود فرآيندهای سازماني
اگر مديريت ارشد سازمان بخواهد که اثربخشـي پروژههای
بازطراحي /بهبود فرآيندهای سازماني از تهيه اسـناد
و گزارشات و آرشيو آنها در کتابخانههای مديران و
کارشناسان فراتر رود ،به يقين بايد در صدد پيادهسازی و
جاریسازی آنها در سازمان باشد[ .صفحه ]6

مسابقه [صفحه ]6

فراخوان طراحی جلد [صفحه ]9

[مدیرکل تشکیالت و بهبود روشها]

امروزه سازمانها بهمنزله نهادهای اجتماعي که متأثر از تحوالت
سریع هستند ،دچار پیچیدگیهای روزافزونی در سیستمها و
تعاملهای خويش شدهاند؛ لذا براي همراهي يا رهبري در عصر
تحول و دگرگونی نيازمند برنامهریزیهای جامع و بازنگري
بنیادین در فرآیندها و ساختارهای خود هستند.
با تدقیق و ترسیم یک دورنمای صحیح و مطالعه ادبیات و پیشینه
موضوع در بهبود روشها و فرآیندها مشاهده میشود که سازمانها
بهمنظور تحقق اهداف متعالي بوجود ميآيند اما با گذشت زمان
و بزرگ شدن و البته بهروز نشدن فرآيندها و ساختارها از مسیر
تحقق اهـداف عاليه خويش دور میشوند و يا سرعت نيل به آنها
كم میشود ،بنابراين نياز به بازنگري در ساختارها و فرآيندها بهطور
مستمر و با برنامه مدون ،امری ضروري به نظر میرسد كه خود
مقدمه تحول سازماني است.
در این مسیر بازنگري و اصالح ساختار سازماني ،فرآيندي
برنامهریزیشده و اصولي است كه با در نظر داشتن چشماندازها،
اهداف و راهبردها درنهایت ميتواند افزايش اثربخشي و كارايي
سازمان را در بر داشته باشد؛ آنچه در اين مجرا بیشتر به چشم
میآید و منظور نظر نگارنده است همخوانی متقابل ساختار و
فرآیند است که از طریق اتخاذ رویکردی راهبردی و بلندمدت با
شفافسازی ،تدقیق و تصریح وظایف و نیز حذف دوبارهکاریها
و لحاظ نمودن اولویتها ،بهبود كل سيستم را سبب میشود
بهگونهای كه ساختار سازمانی در آن بهبودیافته و كاركرد آن بهتر
شود.
از طرفی بهمنظور نیل به اهداف تحول سازمانی نظیر توانمندسازی،
ارتقای اثربخشی و چابک سازی در نظام مدیریت شهری ،الزم
است تجارب پیشین را مد نظر قرار داد .در تحقیقات و پژوهش
هایی که اخیراً صورت گرفته و نیز بانگاهي اجمالي به برنامههاي
استراتژيك سازمان ها می توان دریافت که پس از ابالغ و در فاز
پیاده سازی و اجرا؛ بسیاری از استراتژيها به طور كامل محقق
نمي شوند و اين در حالي است که با پایش شاخص های کمی
و کیفی می توان مشاهده نمود كه استراتژی های مزبور از درون
مايه و چارچوب رویه ای خوبی برخوردارند اما در مرحله اجرا با
مشکل مواجه می شوند؛ که خود نشان دهنده شکاف زیاد میان
دو قالب «راهبردی» و «عملیاتی»طرح هاست ولذا جا دارد نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها در تدوین درختواره اهداف و
اقدامات مد نظر تهیه کنندگان قرار گیرد .لذا از اینجاست که اهميت
و ضرورت نگاه علمي به فرآيندها مشخص مي گردد ،رویکردی
كه در آن سیاستگذاران ،برنامه ریزان
ادامه در صفحه . 2
و مدیران با لحاظ پوياييهاي محيطي

2
ادامه «سخن آغازین» از صفحه اول
و تغييرات مداوم عوامل داخلي و خارجي می
توانند ريشههاي بروز فاصله ميان استراتژي و
عمل را بدست آورند.
در این جا يك پاسخ مناسب شايد در نگاه
فرآيندي به استراتژيها نهفته باشد ،درست
همان جايي كه فرآيندها به ابزاري مطلوب
براي تحقق استراتژي ها بدل مي شوند و
فقدان انطباق پذیری و اختالف میان فرآیندها
و ساختارها تا حد زیادی به عنوان چالش عمده
در عدم توفیق استراتژی ها به شمار می آید.
در گفتمان مدیریت و برنامه ریزی و در سطح
تحول ساختار ،به وضوح مشخص می شود
که توسعه انسانی و اجتماعی سازمان در گرو
تدوین استراتژی است ،از این رو در برنامه ریزی

بهبود فرآيندها باید تبدیل
به یک ارزش شود
علی کرمپور و احد درويش متولي

[مصاحبه با دکتر مصطفوی قائم مقام
محترم معاونت برنامه ریزی ،شهری و امور
شورا]
به نظر من در شهرداري تهران نسبت به
بقيه دستگاه ها بخصوص دستگاه هاي
دولتي نسبت به اصالح و بهبود فرآيند ها
ضرورت ونياز بيشتري احساس میشود
براي اينكه سازماني هست كه بطور مستمر
و دائم با فعاليت هاي روزمره مردم و
زندگي شهري و شهروندان سر وكار دارد
.اين خودش يك ضرورت است كه فرآيند
هايمان به طور دائم و مستمر بروز و اصالح
گردد تا بتوانيم به مردم خدمات بهتري داده
و شهرداري تهران را بهتر مديريت و اداره
کنیم.
شهرداري تهران با ديگر شهرداريهاي
كشور تفاوت دارد اين كالن شهر ديگر
تنها در سطح ملي مطرح نيست به مناسبت
هاي مختلف از ديگر شهرهاي كشور و
يا كشورهاي ديگر به اين شهر مسافرت
ميكنند و محل قضاوت و داوري بسياري
از مردم دنيا و شهرهاي ديگر كشور ايران
هست ،بنابراين شهرداري كه مسئوليت
مستقيم اداره اين شهر را دارد بايد به
صورت جدي و مستمر فرآيند ها را بهبود
بخشيده و اصالح كند تا خدمات بهتري به
شهروندان و ديگر افرادي كه دراين شهر
حضور دارند بدهد و اين رابطه مستقيم
دارد با ميزان رضايت و مشاركت مردم با
شهرداري تهران يعني اگر ما
بخواهيم بررسي

راهبردی برای حركت از وضع موجود به سوي
وضعيت مطلوب ،الزم است اهميت و نقش
برجسته فرآیندهارا بيش از پيش مد نظر قرار
داد از طرفی هم فرآيندها براي عملي شدن خود
به وسیله ديگر نياز دارند و آن ابزار ساختار است.
يك ساختار خوب و بهينه عالوه بر ايجاد توان
واكنش مناسب به تغييرات از طريق بهبود راهها،
باورها ،رويهها و روشها ،تحقق هر نوع برنامه
راهبردی (چه اقتصادی و اجتماعی و چه کالبدی
و فضایی و  ) ...را ميسر مي سازد به گونه اي
كه در نهایت امكان تبديل محصول و خدمت به
نتايج بزرگ و ارتقاء بهره وري سازمانها را سبب
مي شود .بنابراین در نظام برنامه ریزی الزم
است ابتدا ارتباط ميان فرآيند و ساختار كام ً
ال
تدقیق شده و تقدم فرآيندها بر ساختار و لزوم
تبعيت ساختار از فرآيند ،تبيين و تصريح شود.

با توجه به آنچه در
فوق ذکر گردید می توان چنین جمع
بندی نمود که در حوزه های مأموریتی سازمان
می توان تالشها را براي بهبود سازمان ،نظام
مند نمود و در نتیجه يكي از مسيرهاي مهم
تحول سازماني را از طريق بازنگري در ساختار
تشكيالتي واحدها به سمت دستيابي به وضع
مطلوب ،هدايت نمود .مطالعه چشم انداز توسعه
شهر تهران ونقش ممتاز شهرداري تهران در
افق توسعه پايدار اين كالن شهر خود اهميت
بهبود فرآيندها را در تحقق اهداف و راهبردهاي
توسعه به خوبي نمايان مي سازد تا آنجا كه
شهردار تهران ايجاد نگاه سيستمي به منظور
اصالح فرآيندها و فرآيند محوري را مهمترين
ابزار جهت تکریم ،تسهیل و تسریع در خدمات
رسانی به مردم شریف تهران بیان می دارند.

