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پیووهش بیه صیور      نیی ا شیود   استفاده میی  سازی منابع انسانی واحد پذیرش از مدل شبیه کاراییسنجش برای در این مقاله  چکیده:

 رش،یانجام گرفت  زمان ورود افراد به واحد پذ منتخب کرمان ییسرپا کینیکل کیدر  1331سال  زییاست که در پا یکاربرد -یفیتوص

افیزار   ها بیا اسیتفاده از نیرم      دادهدیگرد یمدلساز ماریب انیجر ،یساز هیثبت شد  با استفاده از روش شب یده خدمت انیزمان شروع و پا

SPSS از  یاحتمال عیتوابع توز نییگرفت  به منظور تع قرار لیو تحل هیمورد تجزInput Analyzer و بیا اسیتفاده از    دیی استفاده گرد

 یمنابع انسان ییدرصد کارا رشیواحد پذ یساز هیبدست آمده از شب جیبا توجه به نتا گردید  یساز هیشب رشی، واحد پذArenaافزار  نرم

درصیید اسییت  23/11و  33/33 بیییبییه ترت نییهینوبییت و ثبییت ات عییا  و پرداخییت هز افییتیجهییت در یدهیی شییماره یهییا در قسییمت

 

 کلینیک سرپاییمنابع انسانی، ، سازی شبیه، کاراییسنجش  واژه های کلیدی:
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 مقدمه.1
خدماتی با توجه بیه منیابع محیدودی     -ها و مراکز درمانی سازمان

کننیدگان بایید بیه     که در اختیار دارند، برای رفع نیازهای مراجعه

مراقبیت   یهیا  سیازمان منیابع برردازنید  امیروزه    استفاده بهینه از 

بهبود خدما  ارائه شده به میردم گیام    یهمواره در راستا یدرمان

 دیی تاک لیبه دل ییسرپا یها کینیکل ر،یاخ یها برداشتند  در سال

 ییو ارائه خدما  به صور  سیرپا  یپزشک رانهیشگیپ یها وهیبر ش

شیناخته   یاصیل  به عنوان مرکز یمراقبت بهداشت یها ستمیدر س

در ادامه مروری بر تحقیقا  گذشیته در راسیتای    [ 2شده است ]

هیای مختلی     وری و کارایی منابع انسانی در سازمان سنجش بهره

 شود  پرداخته می

بیه ارائیه میدلی جهیت      1332زاده و همکیاران در سیال    محمدی

شناسیی   وری نیروی انسانی در صنعت نفت با رویکرد پوییایی  بهره

ها برای بررسی اثیرا  هیر گونیه تریییر در      داختند  آنسیستم پر

سیازی   وری نیروی انسانی از محیط شیبیه  متریرهای موثر بر بهره

توسط جمیالی   1332  تحقیقی دیگر در سال ]1[ استفاده کردند

وری نییروی انسیانی بیا     و شیبت الحمدی به منظور بررسی بهیره 

ابتکیاری فاختیه    رویکرد چرخش شرلی با استفاده از الگوریتم فرا

بیه منظیور بررسیی     1331  اعتضیادی در سیال   ]2[ انجام گرفت

وری نییروی انسیانی در شیرکت بیر       عوامل موثر بر افزایش بهره

   ]3[ ای غرب پووهشی انجام داد منطقه

وری  بهیره  سینجش بیرای   سیازی  شیبیه یک مدل از این مقاله  در

ر قدرتمنید و  ابیزا  یساز هیروش شب شود  منابع انسانی استفاده می

بهبیود   سیتم، یس دیی جد یها ترح لیو تحل هیتجز یبرا یتوانمند

و  ها ستمیکنترل س یشده برا شنهادیپ را ییموجود و تر تیوضع

    [5است ] یاتیعمل نیقوان

 

 سازی شبیهمدل  .2

 لیی و تحل هیی و تجز یابیی ارز یابزار قدرتمنید بیرا   کی یساز هیشب

موجیود و   یهیا  مسیت یدر س را ییی تر د،یی جد سیتم یس یها ترح

 یاتیی عمل نیو قیوان  ها ستمیکنترل س یشده برا شنهادیپ را ییتر

 1315در سیال   ،یساز هیشب ی رتعا جامعتریناز  یکی  ]1[ است

 یسیاز  هیشب تعری  ینا مطابقاست   هشد ئهراا ]1[ توسط شانون

 منجاو ا قعیوا سیستم یکاز  یمییدل یاز: رونیید تراحیی  تسترعبا

 ایییو  سییتمیس ارفتبییه منظییور در  ر ل،دم ینا با ییهییا شیآزمییا

 ر صو سیستم  عملیا یابر نگوناگو یهییییییا یتواسترا یابیارز

  ]8[ ردیگ یم

 

پرداخته شده اسیت  جامعیه    رشیواحد پذ یساز هیدر ابتدا به شب

کنندگان به واحد  مورد بررسی در این پووهش شامل تمام مراجعه

ت  بیه  اسی  ینوبیت بیه صیور  حضیور     افتیبه منظور در رشیپذ

ماننیید جییداول، چییک  ییهییا، از ابزارهییا داده یآور منظییور جمییع

 یسینج  جهیت بیرآورد زمیان و زمیان     ازیمورد ن لیو وسا ها ستیل

 یآور جمیع  ،یسیاز  هیشیب  یگیام بیرا   نیاستفاده شده اسیت  اولی  

 :باشد یم ریاست که به شرح ز یات عا  زمان

 یمتوال یدو ورود نیزمان ب  1

 یده دمتخ انیزمان شروع و پا  2

به  رشیکار در واحد پذ انیها، نمودار جر داده یآور زمان جمع در

 بوده است  1صور  شکل 

 

