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هــا هاــواسه تــشای پیطــثشد اهــذا  و انجــا   ســاصمان چکیــدٌ 

. اص تاضـنذ  های خود، نیاصمنذ مناتع و امىانات مختلـ  مـی   فعالیت

 ی انسانی جـض  ارشگـزاستشین هنهـا   میان این امىانات و مناتع، نیشو

هـا تـا مهیـا ناـودن ضـشایظ       ضود وه مذیشان ساصمان محسوب می

تواننذ صمینه پیطشفت و سسیذن ته اهذا  سا  مناسة  تشای هنها می

اص جاله این مواسد وه هاواسه تشای مـذیشان مهـم و    فشاهم نااینذ.

مثنای  تاضذ، پشداخت پاداش عادالنه تین واسونان تش تا اهایت می

وسی  عالىشد است وه ضشایظ انگیـضش واسونـان و افـضایص تهـشه    

ضناســایی ونــذ.  دس ایــن ممالــه مو ــو   ســاصمان سا فــشاهم مــی

هـای ولیـذی عالىـشد دس هـش حـوصه       فشهینذها و تعیین ضـاخع 

و  ساصمانی دس نیشوگاه ضهیذ سجایی موسد تشسسی لشاس گشفته است

شای هـش تخـص و   های عاومی و اختػاغی تعیین ضذه تـ  ضاخع

     گشدد. ها تطشیح می نحوه تعیین و اسصیاتی این ضاخع

 ضاخع ولیذی عالىشد، تهشه وسی، فشهینذ، اسصیاتی عالىشد  ،سیستم پاداش  یدیکل یَا ياژٌ

 . مقدم1ٍ

ــاصمان  ــش س ــشوصه دس عػ ــا ام ــان  یه ــاتع انس ــوس، من ــص مح  یدان

مناتع  تیشیهاست. لزا مذ ساصمان اسیدس اخت هیسشما نیاسصضانذتش

اسـت وـه اگـش تـه      یساصمان ینذهایفشه نیتش یاص اغل یىی یانسان

و  یسـاصمان عشاحـ   یانـذاص و ساهثشدهـا   چطم یو دس ساستا یخوت

ته  یاتی و دست یمانساص تیدس موفم یضود، نمص مها یساص ادهیپ

دس این  خواهذ داضت. ها تیفعال ییو واسا یاهذا  و استما  ارشتخط

توانذ معیاس  اسونان ساصمان دس این ساستا میتین اسصیاتی عالىشد و

ضناخت واسونان ساعی و اعغـای   ]1[مناسثی تشای مذیشان تاضذ.

پاداش ته هنها، ایجاد انگیـضه تـشای تهثـود عالىـشد هنـان و سـایش       

وجـود ناـا     .واسونان، اص جاله علل اغلی اسصیاتی عالىشد اسـت 

ن اسـت و  وسی دس هـش سـاصما   پاداش مهاتشین تعذ افـضایص تهـشه  

 تذون وجود پاداش هیچ ساصمانی امىـان حیـات نخواهـذ داضـت.    

منذ ته ضىلی وـه دس هن   هاچنین وجود یه سیستم پاداش ناا 

اسائه حموق و دستاضد منػفانه تاضـذ و پشداخـت مضایـا و پـاداش     

توانذ تـه   غوست گیشد می تشای هاه واسونان دس یه فضای سلاتتی

وسی سـاصمان واـه ضـایانی     تهشهافضایص انگیضه واسونان و تهثود 

ــذ. ــین   ]2[ ناای ــ وهص تعی ــن پ ــا دس ای ــزا مهاتــشین هــذ  م ل

های ولیذی عالىشد واسونـان تـه مناـوس اسصیـاتی هنهـا و       ضاخع

پشداخت پاداش مناسة جهت وسـة س ـایت سـاصمانی و ایجـاد     

مشاحـل   1-ضـىل تاضـذ.   ضشایغی تشای سلاتت سالم دس ساصمان می

ــه دس  ــه سا و ــن ممال ــاه ضــهیذ سجــای وــاسی ای ــذوین و نیشوگ ی ت

 دهذ. نطان میساصی ضذه است  پیاده
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 فرآیىد َای کاری شرکت بـر اسـا   شىاسایی ي تعییه  .2