كنيم ابعاد مختلف را در تاثير گذاري بهبود
فرآيند ها  ،ميتوانيم بگوييم كه اين كار دقيق ًا
روي مشاركت مردم و حتي در پرداخت
هزينه اداره شهر تاثير مي گذارد .شايد قابل
محاسبه مستقيم نباشد اما بدون شك تاثير
دارد .ما اگر به مردم خدمات بدهيم و مردم
لمس كنند خدماتي را كه دريافت ميكنند
ميزان رضايتشان باال مي رود آنوقت مردم
حس ميكنند كه پولي را كه به شهرداري
پرداخت مي كنند بابت هزينه هاي اداره
شهر درجاي مناسبي هزينه ميشود و
اگر كارمندانمان درست برخورد كنند
مامورانمان
و
را
وظايفشان
انجام
درست
دهند مردم نسبت
شهرداري
به
احساس تعلق
ميكنند.
ما هرچه رسمي
تر و اداري تر
با مردم برخورد
كنيم و هرچه
فعاليت هايي كه
در ارتباط با ما
دارند چه شخصي
و يا عمومي در پيچ و خم هاي اداري دشوار
انجام شود تعلقشان به مديريت شهري
كمتر ميشود و خودشان را نسبت به شهر
و مديريت شهري مسئول نمي بينند ولي
اگر اين احساس در مردم به وجود بيايد كه
اين فضاي سبزي كه وجود دارد مال خود
شماست و رفتار مديران و مسئولين ما در
مراكز و فضاهاي خدماتي به گونه اي باشد
كه باعث تقويت احساس تعلق شود آنوقت
مردم در نگهداري شهر با ما همكاري
ميكنند و در پرداخت عوارض شهري
تالش ميكنند چرا كه ميدانند پولشان جاي

مناسبي هزينه مي شود و ثمر ميدهد.
به نظر من بخشي از آثار و پيامد هاي
مثبت بهبود فرآيندها اين است كه سازمان
را سبك تر و چابك تر بكند و اين روي
قضاوت هايي كه ديگران نسبت به ما دارند
ميتواند تاثير گذار باشد .براي اينكه سازمان
ما هزينه اش كمتر شود بايد كارايي آن
افزايش پيدا كند همكاراني كه در شهرداري
به عنوان كارشناس و مدير كار ميكنند
اينها بهتر كار كرده و وظايف آنها شفاف تر
ميشود و نسبت رابطه آنها با ساير بخش ها
روشن تر و تعريف شده ميشود .و يا اينكه

نشریه بهبود
شماره دوم -مهرماه 1395

ارتباطشان با معاونت هاي ديگر چگونه
است و چگونه بايد تنظيم شود كه اينها در
فرايندها ديده مي شود.
دقت كرديد كه چند تا اداره كل داريم چند
سازمان و شبكه برنامه ريزي در تهران
داريم بدليل كار نشدن روي جنبه فرآيندها
ما خودمان ابهام داريم در رابطه خود با
ديگر بخش هاي برنامه ريزي در شهرداري
 .رابطه اداره كل ما با اداره كل ديگر در
ارتباط با يك برنامه چگونه است؟ با بقيه
اداره كل ها و معاونت هاي برنامه ريزي در
سازمان هاي ديگرچطور؟ اين ابهام باعث

با
حال
روشن شدن اهميت و
ضرورت موضوع ،لزوم ايجاد نظام
اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضروري
و استفاده حداكثري از منابع و امكانات از طريق
تسهيل و تسريع وظايف و تدقیق فعالیت ها به
وضوح مشخص می گردد؛ مهمي كه تنها از
طریق اصالح و بهبود مستمر فرآيندهاي كاري
به دست مي آيد.
در این مسیر حمايت و اراده مديران ارشد و
همدلي و همكاري تمامي عزيزان در مجموعه
شهرداري به عنوان اصلي ترين سرمايه و
بهترين پشتوانه تشكيالت و بهبود روشها در
نيل به اهداف ياد شده است.
سردرگمي درمجموعه مي شود و زمان
مي گذرد و كار انجام نمي شود افراد دچار
سرخوردگي ميشوند  .اينها پيامد هاي منفي
درون سازماني نبود فرآيند هاست كه بايد
راجع به اين موضوع فكر اساسي كرد.
شما ميتوانيد راجع به اصالح و بهبود
فرآيندها بحث كنيد در مورد ضرورتش و
الزام ،آثار و پيامد ها ،ابعاد درون سازماني
و برون سازماني و جنبه هاي مختلف آن
 .بي جهت نيست كه علماي علم مديريت
اين موضوع را به عنوان يك موضوع مهم
تلقي كردند و در تمام منابع علمي ديده
ميشود و تاكيد شده كه
ساختار سازماني را بايد
براساس فرآيد ها ديد
 .سازماني كه درنظر
گرفته مي شود از دل
فرآيند ها بيرون مي
آيد تا كارايي الزم را
داشته باشد و كوچك
و اثر بخش بوده و
هرچه زمان بگذرد و
به اين كار پرداخته
نشود ضرر آن روز
به روز افزايش پيدا
ميكند .
مديريت شهري در سطح جهان و در داخل
ايران به يك بلوغ رسيده است كه ميتواند
توليد گفتمان بكند و سياست هايش را
براساس گفتمان مديريت شهري برنامه
ريزي كند  .يك زماني شما از گفتمان
حاكميت دنباله روي مي كنيد و در همه
ابعاد آنوقت سياست هايي كه از دل اين
گفتمان بيرون ميايد سياست هاي كالن
نظام است ولي اگر مديريت شهري خودش
داراي گفتمان باشد آنوقت سياست هايي
كه اتخاذ مي كند از دل اين گفتمان
بيرون مي آيد و اين خيلي متفاوت است.
اداره کل تشکیالت و بهبود روشها
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ما در ارتباط با مسئوليت هاي اساسي كه
در شهرداري تهران داريم مانند مديريت
پسماند  ،رفتار ترافيكي و مديريت بحران و
خيلي از موضوعات ديگر كه مسئوليت هاي
اساسي شهرداري تهران است واقعا سياست
هايي نداريم به اين دليل كه گفتمان نداريم
و تا آن زماني كه اين گفتمان مستقل نشد
مردم شهرداري را جزئي از حاكميت نظام
ميدانند و تفكيك بين شهرداري و دولت
قائل نيستند.
قبل از فرايند ها بايد بحث هاي ديگرصورت
پذيرد مانند سياستها و استراتژي ها تا
مادامي كه سياست هاي كالن مشخص
نباشد نمي شود كار اساسي در مديريت
شهر انجام داد و اگر نمي شود بايد
مفروضاتي را براي خودمان داشته باشيم و
طبق آن عمل كنيم  .اگر بخواهيم شكل
فرآيندي كار را دنبال نكنيم بايد به شكل
وظيفه اي كاركنيم.ما كه مدعي هستيم
سازمان ما يك سازمان مدرن ،پيشرفته
و توسعه يافته است بايد زيرساخت هاي
آن هم توسعه يافته باشد و كارها درست

تقسيم شده باشد و تخصصي شده باشد
 ،آدم ها متناسب با آن آموزش ببينند و
هركسي در رابطه با ديگري كارش تعريف
و تكميل شود اين ميشود يك سازمان
كام ً
ال تخصصي .در شهرداري تهران هم
تا االن به ساختار وظيفه اي تاكيد كرده
ايم كه االن بايد برويم به سمت سازمان
فرآيندي كه مطلوب سازمانهاي پيشرفته
امروزي است.
بحث ديگر اينكه واقعا مديران شهرداري به
اين موضوع برسند كه بايد فرآيند هايشان
را خودشان اصالح كنند.يك فرآيند هايي
درون سازماني است كه بخش هاي مختلف
سازمان باهم در ارتباطند و فرايندهايي هم
با شهروندان و ذي نفعان مختلف داريم .
اصالح فرايندها بايد تبديل به يك ارزش
شود .ادم ها بايد يك مطلوبيتي در اين
كار بيابند تا ماداميكه چيزي عايدشان
نشود تمايلي ندارند  .ما بايد چكار كنيم
كه مسئولين براي اصالح فرايند هايشان
تالش كنند با دستور و تحكم شدني نيست،
تغيير رفتار به اين سادگي اتفاق نمي افتد

و ما بايد
براي هرچيزي عامل انگيزشي
را ببينيم پيدا كردن اين راه كارها كه هر
بخشي متناسب با شرايطش انگيزه پيدا كند
و مديران بدنبال فرآيند هايشان بروند خيلي
مهم است  .بايد مسئولين سطوح مختلف
شهرداري به صورت خودكار به دنبال اين
كار بروند  .ما بايد شرايط را طوري ايجاد
بكنيم كه خودشان بدنبال كار بروند و
خودشان ترغيب بشوند براي اصالح فرآيند
 ،بهبود فرآيند بايد تبديل به يك ارزش
شود و از كارشناسان تا مديران به ان اعتقاد
پيدا كنند .ما همزمان با كار اداري بايد كار
فرهنگي و ارزشي هم انجام دهيم كه اثر
بخش تر شود .
اقتصاد مقاومتي يعني مقاوم بودن در برابر
عوامل بيروني و تهديداتي كه وجود دارد
بايد اقتصاد مديريت شهري را مقاوم كنيم
كه يك بخشي از آن با بهبود فرآيند ها
اتفاق مي افتد .شهرداري تهران بايد براي
جلوگيري از شكنندگي وجوه درامدي و
هزينههايش فرايندها را بصورت مستمر و

دائم ارزيابي
كند تا بتواند به
يك حد مطلوب برسد،
همه اين عوامل به پيشبينيهاي
درست در بودجه و نیاوردن فشار بيجا به
مردم ،درست هزينهكردن پولها و مديريت
صحيح فضاهاي طراحي شده بستگي
دارد در غير اين صورت اعتبار اجتماعي و
اقتصادي شهرداري آسيب ميبيند.
نظام پيشنهادها بايد بيايد در تشكيالت و
روش ها چون بصورت مستقيم در بهبود
فرايندها و ساختار نقش دارد .پيشنهاداتي
كه مردم ميدهند ممكن است در رابطه با
رفتار مديران و مسئولين و تكريم ارباب
رجوع باشد يا اينكه در زمینه رويه هاي
كاري ما آنها حرف داشته باشند .كه اين
به بهبود فرايندهاي كاري ما كمك ميكند.

