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 آرهیي جثارزادُ –سیدُ غسالِ هرػشی  -ػسیسالِ هَالئی: تا ّوکاری سایر ًَیسٌدگاى

 
 طقٍ ای تُرانمى کبرشىبسی ارشد تًسعٍ ي بروبمٍ ریسی سیستم َبی اقتصبدی، داوشگبٌ عالمٍ طببطببئی؛ مدیر دفتر فه آيری اطالعبت ي تًسعٍ مدیریت شرکت آة

 گرایش مدیریت سیستم ي بُرٌ يری، داوشگبٌ خًارزمی؛ کبرشىبس بُبًد سبزمبوی شرکت آة مىطقٍ ای تُران -کبرشىبسی ارشد مُىدسی صىبیع 

 دکتری مُىدسی صىبیع، عضً َیئت علمی گريٌ مُىدسی سیستم، تجبرت الکتريویک ي زوجیرٌ تبمیه، داوشگبٌ علم ي صىعت ایران

 ،  ، داًشگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایراىٍ زًجیرُ تاهیي لجستیکگرایش هٌْدسی  –صٌایغ  کارشٌاسی ارشد هٌْدسی

 شرکت آب هٌطقِ ای تْراىهؼاًٍت ترًاهِ ریسی کارشٌاس ّواٌّگی -کارشٌاس تْرُ ٍری ٍ سیستن ّای هدیریتی 



 چکیدُ

 هْوتشیي ػاهل هَثش تش استماء سطڇ هذیشیت داًص ٍ ًَآٍسی ساصهاى: فشهنگساصی
 

 

 

هذیشیت داًص سشهایِ ّای اًساًی ٍ استفادُ اص ایذُ ّای ًَآٍساًِ تشخی الذاهات ضشوت آب هٌطمِ ای تْشاى دس ساستای 
 .  آًاى دس لالة هذیشیت هطاسوتی تِ ػٌَاى هطالؼِ هَسدی هطشڇ گشدیذُ است

  ًظبم ٍ داًص هذیزیت ًظبم کبرکزد .ثبضذ هی سبسهبًْب در هقاٍهتی اقتصاد تحقق تزای هْن ای هَلفِ ًَآٍری ٍ داًص

 ،(ایذُ تَلیذ) پیطٌْبد ارائِ تستِ حلقِ ضثکِ ضبهل ساسهاى ًَآٍری ٍ داًص یکپارچِ تأهیي سًجیزُ لبلت در پیطٌْبدّب

 .ثبضذ هی داًص کبرگیزی ثِ داًص، تسْین ٍ ثجت داًص، خلك ٍ ضٌبسبیی ،(عول ثِ ایذُ تجذیل) پیطٌْبد اجزای ٍ ثجت

 (یهاًهذل هفَْهی سِ هزحلِ ای هثتٌی تز فزٌّگ ساسی ٍ تا تْزُ گیزی اس هفاّین هذل تحلیل سِ ضاخگی تِ عٌَاى یکی اس الگَّای آسیة ضٌاسی ساس)

تِ ػٌَاى « هدیریت داًش ٍ ًَآٍری»تْثَد تْرُ ٍری 

«زًجیرُ تاهیي یکپارچِ داًش ٍ ًَآٍری»  



 الگَی ترکیثی هَلفِ ّای زًجیرُ تاهیي یکپارچِ داًش ٍ ًَآٍری 



 هؼرفی سازهاى

 .استسذ  5اهَس آب ٍ  10ڇَصُ ستادی ٍ ضشوت آب هٌطمِ ای تْشاى ضاهل 
 

اًجام ٍظایف ػولیاتی هذیشیت هٌاتغ آب دس صهیٌِ ضٌاخت، هطالؼِ، تَسؼِ، ڇفاظت ٍ  : وظایف ششکت
تْشُ تشداسی تْیٌِ اص هٌاتغ آب ٍ ّوچٌیي ایجاد ٍ تَسؼِ تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی اص تا سیسات ٍ ساصُ 
ّای آتی ٍ هطالؼات جاهغ ٍ تشًاهِ سیضی تَسؼِ هٌاتغ آب ٍ تىالیف هٌذسج دس لَاًیي ٍ همشسات هشتَط  