   APQC استاودارد مدل

 هـای ولیـذی عالىـشد، ضناسـایی      اولین گا  تشای تعیین ضاخع

هـای مختلـ  اسـت. تـذین      فشهینذهای ولیذی ضـشوت دس حـوصه  

مناوس دس نیشوگـاه ضـهیذ سجـایی جهـت مطـخع ناـودن ایـن        

 های صیش استفاده ضذه است: ینذها اص سوشفشه

 یعوفان فىش •

ه وـ هسـتنذ   یوسـان  نفعانیرمناوس اص  .نفعانیاص ر یناشخواه •

 .گزاسنذ یتش هنها ارش م ای شنذیگ یلشاس م نذهایفشه شیتحت تار

 یمطاوس خاسج هیاص خذمات  استفاده •

 یچاسچوب عثمه تنـذ )APQC 1 یمذل استانذاسد عاوم تا واس •

 ]3[ خاظ ساصمان ظیهن تا ضشا كی، و تغث(PCF 2 نذیفشا

 تشخی اص این فشهینذها ته تفىیه هوسده ضذه انذ. 1-جذولدس 

 وام فرآیىد امًر يوتمعا

یذ
تَل

 

 تْزُ تزداری
 تْزُ تزداری ًزهال

 ایشٍلِ ٍ صذٍر پزهیت

 شیمی

 ًزهال  تزداری تْزُ سهاى در ٍاحذ ضیویایی کٌتزل
 پزهیت صذٍر

 تَلیذ آب دهیي
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 اسٌاد )ادارُ رسیذگی اسٌاد( رسیذگی گزدش

 (پزداخت ادارُ) اسٌاد ٍ چک صذٍر

 خزیذ کاال ٍ خذهات بازرگاوی امًر

 قراردادَا

 هٌاقصِ تزگشاری سٌجی اهکاى
 قزارداد اًعقاد ٍ تٌظین

 فٌی ٍ تخصصی خذهات صذٍر

 اوبار
 اًثار رسیذ
 اًثار حَالِ

ًی
سا

ع اً
هٌات

 

HSE 

 ُ ّاآالیٌذ کٌتزلٍ  هحیطی سیست قاًًَی اتالشاه اجزای
 پزسٌل ٍ ایوٌی سالهتی کٌتزل

  آسهایطی آهَسضی هاًَرّای اًجام

 کارکىان امًر
 کارکٌاى ارتقاء ٍ ًگْذاضت فزآیٌذ

 اًساًی ًیزٍی جذب فزآیٌذ

 آمًزش گريٌ
 آهَسش ی اجزا

 اثزتخطی آهَسش ارسیاتی

 گريٌ

 تحقیقات

 داًص هذیزیت ٍ تحقیقات ِکویت تزگشاری
 داخلی هویشی تزگشاری

  هذیزیتی ّای سیستن ایجاد سیز ساخت ٍ صذٍر هویشی

 های مختل  ضشوت لیست تعذادی اص فشهینذهای ضناسایی ضذه دس حوصه :1-جذول

                                                 
1American Productivity & Quality Center 
2 Process Classification Framework 

سـاخت   یاتضاسهـا پس اص ضناسایی فشاینذهای اغلی تا استفاده اص 

هشوـذا  اص فشهینـذها تـه     ، IDEF0ناـوداس   نایـش  ینذیمذل فشه

اص سوش  یسوش وـه تخطـ   نیـ اضـونذ.   غوست استانذاسد مذل می

سا تـه   نـذ یفشه هیـ ، است 3یو عشاح لیتحل افتهیساختاس هیتىن

 :  ونذ یمذل م شیضىل ص

 

 

 

 

 

ــذ تهــشه 2-دس ضــىل ــوس   مــذل فشهین ــه ام ــوط ت ــال مشت داسی نشم

 ست :تشداسی نیشوگاه تخاس نطان داده ضذه ا تهشه

 

 

 

 

 

 تشداسی نیشوگاه تخاس داسی نشمال مشتوط ته اموس تهشه فشهینذ تهشه IDEF0: مذل 2-ضىل

 