برگزاری کالس آموزشی شناسایی وتحلیل ذینفعان
[نرگس طوسی نژاد]

تجربهای که نباید نادیده گرفت
نهاد برنامهريزي كشور براي چهارمين

بار در طي  17سال گذشته دچار تغييرات
اساسي شد

ادغام ،انحالل ،احيا ،تفكيك” يا “بهبود
فرايندها”؟
نهاد برنامه ريزي كشور براي چهارمين
بار در طي  17سال گذشته دچار تغييرات
اساسي شد ،تغييراتي كه تاكنون نتوانسته
به تحقق اثربخش اهداف اين نهاد كمك
كند و تغيير اخير نيز به نظر نمي رسد
بتواند به اين مهم كمك كند.
حال سوال اينجاست كه با وجود شكست
اين تجربه چرا هنوز مديـران حتي در
سطح كالن نيز چـاره كار را تـنها در
تغيير ساختار ميدانند؟ آيا اين تغييرات
در راستاي استراتژي مشخصي است يا
تنها ابزار چابك سازي محسوب ميشود؟
بررسي تجربه هاي سازمانهاي بزرگ
دنيا نشان ميدهد كه اين سازمانها چه در
بخش دولتي و چه در بخش خصوصي
بدون هدف و استراتژي اين كار را انجام
نميدهند .بسياري از اين سازمانها باوجود
بزرگي توانسته اند اهداف خود را به خوبي
محقق كنند .علت اين وضعيت را بايد
در توجه صحيح به اركان

سازمان و شناخت و بكارگيري مناسب
ابزارهاي مديريتي جستجو كرد ،ابزارهايي
كه مديران كشور از آن غافل هستند .يكي
از اين ابزارها بكارگيري اثربخش و كارآمد
فنون بهبود فرايندها است .بهبود فرايندها
ميتواند كمك كند تا سازمانها و واحدهاي
آنها از حالت جزيره اي خارج شوند.
بررسي مدلهاي نوين مديريتي نشان
ميدهد “فرايندها” سرمايه هاي نامشهود
سازمانها قلمداد ميشوند و بدون توجه
به آنها سازمانها نميتوانند محصوالت يا
خدمات خود را ارايه نمايند .عدم توجه به
همين موضوع سبب شده تا نهاد برنامه
ريزي كشور مدام دستخوش تغييرات
ساختاري بدون داشتن استراتژي شود.
بدون ترديد اگر مديران ارشد به همين
اندازه كه به تغيير ساختار عالقه دارند به
ضرورت بهبود فرايندها آگاهي داشتند
شايد بجاي اينكه در اين مدت ساختار
نهاد برنامه ريزي را تغيير دهند تالش
ميكردند تا با استقرار فرايندهايي روان،
شفاف و مبتني بر فناوري روز دنيا ،بتوانند
هماهنگي بهتري بين واحدهاي مختلف
اين سازمان و همچنين بين اين سازمان
با سايرسازمانها ايجاد كنند ،اين سازمان
و نظام اداري هزينه هاي زيادي بابت
تغيير ساختاري بدون پشتوانه استراتژي را
تحمل نميكرد.
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با توجه به اهمیت مستند سازی و بهبود
فرآیند های اجرایی در حوزه های مختلف
شهرداری تهران و عضویت دو منطقه  4و
 14در کمسیون امور اجتماعی و فرهنگی،
در تاریخ  95 /6 /27کارگاه توجیهی
وآموزشی “شناسایی و تحلیل ذینفعان”
در سالن اشراق معاونت امور اجتماعی و
فرهنگی شهرداری تهران ،برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور نمایندگان ادارات
کل معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،
روسا وکارشناسان ادارات حوزه اجتماعی
و فرهنگی  ،رئیس و کارشناس اداره

تشکیالت و بهبود روش های مناطق 4
و  14و مشاوران پروژه برگزار شد ،جناب
آقای دکتر پیشوایی مشاور پروژه نسبت
به تحلیل و بررسی موضوع جلسه و ارائه
ماتریس (قدرت-عالقه)اقدام نموده ودر
ادامه جلسه شرکت کنندگان در قالب
10گروه تخصصی نسبت به تکمیل
ماتریس مذکور و شناسایی ذینفعان اقدام
نمودند.

اداره کل تشکیالت و بهبود روشها
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برگزاری کارگاههای آموزشی تکنیکها و فنون بهبود روشها و سیستمها
مجموعه کارگاههای آموزشی تکنیکها وفنون
بهبود روشها وسیستمها با هدف توانمندسازی
وترویج نگرش سیستمی با عناوین :تفکر
سیستمی برای حل مسائل مدیریت سازمان
 ،مدیریت فرایندها و مدل سازی فرایندهای

سازمانی با حضور روسای ادارات تشکیالت
وبهبود روشها ،کارشناسان بهبود روشهای
مناطق ومدیران وکارشناسان اداره کل
تشکیالت وبهبود روشها در سه هفته متوالی
به میزبانی مناطق 2و3و 7برگزار گردید.

برگزاری اردوی دو روزه تبیان
اردوي جهادي دو روزه تبيان ويژه
معاونين برنامه ريزي و روساي ادارات
تشکيالت و بهبود روشهاي مناطق بيست
و دو گانه در محل دهکده ورزشي کردان
کرج برگزار شد .در اين اردو دکتر سيد
محسن فاطمي و دکتر اعرابي از اعضاي
هيئت علمي دانشگاه ،پيرامون موضوع
مديريت تغيير و لزوم نگاه نوين به تغيير
ساختار در شهرداري به بيان جنبه هاي
فردي ،سازماني ،شناسايي موانع و مهارت

گذر از موانع با رويکرد علمي و
اسالمي پرداختند .اين دوره آموزشي با
سخنراني آقاي دکتر مصطفوي قائم مقام
معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري و
امور شوراها در روز  10شهريور و مراسم
افتتاحيه آغاز و با حضور آقاي دکتر اماني
معاون محترم برنامه ريزي و توسعه
شهري و امور شوراها در روز 11شهريور
و مراسم اختتاميه پايان يافت.

ایجاد سیستم گردش و کنترل صورت وضعیت و اسناد مالی در
سطح شهرداری منطقه  11با رویکرد بهبود روش ها ،صورت پذيرفت
این اقدام شامل مزایایی از قبیل حذف امضاهای الصاق یادداشت و پیام در گردش اسناد بصورت
زاید ،پایین آوردن خطا در صدور اسناد و گردش مکانیزه می باشد.
اسناد ،حذف دفتر اندیکاتور و مکانیزه شدن شایان ذکر است این اقدام بهبود با هدف
تحویل اسناد ،جلوگیری از مفقود شدن اسناد ،دسترسی مدیران به گزارشات کامل از قبیل
سرعت و سهولت دریافت و تحویل اسناد ،ماندگاری اسناد ،تعداد اسناد صادر شده ،میزان
قابلیت پیگیری سند مورد نظر ،بررسی میزان پیشرفت مالی در پروژه ها ،میزان تعهد مالی
انتظار در گردش اسناد به صورت کلی و یا تک برای پرداخت ،اسناد در دست کاربران و حوزه ها
به تک برای هر کاربر ،اداره یا معاونت ،امکان در شهرداری منطقه 11صورت پذیرفت.

گزارش پروژههای بهبود در
شهرداری تهران
احد درويش متولي
[رييس اداره سيستمها و روشها]

در شماره گذشتهی نشریه ،شرحی بر اقدامات
اداره کل برای بهبود فرآیندهای شهرداری
تهران نگاشتیم و در مطلبی با عنوان « داستان
بهبود » ...اجماال روایت کردیم که کار بهبود از
کجا آغاز شد و چه روندی را طی کرد و اکنون
در چه مرحلهای است .در انتهای گزارش نیز
اشاره شد که پس از تدوین یک روش اجرایی
و مدل بهبود ،کار با اولویت حوزههای مالی و
اقتصاد شهری ،و معماری و شهرسازی کلید
خورد .این را نیز به اشاره ذکر کردیم که دلیل
اولویت قرار دادن این حوزهها ،حساسیت
بیشتر و دربرگیری افزونتر ذینفعان بیرونی و
شهروندان و بالطبع اهمیت آن برای مدیریت
ارشد سازمان بوده است؛ هر چند پروژه بهبود
بقیه حوزهها نیز اغلب با یک فاصله زمانی
مختصر آغاز شده و هم اینک مراحل ابتدایی
خود را طی میکنند.