 ٍ سیاستْای ٍصاست ًیشٍ

ّوضهاى تا اتالؽ تشًاهِ استمشاس ًظام هذیشیت داًص ٍ ًظام پیطٌْادّا اص سَی ضشوت هادستخػػی تِ ضشوتْای تاتؼِ، ضشوت آب هٌطمِ 
دس بستش فشهنگ ساصی دس خصوص استقشاس نظام ای تْشاى تشآى ضذ تا تا تِ واسگیشی سٍضْای ػلوی ٍ الذاهات ٍ اغالڇات الصم 

 . گام تشداسدمذیشیت دانش و نظام پیشنهادها با اتخار سویکشد یکپاسچه به صنجیشه تامین دانش و نوآوسی ساصمانی 



 هسالِ ٍ ضرٍرت
ًَآٍس ٍ تٌیاى داًص التػاد تِ دستیاتی تا التػادهماٍهتی اتالغی ّای سیاست 

ضشوت ػولیاتی تشًاهِ ٍ استشاتظیه سٌذ تاویذ  

واسوٌاى هطاسوت افضایص ٍ پیطٌْادّا ًظام ٍ داًص هذیشیت ساصی فشٌّگ تش هادستخػػی ضشوت تاویذ 

هختلف ّای دسصهیٌِ هتخػع واسوٌاى تاالی دسغذ  

هجشب ٍهذیشاى واسوٌاى دسسطَڇ آهاستاصًطستگاى تاالی دسغذ 

ساصهاًی یادگیشی تِ ٍووه ٍسی تْشُ افضایص تِ ًیاص 

واسیْا دٍتاسُ واّص تشای ّا پشٍطُ داًص ٍثثت تسْین هستٌذساصی، تش هثٌی پشٍطُ هذیشیت استاًذاسدّای الضام  
 ٍّضیٌِ صهاى اصاتالف ٍجلَگیشی

 

 
ٍ 12،15،25تٌذّای  ،26  

سیاستْای کلی ًظام اداری   
 اتالغی هقام هعظن رّثزی

 تزًاهِ دٍم ٍ پٌجن 
 ًقطِ راُ اصالح ًظام اداری

قاًَى  20هادُ 
خذهات هذیزیت 

 کطَری

آییي ًاهِ   7ٍ  5، 4هادُ ّای 
اجزایی هادُ 20 قاًَى هذیزیت  

 خذهات کطَری 
تِ ضوارُ   1389/1/14اتالغی هَرخ 

44196/4221 



 تصوین گیری

 سیبشناسیآ 
ضغ ٍتَغیف ٍ تؼشیف س ِ هٌظَـتسی، اـفتم سَـػلی ْاـضٍ سٍهفاّین دُ اص ستفاایٌذ آ»فش

 .ًْا«آثشتخطی ایص افضای ااییتشـّْسایافتي ٍ هاًْا صساد هَجَ
 

 .آسیة ّا هتؼذد ٍ هتٌَع ّستٌذ ٍ ّوِ سطَڇ ػولىشدّا، اّذاف ٍ سفتاسّا ٍ ساختاسّای ساصهاًی سا دسگیش اختالل هی ًوایٌذ

 . استمذل سه شاخگی هٌاسة تشیي هتذٍلَطی تشای تجضیِ ٍ تڇلیل ٍ ضٌاخت آسیة ّای ساصهاًی 
 .دپزیشست یي سِ ضاخِ غَاتؼاهل سج اص ًذ خااهاًی ًویتَصسااد یذسٍیا ُ هیتاضذ وِ ّیچ پذیذای تِگًَِای هیٌِسی ٍ صفتاسی، سهل ساختااتیي ػَط تثااس