 
 رشیپذ واحد کار انیجر نمودار 1شکل 

هیا   بیودن داده  یاز تصیادف  نانیها، اتم داده یآور گام بعد از جمع

افییزار  رمدر نی  Run Testهیا  اسیت کیه از آزمیون      )اعتبیار داده 

23SPSS      ریی استفاده شده اسیت  آزمیون میذکور بیه صیور  ز 

 :شود یم  یتعر

 است  یها به صور  تصادف داده عیصفر : توز فرض

  ستین یها به صور  تصادف داده عی: توز لیبد فرض

 ی% ، چنانچیه مقیدار معنیادار   5 یدر نظر گرفتن سیط  خطیا   با

 دییی هیا تا  دهبیودن دا  یآزمون از سط  خطا بزرگتر باشید تصیادف  

  شود یم
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در ابتدا   ک،ینیکل رشیواحد پذ یساز هیمدل شب جادیمنظور ا به

و مید  زمیان    یدو ورود متیوال  نیمید  زمیان بی    یآمیار  عیتوز

و  ماری، ثبت ات عا  ب شماره نوبت افتیکه شامل در یده خدمت

از  یکی یکیه   Input Analyzerپرداخیت اسیت، بیا اسیتفاده از     

بیا   تیی   در نهادیی گرد نییی اسیت، تع  Arenaافیزار   مشتقا  نیرم 

  دیگرد یساز هیشب رشی، واحد پذArenaافزار  استفاده از نرم

 

 گیری نتیجه -3

با هدف  رشیپذ ندیبهبود فرا یساز هیمدل شب یهدف از اجرا

 فتیها از ش داده ابتدا است  مارانیکاهش زمان انتظار و ازدحام ب

 18:31تا  15:31ساعت  نیب کینیکل رشیعصر واحد پذ

کارمند در قسمت پذیرش  5در سیستم فعلی  شد  یآور جمع

نفر مسئول ارائه شماره به بیماران با توجه به  1وجود دارد که 

پرسنل دیگر به تور موازی  4مانده متخصص است و  ظرفیت باقی

 حا یبا توجه به توض مسئول ثبت ات عا  و پرداخت هستند 

 دیها با داده یآور مع، بعد از جقسمت قبلشده در  انیب

سط   ریبزرگتر بودن مقاد لیشود  بدل یها بررس آن یاعتبارسنج

 ر  فرض صفα=15/1نوع اول ) ی  از خطاp-valueمعنادار )

ها از اعتبار  داده نیبنابرا شود، یم رفتهیها  پذ بودن داده ی)تصادف

 Inputسرس با استفاده از   باشند یبرخوردار م یکاف

Analyzerو مد  زمان  یدو ورود متوال نیزمان ب  عیتوز ، تابع

با استفاده از  تی   در نها1شده است )جدول  ییخدما  شناسا

   2)شکل  دیگرد یساز هیشب رشیواحد پذ  Arenaافزار  نرم

 خدما  و ورود یها زمان عیتوز  جدول

 

 

 
 رشیپذ واحد یفعل تیوضع یساز هیشب مدل 2شکل 

 

درصد  سازی واحد پذیرش با توجه به نتایج بدست آمده از شبیه

دهی جهت دریافت  های شماره کارایی منابع انسانی در قسمت

و  33/33نوبت و ثبت ات عا  و پرداخت هزینه به ترتیب 

ای  لهکه در شکل زیر به صور  نمودار می درصد است 23/11

زمانبندی ظرفیت و  4و  3نشان داده شده است  در شکل 

 نشان داده شده است  کارکنان

 

 

 ظرفیت و زمانبندی کارکنان در باجه ثبت ات عا  و پرداخت 3شکل 

 

 

 دهی جهت نوبت ظرفیت و زمانبندی باجه شماره 4شکل 

 

 

 

 

 فرآیند پذیرش توزیع آماری )ثانیه 

5/1  + LOGN(11, 33)  1ورودی  

333/1  + WEIB( 2/21 , 124/1 2ورودی  (  

5/2  + 8 * BETA( 11/2 , 4/1 ) 
شماره دهی جهت نوبت 

 حضوری

11 + 115 * BETA( 21/1 , 331/1 ) 
ها )ثبت  دهی باجه خدمت

 ات عا  و پرداخت 

5/4  + 33 * BETA( 143/1 , 883/1  ثبت ات عا  (

NORM( 1/21  پرداخت (11 ,
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 مراجع  -4

سازی  پور، ع ، مدل زاده، م ، ح ، صادقیه، ا ، مصطفایی حمدیم [ ]

شناسی  وری نیروی انسانی در صنعت نفت با رویکرد پویایی بهره

  2، ها ستمیو س عیصنا یمهندس یکنفرانس مل، 1332سیستم، 

 

وری نیروی  الحمدی، س ، ا ، بهره جمالی منفرد، ن ، شیبت [ ]

ستفاده از الگوریتم فرا انسانی با رویکرد چرخش شرلی با ا

  23-35 ، 11-3) 4، 1332ابتکاری فاخته، 

 

وری  اعتضادی، ش ، بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره [ ]

، کنفرانس ملی کیفیت و 1331نیروی انسانی در شرکت بر ، 

  12وری،  بهر

[ ] Ahmadi-Javid, A., Z. Jalali, and K.J. Klassen, 
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Journal of Operational Research,     .    ( ): 
p.  -  . 
 

[ ] Najmuddin, A., I. Ibrahim, and S. Ismail, A 

simulation approach: improving patient waiting 

time for multiphase patient flow of obstetrics 
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in local specialist centre. WSEAS transactions 

on mathematics,     .   : p.    -    
 

[ ] Carson, J. S. Introduction to modeling and 

simulation.  Proceedings of the Winter 

Simulation Conference,     .,  -  Dec.      
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