پیشتر توضیح داده شد که در مدل بهبود
مذکور  4مرحله یا فاز در نظر گرفتیم و در هر
فاز تعدادی گام-های مشخص برای دستیابی
به اهداف و خروجیهای مورد انتظار تعریف
کردیم .در فاز اول(شناسایی وضع موجود)
گامهایی تعریف شد تا نهایتا خروجی این فاز
یعنی شناخت کامل از وضع موجود خدمات و
فرآیندهای حوزه مربوطه حاصل شود.
بر این اساس ،شناسایی خدمات ،شناسایی
فرایندهای اصلی هر حوزه تخصصی ،تهیه
نقشه فرایندها ،تهیه سنجههای عملکردی
فرایندها ،تهیه ساختار مستندسازی و ثبت
سوابق و تهیه نظام ارزیابی عملکرد فرایندها به
عنوان گامهای اساسی این فاز تعریف شدند.
در هر دو حوزه مالی و اقتصاد شهری ،و
شهرسازی و معماری برای شناسایی خدمات
فعالیتهایی صورت گرفت؛ ابتدا اسناد
باالدستی و قوانین و مقررات مربوط به هر دو
حوزه مطالعه شد تا اهداف و ماموریت-های
هر حوزه شناسایی شود.
سپس با تکیه بر ابزارهایی چون ماتریس
قدرت()interest-power
عالقه-
و دعوت از خبرگان هر حوزه به شیوهی
کارگاهی ،ذی نفعان و ذی مدخالن این دو
حوزه تحلیل و بررسی شد و جایگاه هر کدام از
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ذی نفعان در ماتریس مذکور مشخص گردید.
سپس با بهره گیری از نمودار درختی ارتباط
ذی نفعان با هر کدام از خدمات مشخص و
اهمیت آن با توجه به جایگاه ذی نفعان تعیین
گردید.
مهمترین وجه مدیریت ذینفعان ،ارزشآفرینی
است .این فعالیت تضمینکننده حیات سازمان
مبتنی بر مدیریت انتظارات مخاطبین از طریق
بازمهندسی فرآیندهای کسبوکار است.
ذینفعان منافع متنوع و اهداف متفاوتی دارند و
همه آنها به دنبال جذب کامل منافع و حذف
ریسک خود بوده و دائم در رقابتاند .اتخاذ
سیاستهای مناسب برای جلب نظر ذینفعان،
نیازمند شناسایی ارزشهای مورد انتظار آن-
هاست .نقش و اهمیت ذینفعان ب ه عنوان
افراد ،گروهها و سازمانهایی که منافعی دارند
و پتانسیل تأثیرگذاری بر اقدامات و اهداف
یک سازمان ،پروژه و یا جهت سیاسی را
دارند ،برای مدیران و سیاست-گذاران روشن
است .برآوردن انتظارات ذینفعان ،یک بخش
جداییناپذیر از موفقیت پروژههای بهبود است.
نتایج حاصل از تحلیل مناسب از ذینفعان ،به
مدیران پروژه و سازمانها کمک میکند تا
رویکردی متناسب با وضعیت بهینه توأم با
تبادلنظر با ذینفعان را اتخاذ نمایند.
سپس با کمک اعضای کمیسیون و

کارشناسان و خبرگان هر حوزه ،فرآیندهای
اصلی ذیل هر خدمت شناسایی و سپس مدل
سازی و مستندسازی شد؛ بدین صورت که
نمودار فرآیندهای اصلی پس از مصاحبه با
صاحبان فرآیند ترسیم و اطالعات هر فرآیند-
و در صورت لزوم زیرفرآیندهای تاثیرگذار -در
قالب شناسنامه فرآیند جمعآوری گردید.
همانطور که در شماره قبلی اشاره کردیم برای
ترسیم نمودار فرآیندها از ابزاری به نام مدل
فرآیندی که گردش متقاطع فعالیتها در حوزه
های مختلف را نشان می دهد ،استفاده شد و
نقش هر واحد یا اداره در آن فرایند به روشنی
ثبت گردید.
هرچند در ادامه این ابزار توسعه داده شده
و عالوه بر جریان دادهها ،جریان فرآیندها
( )Process flowنیز شناسایی و ترسیم
گردید .در حوزه معماری و شهرسازی،
خدمات و فرآیندهای اصلی بروکف ،طرح
تفصیلی ،صدور پروانه ،صدور گواهی ،کسب
و پیشه و تفکیک ،و در حوزه مالی و اقتصاد
شهری نیز خدمات و فرآیندهای اصلی درآمد،
حسابداری ،امور قراردادها ،بهای تمام شده و
سرمایهگذاری ،تدارکات و پشتیبانی شناسایی
و مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین صورت که
برای پرهیز از موازی کاری و توزیع مناسب
اداره کل تشکیالت و بهبود روشها
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ادامه «گزارش» از صفحه چهار
کار ،هر کدام از فرآیندها به یکی از مناطق
عضو کمیسیونهای تحول مربوطه اختصاص
یافت تا پس از مصاحبه با کارشناسان و
مدیران در منطقه و با همکاری آنان ،نمودار
جریان فرآیند ترسیم و شناسنامه آن تکمیل
گردد .پس از نهایی شدن نمودارها و صحه
گذاری آن از سوی مدیران حوزه تخصصی در
منطقه ،این اطالعات طی جلساتی با مناطق
دیگر به اشتراک گزارده شده و نظرات تکمیلی
آنان اخذ گردید.
سپس برای یکپارچه سازی فرآیندهای مورد
بررسی در تمامی مناطق ،طی جلساتی با
حوزههای ستادی معماری و شهرسازی و مالی
و اقتصاد شهری ،دیدگاههای آنان پیرامون
دادههای جمع آوری شده و البته انطباق وضع
موجود با اسناد باالدستی و مالکهای عمل
مورد توجه قرار گرفت تا دادهها با گذشتن از
فیلتر معاونت تخصصی تدقیق شود .در هر دو
حوزه بیش از  60جلسه برگزار شده و حجم
کار انجام شده دست کم  1400نفر ساعت
حاصل کار در فاز اول عالوه بر
بوده است.
ِ
شناسایی وضع موجود و مستندسازی که
بالطبع به کار مراحل بعد خواهد آمد ،یکپارچه
سازی فرآیندها در کلیه مناطق است که البته
با همکاری و همراهی حوزههای ستادی میسر
خواهد شد؛ در واقع این کار خود فی نفسه می
تواند اقدامی در راستای بهبود است پیش از
آنکه در مراحل بعد به تعریف پروژههای بهبود
برسیم .چه آنکه با یکپارچه سازی فرایندهای
شناسایی شده در مناطق و صحه گذاری
شده از سوی ستاد تخصصی ،امکان اجرای
فرآیندها به صورتی سلیقهای آنگونه که اکنون
جاری است ،به میزان قابل توجهی کاهش
مییابد .تدوین شاخصهای ارزیابی فرآیندها
نیز که در این مرحله صورت گرفته است ،این
امکان را میدهد که نحوه اجرای فرآیندها و
کارایی و اثربخشی آن مورد پایش ،ارزیابی و
سنجش قرار گیرد.
هم اینک پروسه بهبود فرآیندها در این دو
حوزه در مرحله ارزیابی وضع موجود قرار دارد
تا پس از آن وضع مطلوب فرآیندها  -با تکیه
بر نتایج فازهای اول و دوم و البته کسب
نظرات خبرگان هر حوزه و بهینه کاوی و
 - ...ترسیم گردد.
در حوزههای اجتماعی و فرهنگی ،حمل و
نقل و ترافیک ،برنامه ریزی و توسعه شهری
و منابع انسانی نیز پروژه در فاز اول آغاز شده
و جلسات متعددی خصوصا در دو حوزه
اجتماعی و ترافیک برگزار شده است که در
شماره آینده به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