آسیة شٌاسی صَرت گرفتِ تا هشارکت ذیٌفؼاى ٍ ارکاى 

 شرکت در دٍ تؼد آسیة ّای درٍى ٍ ترٍى سازهاًی

تدٍیي ترًاهِ تْثَد ػولکرد  تا تْرُ گیری از الگَی 

 ترکیثی زًجیرُ تأهیي یکپارچِ داًش ٍ ًَآٍری

 پیطٌْادات ثثت ضذُ واسوٌاى ضشوت دس ساهاًِ ًظام پیطٌْادات 

 الگَتشداسی(Benchmarking )اصضشوت ّای هَفك دس صهیٌِ هذیشیت داًص ٍ ًظام پیطٌْادّا 



 تصوین گیری

 
 ،هسیشّا هاًیصسا یّاسختاسا .ٌّذدهی اسلش اىتڇش ؼهؼش دس سا ىهاصسا یّاسساختا وِ هلیاػَ ٍ ػلل

   .هیضًَذ سیجا ًْاآ دس هاًیصسا تػولیا ٍ یٌذّاآفش وِ ّستٌذ فیٍظش ٍ واًالْا
شاخه  

 سیساختا

  ىهاصسا غلیا ایهڇتَ یياتٌاتش .ًساًْاستا سفتاس یا سوا ىّوا د،یضسهی ىهاصسا فظشدس وِ ایدُها یا اهڇتَ
  ُضذ تؼییي لثل اص افّذا تِ ًیل ایتش ًیض ىًساا یّاسفتاس ٍ فؼالیتْا ٍ ّذدهی تطىیل ًساًیا سفتاس سا

 ظایفٍ یا ّادوشسوا دس ىهاصسا یّاسساختا ٍ افّذا ٍ ىًساا طیًشا ٍ سیٌذواآتش ،هیپزیشًذ مًجاا هاًیصسا
  تایذ ٍ ّاستدػولىشٍ ّادوشسوا تِ تَجِ ىواًَ سی،فتاس یسیثْاآ ضٌاختدس .هیوٌذ اپیذ ستثلَ ىهاصسا غلیا

  طثیؼی ڇالتاص سا ًساًْاا دػولىش یا ٍ هختل سا هاًیصسا یّادوشسوا وِ دضَ سیستش هلیاػَ اص ستِد آى
  تِ سا ىهاصسا ٍ دُوش اىتڇش دیجاا ىهاصسادس ًٌذوِصهی غذهِ سیلذ تِ ًْاآ ثشتخطیا تِ ٍ دُوش فهٌڇش

 .ًذداس هی صتا سالن ضذس اص ولیسطَ

 
 

ا  شاخه محتو
 س  فتاسیا 

 سوا غلیتشیيا .ستا اهڇتَ ٍ سساختا یضاخِّا تِ ًسثت لذهت ٍ سؼتٍ ّویتا ،یيضاخِا یظگیٍ هْوتشیي
  هاًیصسا یا سیستن ّش ىچَ .ستا دخَ اص تاالتش یسیستوْا تا ىهاصسا تطسٍا تٌظین هڇیطی یا هیٌِص هلاػَ
  تِ ًسثت ٍ ستا یویدا وٌصٍا ٍ وٌصدس دشخَ اص تاالتش یّا سیستن تا اسُّوَ دشخَ ظخا ُجایگادس

 تٌظین اسی،تشلش تهَجثا وِ هلیاػَ ٍ ػلل ّوِ ،یياتٌاتش .دهیضَ بهڇسَ فشػی تاالتشسیستن یّا سیستن
 ًُاهیذ یاهڇیط هیٌِص ،ًذآٍسهی ّنافش سا غلیتشا یّا سیستن تِ ًسثت ىهاصهٌاسةسا ٍ هَلغ تِ وٌصٍا ٍ

 تِ یا ٍ ستدس ٍ هٌاسة تؼاهل ٍ تطِسا وِ ّستٌذ سیثْاییآ هڇیطی یا ایهیٌِص یسیثْاآ ،یياتٌاتش .هیضًَذ
  دس ٍ صدُ تشّن اشهڇیطی اسّوجَ یّا سیستن تا سا ىهاصسا ستدس ٍ هَلغ تِ وٌصٍا ،سیستوی ستػثا