عملکـرد در   َای کلیدی شاخص ي محاسبٍ امتیازتعییه  .3

 َر حًزٌ سازماوی  

 یوه چطم انذاصها است یاسیمع( KPI) 4عالىشد یذیول ضاخع

 یذیضاخع ول د.ساص یم مشتثظ  یسا تا الذا  و عال فشد یساصمان

توانـذ مـنعىس    یوـه مـ   است یشیگ لاتل انذاصه یعالىشد پاسامتش

 نیــســاصمان تاضــذ. ا هیــ تیــموفم یاتیــح یوننــذه فاوتوسهــا

 ]4[. هستنذ شیمتغ گشیته ساصمان د یپاسامتشها اص هش ساصمان

 عثاستنذ اص : عالىشد یذیول یضاخع ها یها ی گیاص و یتشخ

 .تاضنذ یهذا  ساصمانمنعىس وننذه ا •

 .تاضنذ یشیگ انذاصه لاتل •

 .ساصمان تاضنذ تیموفم ذیول •

                                                 
3 Structured analysis and design technique 
4 Key Performance Indicator 

 وسودی  عىًان فرآیىد

 ونتشل

  مىانیض فشاخوان

 خشوجی 

 برداری ورمال بهرٌ
 هب

 سوخت

 نیشوی انسانی تجهیضات

 تولیذ تشق

 
 تولیذ هالینذه

 

 IMS    دیسپاچینگ    دستوسالعالها    ضیای 
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توسـظ واسونـان انجـا      ستیتا یته عوس وا ح و سوضن هنچه م •

 نذ.ون انیضود سا ت

 تشداسی های تعیین ضذه تشای فشاینذ تهشه ضاخع 3و  2دس جذاول 

 نشمال و نحوه محاسثه امتیاص مشتوط ته هش ضاخع مطخع ضـذه 

  است.

 
 ضاخص ًام فزآیٌذ ًام حَسُ

یذ
تَل

ت 
اًٍ

 هع
ی

دار
 تز

زُ
 تْ

َر
اه

 

 تزداری تْزُ

 ًزهال

 (L)تخار هحذٍدیت هقذار

 (FO-FA) تخار اضطزاری خزٍج تعذاد

 (ٍاتزٍال دهای - خالء)تخار تزداری تْزُ پاراهتزّای رعایت

 تخار فزکاًس کٌتزل در هطارکت

 تخار راکتیَ ىتَا جذب ٍ تَلیذ در هطارکت

 تخار هذار اس خارج هْن تجْیشات تعذاد

 (ضذ تعزیف قزهش خط دٍسال هتَسط) آب هصزف ضاخص

 تشداسی نشمال : ضاخع های تعیین ضذه تشای فشاینذ تهشه 2-جذول

 

 شاخص محاسبٍ وحًٌ شاخص وام
 ياحد

 اودازگیری

 هحذٍدیت هقذار

 (L)تخار

 کٌتزل هزکش گشارش تزاساس

 خال، افت اس ًاضی ّای هحذٍدیت اس غیز تِ)

 اهَر اًجام در تاخیز هحیطی، سیست هسائل رعایت

 ...( ٍ تعویزاتی

MWh 

 اضطزاری خزٍج تعذاد

 (FO-FA) تخار

 FO-FA-کٌتزل هزکش گشارش تزاساس

 اس خارج هٌطاء اس ًاضی ّای تزیپ اس غیز تِ)

 جَّی، عَاهل ًاهٌاسة، سیوَلِ هاًٌذ تزداری تْزُ

 در هتزیال ضعف  اس ًاضی خزٍجْای اٍت، تلک

 ...( ٍ تعویزات

 تعذاد

 تْزُ پاراهتزّای رعایت

 - خالء)تخار تزداری

 (ٍاتزٍال دهای

 ریشی تزًاهِ گزٍُ گشارش زاساست

 ّزدٍ کاهل رعایت یعٌی 011 هفَْم)

 پاراهتز

 (ٍاحذ ًَساًات ٍ سَخت تعَیض هَارد اس غیز تِ)

 درصذ

 کٌتزل در هطارکت

 تخار فزکاًس

 هثٌای ٍ تزق تاسار صَرتحساب گشارش تزاساس

 ّزًیزٍگاُ تِ یافتِ تخصیص ریال هیلیَى  هحاسثِ

 تاضذ هی

 هثلغ تز ریال

 قزاردادساالًِ

 ٍ تَلیذ در هطارکت

 تخار راکتیَ تَاى جذب

 هثٌای ٍ تزق تاسار صَرتحساب گشارش تزاساس

 ّزًیزٍگاُ تِ یافتِ تخصیص ریال هیلیَى  هحاسثِ

 تاضذ هی

 هثلغ تز لریا

 قزاردادساالًِ

 هْن تجْیشات تعذاد

 تخار هذار اس خارج

 ریشی تزًاهِ گزٍُ گشارش تزاساس

 اس خارج هْن تجْیشات تعذاد تَدى هطلَب صفز)

 (است هذار

 تعذاد

 آب هصزف ضاخص

 خط دٍسال هتَسط)