هشت خوان تحول
رقیه مفتح

مهمترین نقش و وظیفه مدیران در دنیای
پرشتاب امروز  ،ایفای نقش عامل تحول
است در این کتاب  8گامی که هر سازمان
باید بردارد تا بتواند در کالبدی نو به هستی
ادامه دهد  ،شرح داده شده و همچنین
چالش های نهفته در گام ها بیان شده .
مهمترین یافته این کتاب این است که
“ عامل اصلی تحول نه استراتژی است،
نه ساختار ،نه فرهنگ و نه سیستم .این
عوامل و البته مانند آنها مهم هستند ،اما
در همه حال سخن اصلی دگرگونی رفتار
انسانهاست  .تحول
زمانی با کامیابی همراه
می گردد که احساسات
انسان در کانون توجه
باشد“ .
رفتار انسانها طی دو
عامل دگرگون می شود :
 تحلیل هایی کهآنان را به اندیشیدن
وا می دارد
 نمایش هایی کهاحساسات آنان را
برانگیزد
پیام کتاب بیانگر این
است که عامل دوم
سهم باالتری را دارد
 .زیرا :
 سازمان های موفقفرصت ها را شکار
می کنند ،سازمان
ها دریافتند بهسازی
پیوسته و آهسته
کافی نیست و برای
رسیدن به پیروزی های بزرگ باید گام
های بزرگ برداشت .
 تحول موفق در مقیاس کالن کارپیچیده ای است که در هشت گام کامل
می شود .
 چالش اصلی در هر هشت گام  ،تغییررفتار افراد است .
 تغییر رفتار ،بیش از آنچه حاصلتحلیل هایی باشد که افراد را به فکر
وا می دارد  ،نتیجه دیدن هایی است
که احساسات آنان را بر می انگیزد .پس
فرآیند دیدن  -حس کردن  -متحول
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شدن ،بسیار نیرومند تر از فرآیند
تحلیل -تفکر -تحول است .
خوان اول :ایجاد فوریت
پیامد  :افراد به یکدیگر خواهند گفت  :زود
باشید  ،باید وضع را عوض کرد .
توجه  :زنگ آغاز حرکت کاروان تحول را
چنان نیرومند به صدا درآورید که گوش و
چشم افراد را برای شنیدن و دیدن حقایق
بگشاید از طریق ( شیوه های خالقانه بیان
اولویت ها  ،شاید بروز ترس و خشم در
افراد موثر باشد  ،بیان نمونه های معتبر و
برجسته از بیرون سازمان )
خوان دوم :تشکیل تیم راهنما
پیامد :تشکیل گروهی قدرتمند جهت
رهبری

توجه :نمایش شور و تعهد برای جذب افراد،
ایجاد الگوی اعتماد و کار تیمی و طراحی
ساز و کار نشست های تیمی ،تمرکز بر
روی خوان اول در صورتی که در گذار از
خوان دوم میسر نشود
خوان سوم :ترسیم دور نما و
راهبردها
پیامد :مشخص کردن ماموریت و راهبردها
با توجه به تحول
توجه :کوشش برای دیدن آینده ،ترسیم
دورنمای روشن و واضح و شورانگیز و بی
پروا

خوان چهارم :پیام رسانی
پیامد :بسط یافتن عامل تحول در افراد
بطوری که افراد کم کم به نهضت تحول
می پیوندند و این در رفتارشان نمایان
میگردد.
توجه :پیام ساده و دلنشین باشد ،تمرین
پیش از پیام رسانی ،مخاطب قراردادن
نگرانی ها و ابهامات  ،خشم و بی اعتمادی
خوان پنجم :توان افزایی
پیامد :افراد حس قدرت و موثر می کنند و
کم کم وارد فرآیند تحول می شوند
توجه :کشف و یافتن افراد برانگیزاننده در
بین افراد ،سامانه ای جذاب
برای پاداش دهی ،ارایه
بازخورد در ارتباط با دور نما
خوان ششم :چند
دستاورد سریع
پیامد :نیروهای افراد جمع
می شود و مخالفان کم رنگ
می شوند
توجه :دستاوردهای سریع
در آغاز راه ،دستاوردهایی
روشن برای بیشتر افراد،
دستاوردهای آسان و ارزان،
دستاوردهایی سودمند برای
کسانی که به آنها نیاز دارید،
دستاوردهایی که مقاومت را
ذوب کنند
خوان هفتم :پیگیری
پیامد :تغییرات پی در پی
باعث نزدیک شدن کاروان
تحول به دورنما می شود
توجه :کنار گذاشتن کارهای
فرسوده گذشته ،جست و
جوی پیوسته فوریت ها،
نمایش
خوان هشتم :ماندگار سازی تحول
پیامد :با وجود تمام مشکالت ( سنت گرایی
و  ) ...فرهنگ جدید ( تحول ) جا می افتد
توجه :در خوان هفتم نایستید ،ایجاد
انگیزه و ساختن نمایی زیبا از سازمان در
نواستخدامی ها ،بیان داستانهایی زیبا از
دورنمای سازمان ،یقین به پیوستگی رفتار
و پیامدها جهت رشد فرهنگ نوین
در نهایت اینکه به خالصه کتاب اکتفا
نکنید و داستانهای زیبا و آموزنده کتاب را
از دست ندهید.
اداره کل تشکیالت و بهبود روشها
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رهبری تغيير در پروژههای
بهبودفرآيندهایسازماني

لکن رمز پيادهسازی موفق در هيچ يک
از اين موارد نيست .آنچه که برای حل
اين مشکل بغرنج ميتواند نقشي مهم
ايفا نمايد درک عميق اين نکته است که
پروژههای بازطراحي /بهبود فرآيندهای

دکترمیرسامانپیشوایی

[عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت]

اگر مديريت ارشـد سازمان بخواهد
که اثربخشـي پروژههای بازطراحي/
بهبود فرآيندهای
سازماني از تهيه
اسـناد و گزارشات
و آرشيو آنها در
کتابخانههای مديران
و کارشناسان فراتر
رود ،به يقين بايد
در صدد پيادهسازی و جاریسازی آنها
در سازمان باشد .ليکن اين پيادهسازی
مستلزم زحماتي است که به مراتب از
زحمات طراحي فرآيندهای مطلوب روی
کاغذ بيشتر است .اين تالشها به قدری
طاقتفرسا است که باعث شده است
که  50%الي  70%پروژههای بازطراحي
فرآيندهای سازماني در دستيابي به اهداف
خود با شکست روبرو شوند .سوالي مهمي
که بايد برای آن پاسخ درخوری يافت
اين است که چه بايد کرد تا پروژههای
بازطراحي فرآيندی به اهداف خود دست
يابند و يا به عبارت ديگر به طور موفق
پيادهسازی شوند؟
شايد اين فکر به ذهن شما خطور کرده
باشد که برای حل اين مشکل استخدام
يک تيم ماهر و آشنا به تکنيکها و
روششناسيهای مديريت فرآيند و
يا برنامهريزی دقيق مراحل کار و يا
استفاده از يک نرمافزار به روز ميتواند
راهگشا باشد .البته اين موارد همگي نقشي
مهم در توفيق پروژه ميتوانند ايفا کنند،

شکل  .1طياره توفيق :مدل راهبری پروژههای تغيير

سازماني ماهيت ًٌا يک پروژه تغيير هستند
و برای موفقيت بايد تيم رهبری پروژه
مجهز به دانش و مهارتهای رهبری تغيير
باشد .برای رهبری تغيير در پروژههای
بازطراحي /بهبود فرآيندهای سازماني
بايست عوامل مقاومت در برابر تغيير به
خوبي شناسايي و راهبردهای مناسب برای
عبور از آنها طراحي شود .بايد دقت کرد
که اصو ًال شرايط مطلوبي که در پروژه
برای فرآيندهای سازماني ترسيم ميشود
نيازمند بوجود آمدن يک تعادل جديد در
سيستم سازماني است و چون سازمان و به
عبارت درستتر انسانهای عضو سازمان
به تعادل فعلي خو گرفتهاند ،در حرکت به
سمت تعادل جديد مقاومت نشان ميدهند.
شناخت صحيح از عناصر انساني سازمان
و باور و قدرت آنها در قبال تغييرات

سؤال اول
تفاوت اثربخشی
( )Effectivenessو کارایی
( )Efficiencyدر فرآیندهای
کاری را بر اساس شکل زیر
توضیح دهید .کدام قسمت
شکل مربوط به کارایی و
کدام مربوط به اثربخشی
است؟

http://otgo.tehran.ir/
لینک پاسخdefault.aspx?tabid=289 :
[مسابقه شماره  - 2سؤال اول]
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برنامهريزی شده
در پروژه ،گام اول در رهبری
موفق تغيير است .به طور معمول عناصر
انساني سازمان در قبال تغييرات به سه
دسته موافقان ،مخالفان و بيتفاوتان
تقسيم ميشوند؛ که البته توانمندی آنها
نيز در کنار تمايل ايشان نقشي کليدی
ايفا ميکند .در واقع تالشهای تيم
رهبری پروژه بايد به
توانمندسازی موافقان
و تغيير باور مخالفان
و بيتفاوتان معطوف
شود .برای دستيابي
به اين مهم الزم است
در کنار تالشهايي که
برای پيشبرد بخش فني
پروژه انجام ميشود،
تالش درخوری نيز به ( )1آموزش و
فرهنگسازی و همچنين ( )2همسوسازی
منافع افراد با اهداف پروژه اختصاص يابد
تا مقاومت در
برابر تغيير به
حد ا قل

شکل  .2نظام يادگيری دوحلقهای

مقدار خود برسد .بدين ترتيب پيشنهاد
ميشود از مدل زير برای راهبری پروژههای
بازطراحي /بهبود فرآيندهای سازماني

بهر ه گير ی
شود.
نکته مهم ديگری که درمدل
فوق وجود دارد «يادگيری» است.
پيچيدگي باالی پروژههای بازطراحي/
بهبود فرآيندی به خصوص در سازمانهای
بزرگ باعث شده است که هيچ طرح و
برنامهای نتواند تمام عوامل و ريسکهای
موثر در پروژه را از قبل شناسايي و در اخذ
تصميمات منظور کند .لذا اتاق راهبری
پروژه بايد همواره ضمن رصد تحوالت
سيستمي و محيطي درصدد اخذ بازخورد
و اصالح تصميمات و برنامهها باشد .اين
حلقه در واقع همان چرخه يادگيری است.
اساس ًا يادگيری در دو سطح در چنين
مواقعي قابل تصور است )1( :يادگيری در
سطح اصالح و بازتنظيم تصميمات و ()2
اصالح و تغيير مدل ذهني درباره موضوع
مورد بررسي.
نوع اول يادگيری تنها به
بازتنظيم شدت تصميمات
باتوجه به بازخوردهای دريافتي
ميپردازد که در واقع سادهترين
نوع يادگيری است .اين در حالي
است که يادگيری در سطح
مدلهای ذهني باعث تغيير
ديدگاه ما در قبال موضوع و
به تبع ارائه راهحلهای متفاوت
از قبل ميشود .توجه به هر دو
نوع يادگيری در طول اجرای
پروژههای بازطراحي /بهبود
فرآيندی ضرورت مهمي است که توجه
به آن ميتواند رافع بسياری از مشکالت
پيادهسازی فرآيندها و سيستمهای مطلوب
باشد.