 .هیًوایٌذ اىتڇش دیجاا تطسٍا یيا

 
 
مینهیا  صشاخه 

 محیط



 هراحل اجرا 

 

 استشاتژی کذ گزاسی استشاتژی شخصی ساصی

 افشاد تجشتیات وشدى تذل ٍ سد تا است لادس استشاتظی ایي
  هطىالت ٍ استشاتظیه هْن هطىالت تشای یىذیگش، هاتیي
 ٍ تجضیِ هَسد وِ خاللاًِ ڇل ّای ساُ ٍ پیطٌْادات فشدی
   .دّذ اسائِ اًذ لشاسگشفتِ تڇلیل

 وذگزاسی داًص اص هجذد استفادُ طشیك اص است  لادس استشاتظی ایي
 ضوي وِ دّذ اسائِ اطالػاتی سیستن ّای تشای اتضاسی ضذُ

   . تاضذ تشخَسداس تاالیی سشػت ٍ ویفیت اص «اػتثاس»داضتي

   «ضخع تا ضخع سٍش»

 افشاد تیي استثاط ایجاد تشای استثاطی ّای ضثىِ تَسؼِ
   پٌْاى داًص تثادل جْت

   «(داًص پایگاُ)هستٌذات تِ افشاد اص اطالػات اًتمال سٍش»

 رخیشُ ٍ وذگزاسی تِ لادس الىتشًٍیىی هستٌذ سیستن یه تَسؼِ
   داًص اص هجذد استفادُ اهىاى ٍ اطالػات پخص ٍ ساصی

 اص ّذف وِ اطالػات تىٌَلَطی دس هتَسط گزاسی سشهایِ
   .است پٌْاى داًص هثادلِ ٍ افشاد تیي هىالوِ تسْیل آى

 ایجاد آى اص ّذف وِ داًص تىٌَلَطی دس والى گزاسی سشهایِ
   .است هجذد استفادُ لاتل ضذُ گزاسی وذ داًص تا افشاد تیي استثاط

  ڇل ساُ اسائِ تشای خالق افشاد جستجَی

  فشد تا فشد هىالوات طشیك اص افشاد آهَصش

  طَس تِ یىذیگش تِ داًص تسْین جْت افشاد تِ پاداش
   هستمین

  فٌی آهَصش

  تَسط دٍس ساُ اص یادگیشی طشیك اص ٍ گشٍُ ّا دس افشاد آهَصش

   واهپیَتش

   اطالػاتی پایگاُ دس آًْا ًمص ٍ واستشد دلیل تِ افشاد تِ پاداش



 هراحل اجرا
  جلسِ هصاحثِ ّای داًطی تا پیطکسَتاى ٍ تاسًطستگاى ضزکت تا حضَر کارضٌاساى جَاى9تزگشاری 

 ِدر تیي ضزکت ّای آب هٌطقِ ای  ضوارُ ٍیژُ ًاهِ هذیزیت داًص تزای اٍلیي تار 11تْیِ ٍ تذٍیي اقذام ت 

 (95الی  93) تجزتِ در کٌفزاًس تیي الوللی هذیزیت 13عٌَاى تجزتِ هذیزیتی در ضزکت ٍ پذیزش  45احصا 
ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسضی حضَری ٍ هجبسی هذیزیت داًص ٍ ثجت درس آهَختِ ّب 

