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 دقیقِ تٌظین ضدُ است 15اسالید ٍ برای زهاى  20هطالب در قالب 
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 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

 دربارُ

 اطالعات بیطتر

درباره نیروگاه.pdf
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 :ّدف پژٍّص

  ّای حَصُ تواهی دس عولىشد ولیذی ّای ضاخص تعییي ٍ فشآیٌذّا ضٌاسایی هَضَع •
  ٍ عوَهی ّای ضاخص ٍ است گشفتِ لشاس تشسسی هَسد سجایی ضْیذ ًیشٍگاُ دس ساصهاًی

  تطشیح ّا ضاخص ایي اسصیاتی ٍ تعییي ًحَُ ٍ تخص ّش تشای ضذُ تعییي اختصاصی
    .گشدد هی

 
  هٌظَس تِ واسوٌاى عولىشد ولیذی ّای ضاخص تعییي پژٍّص ایي دس ها ّذف هْوتشیي •

  تشای ضشایغی ایجاد ٍ ساصهاًی سضایت وسة جْت هٌاسة پاداش پشداخت ٍ آًْا اسصیاتی
   .تاضذ هی ساصهاى دس سالن سلاتت

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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 ًظام پاداش ٍ هدیریت استراتژیک آى

  ٍجَد تذٍى ٍ است ساصهاى ّش دس ٍسی تْشُ افضایص تعذ هْوتشیي پاداش ًظام ٍجَد •
  .داضت ًخَاّذ حیات اهىاى ساصهاًی ّیچ پاداش سیستن

 
 

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

 
  دس وِ ضىلی تِ هٌذ ًظام پاداش سیستن یه ٍجَد •

  پشداخت ٍ تاضذ هٌصفاًِ دستوضد ٍ حمَق اسائِ آى
  فضای یه دس واسوٌاى ّوِ تشای پاداش ٍ هضایا

  اًگیضُ افضایص تِ تَاًذ هی گیشد صَست سلاتتی
  ضایاًی ووه ساصهاى ٍسی تْشُ تْثَد ٍ واسوٌاى

   .ًوایذ
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ضٌاسایی 
فشآیٌذ ّا ٍ  
ضٌاسایی 
سیسه  
تعییي     فشآیٌذی

ضاخص ّای 
 ولیذی

تعییي اّذاف 
هشتثظ تا ّش  
ضاخص تش 

اساس هذل 
BSC 

تعییي سٍش  
هحاسثِ 
 اهتیاص ّش 
 ضاخص

هتصل ًوَدى 
اهتیاص ضاخص 

تِ پشداخت  
ّای اًگیضضی 

 ٍ سفاّی

Key performance Indicators Rajaei 
 

 ضاخص ّای کلیدی عولکرد ًیرٍگاُ ضْید رجایی

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

  KPIRهدل بَهی 

1394اسدیثْطت   1395فشٍسدیي     

1394ضْشیَس   

1394آرس   

1394تْوي   



8 

 هدیریت فرآیٌدّا
 APQCضٌاسایی ٍ تعییي فشآیٌذ ّای واسی ضشوت تش اساس هذل  •

   BSCواست اهتیاصی هتَاصى تعییي ضاخص ّای عولىشدی  ٍ ّذف گزاسی تش اساس  •

 (2015ٍیشایص  9001الضام ایضٍ ) ضٌاسایی  ٍ اسصیاتی سیسه ّای فشایٌذی  •

 اسصیاتی عولىشد ٍ سیستن پاداش•

 سیستن هىاًیضُ هحاسثِ فَق العادُ واسایی هاّاًِ •

 

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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  APQCشناسایی و تعیین فراینذ های کاری شرکت بر اساس مذل استانذارد 

 ها در نیروگاه شهیذ رجاییشناسایی و تعیین فراینذ روش های استفاده شذه جهت 

 
 
 عَفاى فىشی 

 

 یازدهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

ضٌاسایی 
فشآیٌذ ّا ٍ  
ضٌاسایی 
سیسه  
 فشآیٌذی
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 ریٌفعاىاص ًظشخَاّی 
 
 
 
 
    ُهطاٍسُ ای اص خذهات استفاد 

 
 

 گیشًذ  وساًی ّستٌذ وِ تحت تاثیش فشآیٌذّا لشاس هی
 .گزاسًذ یا تش آًْا اثش هی

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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ي تطبیق آن با  ،(PCFچارچًب طبقٍ بىذی فرایىذ  )  APQCکار با یک مذل استاوذارد عمًمی • 
 شرایط خاص سازمان

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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 های مختلف شرکت لیست تعذادی از فراینذهای شناسایی شذه در حوزه