سؤال دوم

الف -شکل زیر چه نام دارد؟
ب -شکل زیر نشان دهنده چه موضوعی در مورد فرآیندهای یک سازمان و
ارتباطات آنها با یکدیگر میباشد؟
[سید علی حسینی]

http://otgo.tehran.ir/
لینک پاسخdefault.aspx?tabid=289 :
[مسابقه شماره  - 2سؤال دوم]
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تدوین راهبرد از نگاه
مینتزبرگ
اسماعیلغفاری

مینتزبرگ در كتاب سفر راهبرد ،جنبه های
مختلف تدوین راهبرد را بر می شمارد و
محقق را از توجه صرف به یك جنبه خاص
برحـذر میدارد و با یادآوری داستان فیــل و
درك مردم در تاریكی ،عنـوان می كنـد كه
تدوین راهبـرد صرفا باتوجه به یك جـنبه از
فرایند آن تحقق نمی یابد و مستلزم توجه و
درك تمامیت موضوع راهبرد است.
پیكربندی سازمانی را شما به شش مدل
تقسیم كرده اید .این شش مدل كدام است؟
سازمانهای كارآفرین و پیشگام ،سازمانهای
دیوانساالر یا ماشینی ،سازمانهای حرفهگرا،
سازمانهای متنوع و بخش گرا ،سازمانهای
نوآور و تخصـص گرا و سازمانهای ماموریت
مـدار و رسالت گرا .البـته شـاید بتوان گفت
نوعی سازمانهای سیـاسی نـیز وجود دارند
كه فاقد هرگونه مكانیسم واقعی هماهنگی
در سازمان هستند.
بخشهای اصلی در یك سازمان كدام است؟
پنج بخش اصلی را می تـوان برای یك
سازمان برشمرد :راس هرم راهـبردی
یا مدیریت ارشد ،مدیریت یا خط میانی،
هـسـته و فرایندهای عملیاتی ،ستاد
پشتیبانی یا پشتیبانان و ایدئولوژی یا باورها،
سنتها ،هنجارها ،ارزشها و فرهنگها.
هماهنگی در سازمان بین بخشهای مختلف
به چه صورت انجام می شود؟
براساس چارچوب پیكربندیهای سازمان،
شش مكانیسم اصلی هماهنگی در سازمان
وجود دارد .اول سرپرستی یا نظارت مستقیم
كه معموال برای سازمانهای كارآفرین به كار
می رود .در اینجا وظیفه هماهنگی كارهای
دیگران به یك نفر واگذار می شود كه از راه
صدور دستور و نظارت بر عملیات این وظیفه
را انجام میدهد .دوم استانداردكردن كار
است كه معموال برای سازمانهای ماشینی
مورد استفاده قرار می گیرد .فــــرایندهای
كار زمانی استاندارد می شود كه محتوای كار
نمایان و روشن باشد .سوم استــانداردكردن
مهارتها كه برای سازمانهای حرفه ای به
كار میرود .مهارتهای شغل زمانی استاندارد
میشود كه آموزش مورد نیاز برای انجام كار
روشن باشد .چهارم استانداردكردن خروجی
و بازده كار است كه در سازمانهای متنوع
اعمال می شود .بازده كار
ز ما نی

استاندارد می شود كه بهره های كار برای
محصول یا خدمات مشخص باشد .پنجم
تنظیم تعاملی و سازگاری رویاروی است
كه در سازمانهای نوآور استفاده میشود.
در این مكانیسم هماهنگی كارها از طریق
ارتباطات غیررسمی تامین می شود .ششم
استانداردكردن هنجارهاست كه معموال در
سازمانهای ماموریت مدار مورد استفاده است.
ساختار سازمانی دارای چه تقسیم بندیها و
انواعی است؟
ساختار ساده كه بر بنیان سرپرستی مستقیم
استوار است .ساختار دیوانساالری ماشینی كه
بر مبنای استانداردكردن فرایند كار شكل می
گیرد و ستاد تخصصی نقش كلیدی را در
آن دارد .دیوانساالری حرفه ای كه بر بنیان
مهارتها شكل می گیرد و نقش اساسی در
آن با هسته عملیاتی است .ساختار مبتنی بر
بازده كه براساس محصول یا خدمت استوار
است و نقش اصلی در آن با خط میانی
است .و باالخره ساختار اقتضائی كه بر پایه
سازگاری رویاروی استوار است و بنیان آن
ستاد پشتیبانی و گاه هسته عملیاتی است.
ساختار سازمانی چه ویژگیهایی باید داشته
باشد؟
اصوال هر فعالیت سامان یافته انسانی نیازمند
دو شرط پایه ای و در همان حال ناسازگار با
یكدیگر است :تقسیم كار میان وظیفه های
گوناگون و هماهنگ كردن این وظیفه ها به
گونه ای كه امكان انجام كار را فراهم كند.
ساختار یك سازمان را می توان مجموعه
راههایی دانست كه طی آن ،فعالیتهای
سازمان به وظیفه های شناخته شده تقسیم
و میان این وظیفه ها هماهنگی تامین می
شود .اجزای ساختار باید بهگونهای برگزیده
شود كه ضمن حفظ سازگاری داخلی با
شرایط سازمان یعنی اندازه و پیشینه ،محیط
فعالیت ،نظام مورد بهره گیری و مانند آن نیز
سازگار باشد.
به نظر می رسد مطمئن ترین دستاویز برای
هماهنگ سازی تصمیمات در سازمان،
تمركز است .اما چرا سازمانها به عدم تمركز
روی می آورند؟
دلیل ساده آن این است كه فهم همه مسائل
و اخذ همه تصمیمها در یك مركز یا یك مغز
شدنی نیست.
نسبت ساختار رسمی و غیررسمی كدام
است؟
ساختار رسمی و غیررسمی به هم آمیخته
شده اند و در بیشتر جاها جداسازی آنها امكان
پذیر نیست .ساختار رسمی را در سازمانها می
توان به راههای جنگلی كه براثر رفت و آمد
هموار شده است همانند كرد.
برنامه ریزی چیست و چرا سازمانها باید
برنامه داشته باشند؟
برنامه ریزی تفكر درباره آینده ،كنترل آینده،