 ثب تَسیع پزسطٌبهِ ثزاسبس هذل اثالغی ارسیبثی سبالًِ سطح هذیزیت داًصAPO 
 (پبیلَت هعبًٍت ثزًبهِ ریشی... )پس اس هبهَریتْب، سویٌبرّب، دٍرُ ّبگشارضات داًطی تْیِ ٍ تَسیع ثِ هَلع 
 96تذٍیي ثزًبهِ ثْجَد عولکزد در سهیٌِ هذیزیت داًص ثزای سبل 
 هَرد پیطٌْبد اس سَی کبرکٌبى در سهیٌِ هذیزیت داًص 35جذة 
 ٍ آًالیي”  هخشى داًطی"ایجاد تْیِ ٍ ارائِ فایل ّای آهَسضی ٍ پَستزّای اًگیشضی هذیزیت داًص تِ کارکٌاى 
 (تَسعِ فزٌّگ داًطی)طزاحی لَگَی هذیزیت داًص ٍ ًظبم پیطٌْبدّبی ضزکت ٍ راُ اًذاسی کبًبل تخصصی تلگزاهی 
 تصوَیت ثزًبهوِ ّوبی ثْجوَد هوذیزیت      ....( هسئَلیت ّب، ارسیبثبى، پبداش ٍ )کویتِ سبختبر ٍ تذٍیي دستَرالعول ًظبم پیطٌْبدات ثزگشاری جلسبت ٍ

 داًص
 95جطٌَارُ هلی ًظبم پیطٌْبدّب ثزای سبل الذام ثِ ضزکت در 

 

 

 
 :ترخی پیشٌْادات اجرا شدُ هاًٌد

طرح هیس هْرتاًی کتاب؛ تدٍیي ٍ اًتشار ٍیژُ ًاهِ هدیریت 

 داًش، گسارشات داًشی، ثثت تجارب اجرای پیشٌْادّا

.یشٌْاد تَسط دتیرخاًِ ًظام پیشٌْادات دریافت شدُ است2000تیش از  هجوَػاً   



 دستاٍردّا

 هعتجز الوللی ثیي ّبی کٌفزاًس در ضذُ پذیزفتِ هذیزیتی تجزثِ همبالت ثزاثزی سِ رضذ 
پیطٌْبدّب ًظبم جطٌَارُ در تعبلی ثِ اّتوبم گَاّیٌبهِ اخذ 
التصبدهمبٍهتی اّذاف تحمك در ًمص ایفبی ٍ هطبرکت حس ایجبد ٍ ضزکت سطح در ثٌیبى داًص التصبد سبسی گفتوبى  

   کبرکٌبى در ثٌیبى داًص التصبد هسیز در کطَر
سبسهبى در هطبرکتی هذیزیت ٍ داًص تسْین فزٌّگ  گستزش 
هَجَد داًطی ٍهٌبثع اطالعبت اس استفبدُ ثب ضزکت در خالق تفکز ایجبد راستبی در حزکت 
ٍری ثْزُ ثْجَد راستبی در ضزکت ٍداًطی ًبهلوَس ّبی سزهبیِ ٍ هٌبثع اس ثْیٌِ هٌذی ثْزُ جْت در تالش 
اٍلیِ ضٌبخت آهذى ثَجَد سبسهبى ٍهبدی فکزی ّبی سزهبیِ ٍاتالف کبریْب دٍثبرُ اًجبم اس جلَگیزی جْت در تالش  

 داًص هذیزیت در ضزکت هَجَد ٍضعیت ثِ ًسجت
ِپیطٌْبدّب ًظبم ٍ داًص هذیزیت ثِ ًسجت ضزکت کبرضٌبسبى ٍ هذیزاى ّبی آگبّی تَسع 
اصالحی الذاهبت اًجبم هٌظَر ثِ داًص هذیزیت سهیٌِ در ضزکت ثْجَد لبثل ًَاحی ضٌبسبیی 
ضذُ اجزا پیطٌْبدات تعذاد افشایص ٍ پیطٌْبدات ًظبم در هطبرکت ًزخ ثزاثزی 0.5  ٍ دریبفتی پیطٌْبدات ثزاثزی 5 رضذ ٍ  

 هذکَر پیطٌْبدات اجزای اس هٌتج ثْجَدّبی
ُاجتوبعی، ّبی ضجکِ ظزفیت اسلجیل داًص تسْین سبسی فزٌّگ راستبی در هَجَد ّبی ظزفیت توبهی اس گیزی ثْز 