 (ضذ تعزیف قزهش

 ریشی تزًاهِ گزٍُ گشارش تزاساس
    تز لیتز

 ساعت هگاٍات

 نحوه محاسثه امتیاص مشتوط ته هش ضاخع : 3-جذول
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ــذ و   ضــــاخع ــضاسی لذستانــ ــشد اتــ ــای ولیــــذی عالىــ هــ

ــه      ــت وـ ــاصمانی اسـ ــشان سـ ــذیشان و سهثـ ــشای مـ ــاتی تـ حیـ

تواننــــذ تــــه دسن مناســــثی اص میــــضان   توســــیله هن مــــی

ــشدی       ــه ساهث ــیش تشنام ــا مس ــاق ت ــضان انغث ــض می ــت و نی موفمی

تــا تعیــین دسســت    دس عــین حــال   دســت یاتنــذ.  ســاصمان

ــاخع ــن ض ــی ای ــا م ــت    ه ــتانذاسد جه ــذل اس ــه م ــه ی ــوان ت ت

ــا وصن     ــت و ت ــت یاف ــان دس ــشد واسون ــاتی عالى ــه   اسصی ــی ت ده

هــا و ایجــاد استثــاط غــحیح و متعــادل تــین       ایــن ضــاخع 

ــاخع ــش ایجــاد       ض ــالوه ت ــاداش، ع ــتم پشداخــت پ ــا و سیس ه

فضــای سلــاتتی ســالم دس ســاصمان یــه سیســتم اسصضــیاتی       

اـــود وـــه عالىـــشد واسونـــان سا تـــه عـــوس واسهمـــذ ایجـــاد ن

ــذ.   ــنعىس ناای ــك م ــان دلی ــاختاسی    چن ــین س ــاد چن ــه ایج و

و  یســــامانذهدس نیشوگــــاه ضــــهیذ سجــــایی تــــه مناــــوس  

ــا  ــت   نا ــثه و پشداخ ــودن محاس ــذ نا ــاداش من ــوان  پ ــا عن  )ت

ــوق ــاسا فـ ــاده وـ ــوده   ییالعـ ــو  تـ ــن مو ـ ــذ ایـ ــه( م یـ ماهانـ

هــای غــوست گشفتــه دس ســاصمان     هاچنــین تشسســی اســت. 

ــان دادهن ــتم     ط ــن سیس ــشای ای ــان اج ــه اص صم ــذ و ــا   ان و استم

ــاداش،  ــا  پـ ــضان  ناـ ــاسه میـ ــشه وس ییوـ ــان یوتهـ و  واسونـ

ــان اص   ــایت هن ــض س  ــت نی ــوه پشداخ ــاداش  نح ــوست   پ ــه غ ــا ت ه

 چطاگیشی افضایص یافته است.

 

 

 مراجع. 5

هـای   ضناسـایی ضـاخع  ، 1311 ،ایـش  , سلغانیو  علیش ا, سوغنی - 1

فشهینـذ مـذیشیت    ،فشاد تشای پشداخت پـاداش  ولیذی سنجص عالىشد ا

  .تهشان ،11پاییض  ،25دوسه  ،توسعه

 

بدالطاه, محمد؛ محمدرضا محسنی ً  - 2

متکص،  مد زح ضاخص 13۳۱مح سایی  ، ضنا

يت  نان ج کرد کارک یدی عمل ىای کل

سازمان  کاًی:  مٌرد  پاداش  خت  پردا

دًمیه ىمایص عمران ضيرداری سمنان، 

، ىنگ تٌسعوبیه المللی مدیریت ً فر

 تيران
 



 
 

 ۱ 

 یازدهمیه همایش ملی کیفیت ي بهرٌ يری

 1931اسفىد ماٌ سال  11

 

، ضناسایی و ستثه تنـذی  1314و فاعاه هشسج،  میشعثاسی, ا - 3

عوامل م رش تش پیاده ساصی مذیشیت دانـص دس صنجیـشه تـنمین تـا     

هطـتاین ونفـشانس ملـی و دومـین     ، APQC استفاده اص مـذل 

 ، تهشانونفشانس تین الاللی مذیشیت دانص

 

امتیاصی متواصن و  ، واست1315اهذی, جواد و صهشا عالثی، ص -4

سومین ونفشانس تین الاللی واستشد هن دس مذیشیت استشات یه، 
 -، تاتومی پ وهص های نوین دس مذیشیت ، التػاد و علو  انسانی

 وطوس گشجستان، موسسه سشهمذ هاایص واسین