نشریه بهبود
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گیری
تصمیم
یكپارچه و روش رسمی تهیه
یك نتیجه روشن است .سازمانها باید
همه موافق
خود
برنامه داشته باشند تا بتوانند فعالیتهای
هستند كه تفكر
را هماهنگ كنند ،مطمئن شوند كه آینده را راهبردی به معنای دیدن
دیده اند و آن را در كنترل دارند و عقالیی پیش رو است ،اما شما نمی توانید
عمل می كنند.
پیش رو را ببینید مگر آنكه بتوانید پشت سر
ریزی
ه
برنام
و
برنامه
بین
نسبت
ارتباط و
را نیز ببینید ،زیرا هر چشمانداز خوبی از آینده
چیست؟
ریشه در درك و فهم گذشته دارد.
یك سازمان می تواند بدون اینكه درگیر شما براین معنا بسیار تاكید دارید كه راهبرد
رویه رسمی برنامه ریزی باشد برای آینده یعنی دیدن .اما این دیدن صرفا به دو جنبه
خود برنامه داشته باشد .از سوی دیگر ،یك ای كه اشاره كردید یعنی دیدن جلو و پشت
سازمان امكان دارد درگیر رویه رسمی برنامه محدود نمی شود و تا شش نوع دیدن را
ریزی باشد بدون اینكه برنامه داشته باشد و برای یك متفكر راهبردی الزم میشمارید.
به آینده توجه كند.
بقیه موارد كدام است؟
آیا مقوله تدوین راهبرد نیز یك فرایند برنامه دیدن از باال و دیدن از پایین .بسیاری از
ریزی است؟
مردم فكر می كنند تفكر راهبردی دیدن
همانگونه كه اشاره كردم ،برنامه ریزی یك از باالست مثل هلی كوپتر كه می تواند
رویه رسمی برای دستیابی به یك نتیجه ?تصویر بزرگ? را ببیند و جنگل را از
روشن در قالب یك سیستم یكپارچه تصمیم درختان تشخیص دهد .اما آیا فقط از باال می
گیری است .سه جزء این رویه عبارت است توان یك تصویر بزرگ داشت .یك جنگل از
از عقالیی بودن ،شفاف بودن و تجزیه باال شبیه به یك سفره سبزرنگ دیده می
و تحلیل كردن .برنامه ها ،از جمله برنامه شود.
های راهبردی ،محصول برنامه ریزی هستند كسی می تواند جنگل را بفهمد كه در آن
و پس از تجزیه شدن به راهبردها ،برنامه قدم زده باشد .جنگلبانانی كه فرضا فقط
ها ،بودجه ها و اهداف ،باید بهروشنی عنوان در هلی كوپتر اقامت داشته باشند بیشتر
بندی و تفكیك شوند .البته خیلی از افراد از تدوین كنندگان راهبرد كه صرفا در
فكر می كنند راهبرد عبارت است از یك دفاترشان نشسته اند دركی ندارند .دیدن از
طرح ،در حالی كه عمال راهبرد به صورت باال باید توسط دیدن از پایین پشتیبانی شود.
یك الگو ظاهر می شود كه پاسخهای از موضوع دیگر در تفكر راهبردی ،تفكر جانبی
پیش تعیین شده را با پاسخهای مربوط به یعنی توانایی دیدن از كنار و نیز دیدن ماوراء
تغییرات محیطی را درهم می آمیزد.
است .دیدن ماوراء با دیدن پیش رو فرق می
تعریف
آیا برای راهبرد می توان یك
كند .دیدن پیش رو آیندهای را تصویر می
مشخص ارائه كرد؟
كند كه چارچوب آن از وقایع گذشته گرفته
تعریف
چنین
را
راهبرد
كتابها،
 معموال درشده است اما دیدن ماورا ،آینده ای را می
كرده اند :برنامه های مدیریت ارشد برای سازد كه قبال وجود نداشته است .دیدن كامل
دستیابی به نتایج در راستای ماموریت و و همه جانبه عبارت است از در نظر گرفتن
اهداف سازمان .البته من چنین تعریف تمامی این نوع دیدنها.
سادهای را پیشنهاد نمی كنم .من معتقدم عالوه بر راهبرد به عنوان یك طرح یا یك
راهبرد را می توان از جنبه های مختلف الگو ،راهبرد چه جنبه های دیگری می تواند
تعریف كرد ،چون ممكن است یك تعریف داشته باشد؟
ساده از راهبرد وجود نداشته باشد .گاه گفته راهبرد به عنوان یك موقعیت و راهبرد به
می شود راهبرد یك برنامه است ،یك جهت عنوان یك دورنما .راهبرد به عنوان یك
است ،یك راهنماست ،یا مجموعه عملیاتی موقعیت عبارت است از چگونگی حضور یك
در آینده است ،یا یك مسیر است از اینجا به محصول خاص در یك بازار خاص و راهبرد
آنجا .من معتقدم راهبرد یك الگوست كه به عنوان یك دورنما عبارت است از نظر كلی
رفتار آن در طول زمان ثابت می ماند.
و همه جانبه .در حالت اول ،راهبرد به پایین
راهبرد
تفاوت راهبرد به عنوان یك برنامه با
نگاه می كند ،یعنی به بازاری كه محصول
به عنوان یك الگو در چیست؟
در آن ،احتیاجات مشتری را پاسخ می گوید.
راهبرد به عنوان یك برنامه ،نگاه رو به جلو اما در حالت دوم ،راهبرد به درون می نگرد،
است .راهبرد به عنوان یك الگو ،نگاه به رفتار به درون سازمان و به ویژه به درون فكرهای
گذشته است .البته به نظر می رسد هردو تدوین كنندگان راهبرد .همچنین به باال می
تعریف و نگاه ارزشمند باشد زیرا سازمانها نگرد ،یعنی به چشم انداز كلی سازمان .ما به
برای آینده خود طرح می ریزند و نیز الگوها هردو جنبه نیاز داریم.
را از گذشته خود استخراج میكنند .تقریبا
اداره کل تشکیالت و بهبود روشها
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در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات که چند
دهه از عمر آن سپري گشته است ،تحوالتي
وسيع در زمينه بکارگيري سيستمهاي
اطالعاتي و سازماندهي فعاليتهاي بنگاههاي
اقتصادي با استفاده از  ITرخ داده است.
موسسات تجاري و اقتصادي در عرصه
رقابت و سودآوري ،از يك سو با ارائه خدمات
و محصوالت با کيفيت مطلوب ،ارايه به
موقع كاال و خدمات ،پشتيباني مداوم و مؤثر
و از سوي ديگر با تطبيق فرآيندهاي
عملياتي و رويه هاي سازمان با “نيازهاي
مشتري و تغييرات سريع و رو به رشد
بازار” ميتوانند موفقيت خود را تضمين
نمايند.
مديريت فرآيندهاي کسب و کار،
به عنوان راهکاري جهت افزايش
کارايي ،اثربخشي و قابليت
اطمينان فرآيندهاي کسب و
کار سازمان ،از طريق تدوين،
مدلسازي و شبيهسازي آنها قبل
ازمکانيزاسيون فعاليتهاي سازمان
انجام ميپذيرد.
مديريت فرآيندهاي کسب وکار به
منظور تحليل ،طراحي ،مدلسازي،
مکانيزاسيون ،سنجش ،کنترل و
بهينه سازي فرآيندهاي کسب
وکار در سازمان انجام ميشود.
گامهاي اجرايي:
 .1تدوين فرآيند :تمامي
فرآيندهاي کاري موجود سازمان
در سطح کالن و سيستمي در
اين گام تدوين ميگردند ،بدين
نحو که در ابتدا يک تصوير
کلي (پازل عملکرد سازمان) از عملکردها
و يا فرآيندهاي سازمان ترسيم و سپس
فرآيندهاي کاري موجود سازمان توصيف
ميگردند.
 .2دسته بندي فرآيندهاي سازمان
 .3ترسيم نقشه فرآيندهاي سازمان :در اين
گام فرآيندهاي آناليز شده در دسته بنديهاي
استاندارد در قالب «زنجيره ارزش سازمان»
ترسيم ميگردند.
 .4مدلسازي فرآيند :هدف از مدلسازي
فرآيندهاي کاري يک سازمان ،ايجاد يک
زبان مشترک مفهومي (مبتني بر استاندارد)
و ساده (در قالب اشکال گرافيکي که هم
حجم کمتري دارند و هم به راحتي توسط
کاربر قابل درک هستند) ،بين مديران
و کارشناسان سازمان ،وتحليلگران
سيستمي ميباشد.
 .5اجرا

و اعتبارسنجي فرآيند :در روش سنتي،
براي سنجش عملکرد بخشهاي مختلف
سازمان ،بايستي بخشهاي سازمان در يک
بازه زماني تقريبأ بلند مدت فعاليت کنند و
نتايج حاصله ازفعاليت آنها مبناي ارزيابي
قرارگيرد .امادرروش مدلسازي ،فرآيندهاي
کسب وکار دريک سيستم مکانيزه بصورت
مجازي و دقيق ًا مشابه با فعاليتهاي واقعي در
محيط مجازي اجراء و اعتبارسنجي ميشوند.
 .6الگوبرداري
 .7اصالح و طراحي مجدد فرآيند
 .8شبيه سازي سازمان :در اين گام براساس
“فرآيندهاي مطلوب” طراحي شده ،سازمان
در يک دوره مجازي شبيهسازي شده و

و در نتيجه تصميم
گيري درست و به موقع
کمک شاياني ميکند .از سوي ديگر،
به کمک ابزارهاي نرم افزاري ،حجم ورود
اطالعات تکراري به شدت کاهش يافته و
امکان دريافت گزارش هاي ريز و کالن
براي تمامي سطوح سازمان ميسر ميگردد،
توليد سيستم  CyberERPاز سال ،1383
آغاز شده و نتيجه همت مهندسين ايراني،
توليد يک سيستم استاندارد  ERPبا تمامي
قابليتهاي  ERPهاي خارجي به صورت
کامال تحت وب و پياده سازي آن در صنايع
مختلف است.
• چرا  CyberERP؟