 نام فرآینذ امور معاونت

 تولید

 بهره برداری
 تْزُ تزداری ًزهال

 ایشٍلِ ٍ صذٍر پزهیت

 شیمی

 کٌتزل شیویایی ٍاحذ در سهاى تْزُ تزداری  ًزهال

 صذٍر پزهیت
 تَلیذ آب دهیي

 تَلیذ ٍ کٌتزل آب آشاهیذًی

 تعمیرات
 ابساردقیق،

 الکتریک و

 مکانیک

 اًجام پزهیت

 تاییذ فٌی کاال

 مالی وپشتیبانی

 مالی
 (ادارُ رسیذگی اسٌاد)گزدش رسیذگی اسٌاد 

 (ادارُ پزداخت)صذٍر اسٌاد ٍ چک 

 خزیذ کاال ٍ خذهات امور بازرگانی

 قراردادها

 اهکاى سٌجی تزگشاری هٌاقصِ

 تٌظین ٍ اًعقاد قزارداد
 صذٍر صَرت ٍضعیت

 صذٍر خذهات تخصصی ٍ فٌی

 انبار
 رسیذ اًثار
 حَالِ اًثار
 کٌتزل فٌی

 خدمات

 اًجام پزهیت ّای ساختواًی

 تاهیي غذای پزسٌل

 اًجام ٍظایف ًظافت،خذهاتی

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»



13 

 هدلسازی فرایٌدّای اصلی

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

ICOM 

I 

C 

O 

M 
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،  IDEF0پس اص ضٌاسایی فشایٌذّای اصلی تا استفادُ اص اتضاسّای ساخت هذل فشآیٌذی ًظیش ًوَداس •
 .ضًَذ ّشوذام اص فشآیٌذّا تِ صَست استاًذاسد هذل هی

 
ایي سٍش وِ تخطی اص سٍش تىٌیه ساختاسیافتِ تحلیل ٍ عشاحی است، یه فشایٌذ سا تِ ضىل صیش  •

 : وٌذ  هذل هی

 
 کنترل

 

 ورودی یٌداعٌَاى فر

 فراخوان مکانیسم

 خروجی 

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

 هدلسازی فرایٌدّای اصلی
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تجْیضات                   ًیشٍی اًساًی       

 

 ًرهال بْرُ برداری
 آب

 سَخت

 تَلیذ تشق

 تَلیذ آالیٌذُ

دیسپاچیٌگ     دستَسالعولْا        ضیوی            IMS       

 

 تشداسی ًیشٍگاُ تخاس   داسی ًشهال هشتَط تِ اهَس تْشُ فشآیٌذ تْشُ IDEF0هذل 

 هدلسازی فرایٌدّای اصلی

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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 ّای کلیدی عولکرد در ّر حَزُ سازهاًی  تعییي ضاخص
 

 ساصهاًی اًذاصّای چطن وِ است هعیاسی (KPI) عولىشد ولیذی ضاخص •

   . هی ساصد هشتثظ فشدی عول ٍ الذام تا سا

 

ُ گیشی لاتل پاساهتشی عولىشد ولیذی ضاخص •  فاوتَسّای وٌٌذُ هٌعىس تَاًذ هی وِ است اًذاص

   .ّستٌذ هتغیش دیگش ساصهاى تِ ساصهاًی ّش اص پاساهتشّا ایي .تاضذ ساصهاى یه هَفمیت حیاتی

 

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

تعییي    
ضاخص ّای 

 ولیذی
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 ًام ضاخص ًام فرآیٌد حَزُ

 تْزُ تزداری ًزهال اهَر تْزُ تزداری هعاًٍت تَلیذ

 (L)هقذار هحذٍدیت تخار

 (FO-FA)تعذاد خزٍج اضطزاری تخار 

 (دهای ٍاتزٍال -خالء )رعایت پاراهتزّای تْزُ تزداری تخار

 هشارکت در کٌتزل فزکاًس تخار

 هشارکت در تَلیذ ٍ جذب تَاى راکتیَ تخار

 تعذاد تجْیشات هْن خارج اس هذار تخار

 (هتَسط دٍسال خط قزهش تعزیف شذ)شاخص هصزف آب 

 برداری نرمال شاخص های تعیین شذه برای فراینذ بهره

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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 نحوه محاسبه شاخص نام شاخص
واحد 
 اندازگیری

 (L)هقذار هحذٍدیت تخار
 تزاساس گشارش هزکش کٌتزل

تِ غیز اس هحذٍدیت ّای ًاشی اس افت خال، رعایت هسائل سیست هحیطی،  )
 ...(تاخیز در اًجام اهَر تعویزاتی ٍ 

MWh 

 تخارتعذاد خزٍج اضطزاری 
 (FO-FA) 

 FO-FA-تزاساس گشارش هزکش کٌتزل
ُ تزداری هاًٌذ سیوَلِ ًاهٌاسة،  ) تِ غیز اس تزیپ ّای ًاشی اس هٌشاء خارج اس تْز