 .... ٍ چْزُ ثِ چْزُ گفتگَّبی ٍ تعبهالت ضزکت، اتَهبسیَى
ِسبسی ضخصی استزاتژی راستبی در حزکت داًص، تأهیي سًجیزُ لبلت در داًص هذیزیت کبرکزد ثِ تَج 

(Personalization) سزایی داستبى علوی ضذُ ضٌبختِ رٍش ثِ اتکب ٍ داًص هذیزیت (Storytelling) ثزگشاری در  
 جلسبت ایي در حضَر جْت جَاى کبرضٌبسبى اس دعَت ٍ داًطی ّبی هصبحجِ

 
 



 دستاٍردّا

سال  
 ّدف

ًورُ 
 ارزیاتی

سطح 
 تلَؽ

 شرح
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 .هذیشیت داًص دس ساصهاى غالة است بلوغ
ساصهاى تِ طَس یىپاسچِ تَاًایی ّای تیشًٍی ٍ دسًٍی خَد سا تَسؼِ دادُ ٍ ًَآٍسی دس )

 (تخص خذهات ٍ في آٍسی ّای هذیشیتی لاتل هطاّذُ ٍ اسصیاتی است
- 188- 

147 

پاالیش 
 (کنتشل)

 .اجشای هذیشیت داًص پیَستِ دس ساصهاى اسصیاتی ضذُ ٍ تْثَد دادُ هی ضَد

1395-  
1394 

146- 
126 

 (تػَیة ٍ اجشای تشًاهِ ّای هذیشیت داًص)اجشای فشاگیش هذیشیت داًص دس ساصهاى  توسعه

1394-  
1393 

 ضشٍع تِ دسن ًیاص تِ هذیشیت داًص دس ساصهاى آغاص 84 -125

 .(هذیشاى ٍ واسضٌاساى سؼی دس اجشای آصهایطی هذیشیت داًص داسًذ)
واکنش  24 -83 1392

 (انفعال)
ًاآگاّی دس خػَظ چیستی هذیشیت داًص، ٍ اّویت آى دس تْثَد تْشُ ٍسی ٍ سلاتت 

 .پزیشی

ّز چٌذ ثب ضیت کن ثِ دلیل سهبًجز  )رًٍذ صعَدی ًتیجِ ارسیبثی داخلی سطح هذیزیت داًص ضزکت ثز اسبس ًتبیج پزسطٌبهِ ّب، 

 هتٌبست ثب ّذف گذاری ٍسارت ًیزٍ در ایي سهیٌِ را در پیص دارد( ثَدى تثجیت گبهْبی استمزار هذیزیت داًص در ضزکتْبی دٍلتی



 ًتیجِ گیری ٍ ترخی پیشٌْادات

 
 دس هذیشیت صًجیشُ تاهیي داًص ٍ ًَآٍسی ساصهاًیسٍیىشد یىپاسچِ اتخار 

 اص تْتشیٌْای غٌؼتٍ الگَتشداسی تشق هٌطمِ ای /تیي ضشوت ّای آب هٌطمِ ایاضتشان داًص تمَیت 

اسائِ هذل هڇیط /سفتاس ٍ صهیٌِ/ساختاس، هڇتَا ضاخِ دس هسیش استمشاس ایي ًظام، اص هٌظش سِهَجَد  ّای ضٌاسایی چالص ٍ

اٍلَیـت  )تِ ػٌَاى ساّىاس تشٍى سفت اص ٍضؼیت فؼلی تا اًجام اغالڇات دس سِ ضاخِ هضتـَس  تَهی هتىی تش فشٌّگ ساصی 

 (تٌذی الذاهات الصم دس سِ ضاخِ تا سٍش تڇلیل سلسلِ هشاتثی

 دس ڇَصُ غٌؼتتَاى ضشوتْای هطاٍس ریػالڇ تا تجشتِ تْشُ گیشی اص 



 تا سپاس از تَجِ شوا

 هی کٌی، کسی است کِ هشَرتتْتریي کسی کِ تا اٍ 

 .داشتِ تاشدتجرتِ ٍ دٍراًدیشی  ،ػلن 

 (ع)اهام ػلی  