توليدکننده
گزارش
 .9بهره گيري از ابزار توليدکننده
نمودارهاي گرافيکي
 .10توليد سيستم به صورت کامال بومي
و داخلي
 .11مطالعه و الگوبرداري از  ERPهاي
برتر دنيا
 CyberERPبه چه نيازهايي پاسخ
ميدهد؟
• تحلـيل دقيـق اطالعات براي مديران
• کنتـــرل دقيـق عمليـــات روزانـــه
• يکپــــارچگي اطالعــات و عمليــات
• بـــهاي تمـــــام شـده واقعــــــي
• فرآينـدگرايي به جاي وظيـفهگرايــي
• شناسـايي مشـتريــان ســـــودآور
• سـرعت درپاسـخگويـي به مشـتري
• افــزايــش کـارايــي و
اثـــربخشـي
با CyberERPميتوانيد :
• از هرمکان از طريق اينترنت،
سازمان خود را مديريت کنيـد.
• زمـان واقـعي تعـــهدات به
مشتــري را تعييـن نماييـــد.
• صورتهــاي مالــي را
بصـورت روزانـــه مشـاهده
نماييــد.
• با برنامهريزي مناسب از تمام
ظرفيت خود استفاده نماييـد.
• دوبارهکاريها را به سيستم
واگذارکرده و با کاهش موجودي
ضايعات سود بيشتري را کسب
نماييد.
• نقشه ماژولهاي
CyberERP

مديريت فرآيندهاي کسب و کار
()Business Process Management

گزارشات حاصل از عملکرد فرآيندهاي
سازمان در شرايط مطابق با محيط واقعي،
ارائه ميگردند.
 .9آناليز عملکرد فرآيندهاي شبيه سازي شده
يکي از مهمترين تحوالت يک دهه گذشته
علوم مديريتي در مديريت سازمانهاي
توليدي متوسط و بزرگ ،به وجود آمدن
نگرش فرآيندگرا به جاي نگرش وظيفه
گرا در اين سازمانها از طريق نظارت بر
روي فرآيندهاي تجاري به جاي نظارت بر
ساختار جداگانه واحدهاي سازماني است.
مهمترين ابزار پياده سازي اين نگرش در
سطح سازمان  ERPاست .به طور خالصه
 ERPيک سيستم فرآيندمحور است که
ضمن ارتقا فرهنگ سازماني و ايجاد روابط
مشخص هر واحد سازماني در هر فرآيند ،با
ايجاد شفافيت اطالعاتي ،به مديران ارشد و
مياني ،در افزايش دقت برنامه ريزي منابع
سازمان از طريق افزايش کيفيت اطالعات
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 .1قابليت نصب سيستم در يک مرکز و
ارتباط آنالين واحدهاي ستادي با سيستم
 .2پوشش کامل فرآيندهاي
مرتبط با صنعت
 .3توانايي انجام محاسبات
پيچيده و قدرت باالي نرم افزار
 .4قابليت سفارشي سازي
و انطباق با نيازمنديهاي هر
سازمان
 .5ارائه خدمات مشاوره و
همکاري در پياده سازي سيستم
 .6امنيت بسيار باالي
سيستم
 .7سرعت و
کيفيت باالي
ارائه خدمات
پشتيباني
 .8بهره
گيري از ابزار

اداره کل تشکیالت و بهبود روشها
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بهبود در آیینه فرهنگ و هنر

بهبود در آیینه آیات قرآن
عزت علیزاده

آیه اول و دوم سوره مبارکه ملک
ت ََب َار َك الَّذِي ب ِ َي ِد ِه الْ ُملْ ُ
ِير
ك َو ُه َو َعلَى ُك ِّل شَ ْي ٍء َقد ٌ
خجسته و مایه برکت است آن خدایی که فرمانروايى به دست اوست و او بر هر چيزى
تواناست
الَّذِي خَ لَ َق الْ َم ْو َت َوالْ َح َيا َة ل َِي ْب ُل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ًل َو ُه َو الْ َع ِزي ُز الْ َغفُو ُر
همانكه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان بهترین عمل را انجام
می دهید .واوست ارجمند و آمرزنده.
توضیح :
آیه شریفه فوق با اشاره مسقیم به فلسفه خلقت و مرگ و زندگی مبنی بر آزمون انسان
برای انجام بهترین عمل  ،تاکید بر این موضوع دارد که هرانسانی (یاهرگروهی و تیمی
)می بایست همتش در این باشد که در هر لحظه و در هر موضوعی بهترین اقدام و
بهترین شیوه انجام امورچیست؟ که این اشاره دقیقی به روح بهبود مستمردارد.
نکته ظریفی که وجود دارد اینکه  ،عمل نیکو در آیه شریفه فوق با صیغه تفصیلی مطرح
شده است (أَ ْح َس ُن َع َم ًل) و نه مصدر آن ( َع َم ٌل َح َس ٌن) و این نوع بکارگیری از اقدام و
عمل نیکو ،توجه به استمرار آن در بهترین وجه آن در هر لحظه و موقعیت است

بهبود در آیینه احادیث و روایات

فراخوان

طنزبهبود

چهارفرد را در نظر بگیرید به نام های همه کس  ،یک کس  ،هرکس  ،هیچ کس :
هنگامی که یک کار مهم باید انجام شود  ،همه مطمئن هستند که یک کس آن را انجام خواهد داد .
هرکس می توانست آن کار را انجام دهد ،اما هیچ کس آن را انجام نداد .یک کس به این خاطر عصبانی شد چون این وظیفه
همه بود. .همه کس فکر کرد هرکس میتوانست ازعهده آن کاربرآید.اما هیچ کس نفهمید که همه کس آن را انجام نخواهد داد.
درنتیجه هرکس یک کس را سرزنش می کرد ،درموقعیتی که هیچ کس ،آن چیزی را که هرکس باید انجام میداد ،انجام نداد.
نتیجه ”:در پروژه های بهبود ،هرکس منتظر هیچ کس نمی ماند و همه کس خود را هرکس میداند”.
در بهبود مستمر همه مسئولند و همه دغدغه بهبود لحظه ای را دارند .درنتیجه هیچ کس منتظر هرکس نمی ماند .چون همه
کس خود را اولین مسئول میداند .درنتیجه هرکس تعلل کند یک کس کار مهم را انجام داده است

ميخ از نعل اسب سردار بيافتاد ،نعل بي
ميخ شد ،اسب بي نعل،
حکایتبهبود
سردار بي اسب ،سپاه بي
اثر پروانهای سردار! سپاه مضمحل
شده و شكست خورد و مملكتي از دست
برفت به خاطر ميخ نعل اسب
سوار.

بهبود درشهر پارسی

همه کس ،یک کس  ،هرکس  ،هیچ کس
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امام على عليه السالم :هر كه دو روزش يكسان باشد ،مغبون است و هر كه فردايش
بدتر از ديروز او باشد ،محروم است و هر كه چون دنيايش تأمين شود ديگر به خير
آخرت خود اهميتى ندهد ،هالك است و هر كه به كاستى وجود خود رسيدگى نكند،
خواهشهاى نفْس بر او چيره شود و هر كه در كاستى باشد ،مرگ برايش بهتر است .
در این روایت هدف آن است که انسان را همه روزه به تکامل بيشتر و در مسير سعادت
و هدايت تشويق و ترغيب نمايند و از درجا زدن و سستي و توقف در مسير رشد و تعالي
باز دارند و همواره در انديشه رشد و ترقي بيشتري باشد.

از کلیه طراحان و همکاران عالقه مندی که مایل هستند در زمینه طرح
روی جلد نشریه بهبود همکاری نمایند ،دعوت به عمل می آید کارهای خود را
حداکثر تا پایان مهرماه به نشانی آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
آدرس پست الکترونیکpejmansalehi.metro@gmail.com :
شماره تماس09126992798 :
مشخصات طرح ارسالی
• ابعاد کاور جلد  A4و کیفیت آن حداقل  300dpiاست.
• رعایت قوانین بینالمللی کپی رایت و حقوق مؤلف لحاظ گردد.
• موضوعیت طرح مربوط به بهبود فرآیندها است.
• در طراحی جلد ،لوگوی نشریه بهبود گنجانده شود.
• طرحهای گرافیکی که کپی برداری از جلد سایر نشریات داخلی و یا خارجی
باشند ،پذیرفته نخواهد شد.
• ارسال هر طرحی به منزله تایید نهایی نیست.
قدردانی وجوایز
به طرح برگزیده ،یک ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

تو شرح صدر از اسالم میدان
که مکتوب است اندر قلب ایمان
مسلمانی ،به دنیا سود دارد
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بود از دهر هرکه او بهبود دارد
شیخ محمود شبستری

نشریه بهبود
صاحب امتیاز :اداره کل تشکیالت و بهبود روشهای
شهرداری تهران
سردبیر :مجتبی مالزم الحسینی
هیئت تحریریه :علی كرمپور ،احد درویش متولی،
میرسامان پیشوایی ،عزت عليزاده ،داود لطفی،
محمدعلی چاکر الحسینی ،سيد علي حسيني،
نرگس طوسي نژاد ،پژمان صالحي ،اسماعیل غفاری،

رقیه مفتح ،حمیدرضا عابدینی ،مصطفی معراجی و
راحله سادات علوي
صفحهآرایی ،طراحی و گرافیک :هادی قدیمی و
مهدی خدمتلو ؛ ویراستار :مریم سالمی
شماره تماس 96014500 :پیامک 30004287:
آدرس:تهران ،خیابان قزوین ،بوستان تهرانی،
مجتمع شهيد حبيب غنيپور ،اداره كل تشكيالت
و بهبود روشها
اداره کل تشکیالت و بهبود روشها