 ...(عَاهل جَّی، تلک اٍت، خزٍجْای ًاشی اس  ضعف هتزیال در تعویزات ٍ 

 تعذاد

رعایت پاراهتزّای تْزُ تزداری 
 (دهای ٍاتزٍال -خالء )تخار

 تزاساس گشارش گزٍُ تزًاهِ ریشی

 یعٌی رعایت کاهل ّزدٍ پاراهتز 100هفَْم )

 (تِ غیز اس هَارد تعَیض سَخت ٍ ًَساًات ٍاحذ)
 درصذ

 هشارکت در کٌتزل فزکاًس تخار
تزاساس گشارش صَرتحساب تاسار تزق ٍ هثٌای هحاسثِ  هیلیَى ریال تخصیص  

 یافتِ تِ ّزًیزٍگاُ هی تاشذ

ریال تز هثلغ 
 قزاردادساالًِ

 هشارکت در تَلیذ ٍ جذب 
 راکتیَ تخارتَاى 

تزاساس گشارش صَرتحساب تاسار تزق ٍ هثٌای هحاسثِ  هیلیَى ریال تخصیص  
 یافتِ تِ ّزًیزٍگاُ هی تاشذ

ریال تز هثلغ 
 قزاردادساالًِ

تعذاد تجْیشات هْن خارج اس هذار 
 تخار

 تزاساس گشارش گزٍُ تزًاهِ ریشی

 تعذاد (صفز هطلَب تَدى تعذاد تجْیشات هْن خارج اس هذار است)

هتَسط دٍسال )شاخص هصزف آب 
 لیتزتزهگاٍات ساعت تزاساس گشارش گزٍُ تزًاهِ ریشی (خط قزهش تعزیف شذ

 نحوه محاسبه شاخص های هر فرآینذ

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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 BSCفایل هحاسباتی با استفادُ از هدل •

 

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

شاخص بهمن 1395.xlsx
شاخص بهمن 1395.xlsx
شاخص بهمن 1395.xlsx
شاخص بهمن 1395.xlsx
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فراخَاى ٍ اطالع رساًی در سطح ضرکت جْت ارسال اعداد هحاسبِ ضدُ  •
 برای ّر ضاخص  

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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 گیری ًتیجِ
 وِ است ساصهاًی سّثشاى ٍ هذیشاى تشای حیاتی ٍ لذستوٌذ اتضاسی عولىشد ولیذی ّای ضاخص •

 تشًاهِ هسیش تا اًغثاق هیضاى ًیض ٍ هَفمیت هیضاى اص هٌاسثی دسن تِ تَاًٌذ هی آى تَسیلِ
 .یاتٌذ دست ساصهاى ساّثشدی

 
 پشداخت سیستن ٍ ّا ضاخص تیي هتعادل ٍ صحیح استثاط ایجاد ٍ ّا ضاخص ایي تِ دّی ٍصى تا •

 ًوَد ایجاد واسآهذ اسصضیاتی سیستن یه ساصهاى دس سالن سلاتتی فضای ایجاد تش عالٍُ پاداش،
   .ًوایذ هٌعىس دلیك عَس تِ سا واسوٌاى عولىشد وِ
 هحاسثِ ًوَدى هٌذ ًظام ٍ ساهاًذّی هٌظَس تِ سجایی ضْیذ ًیشٍگاُ دس ساختاسی چٌیي ایجاد •
   .است تَدُ هَضَع ایي هؤیذ (هاّاًِ واسایی العادُ فَق عٌَاى تا) پاداش پشداخت ٍ
 
 ًظام استماء ٍ سیستن ایي اجشای صهاى اص وِ اًذ دادُ ًطاى ساصهاى دس گشفتِ صَست ّای تشسسی •

 صَست تِ ّا پاداش  پشداخت ًحَُ اص آًاى سضایت ًیض ٍ واسوٌاى ٍسی ٍتْشُ واسآیی  هیضاى پاداش،
 .است یافتِ افضایص چطوگیشی

 

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»



 کیفیت بطَر تصادفی بَجَد ًوی آید، بلکِ باید برای آى برًاهِ ریسی کرد

ذهنی که با تجربه های جدید شکل میگیرد  

.هرگس نمیتواند به ابعاد قبلی اش بازگردد



25 

ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت  تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

 « ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»
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با تشکر از حسن توجه شما

 «  ّای کلیدی عولکرد کارکٌاى جْت ارتقاء سیستن پرداخت پاداش در ًیـرٍگاُ ضْید رجایی تعییي ٍ ارزیابی ضاخص»

 کیفیت ّوِ چیس ًیست، اها بدٍى کیفیت ّوِ چیس ّیچ است


