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 عارضه یابی سازهانی، نخستین گام برای رسیذن به سازهان سرآهذ

 ینذ، هذل و کارکردهافرآ

 وحیذ زارع زاده، کارشناس سیستن های هذیریت پروشه، هذیریت برناهه ریسی

 :همذهِ

ارسٗببٖ ّبٕ  پَ٘عتِ اٗغت وِ بب بزًبهِ رٗشٕ ٍ ّذف گذارٕ آغبس هٖ ؽَد ٍ در عَل هغ٘ز بب عزآهذ ؽذى ٗه عبسهبى، فزاٌٗذ

هؾخـ ؽذُ ٍ بب افالحبت السم، حذف هَاًغ ٍ تمَٗت ًمبط لَت  هذاٍم بب تَجِ بِ اّذاف اس پ٘ؼ تؼ٘٘ي ؽذُ، ًَالـ ٍ ًبرعبٖٗ ّب

 .اًجبم هٖ ؽَد

 پ٘ذاوزدى هؾىالت آى وِ بب ػٌَاى ػبرضِ ًبه٘ذُ هٖ ؽَد، الذاهٖ ح٘بتٖ در درن ٍ ؽٌبخت وبهل اس ٍضؼ٘ت هَجَد عبسهبى ٍ

عبسهبًٖ ؽبهل هذل ٍ وبروزدّبٕ هْن آى بِ ػٌَاى ًمغِ  پَ٘عتِ فَق الذوز اعت. در اٗي همبلِ بِ عَر خالفِ ػبرضِ ٗببٖ فزآٌٗذ

 .رؽذ ٍ عزآهذٕ هَرد بزرعٖ اجوبلٖ لزار گزفتِ اعت آغبسٕ جْت ٍرٍد بِ هغ٘ز

 
 

هَجَد پَٗب ٍ سًذُ اعت. ّوبًغَرٕ  ً٘ش ٗه هببحث هذٗزٗتٖ، عبسهبى بِ بذى اًغبى تؾبِ٘ هٖ ؽَد، چزا وِ عبسهبى در بغ٘برٕ اس

آسهبٗؼ ّب  بذى، اًجبم آسهبٗؼ ّبٕ وبهلٖ اس ٍضؼ٘ت بذى اًغبى اعت ٍ ّز چِ دلت اٗي وِ پ٘ؼ ً٘بس اًجبم ّز درهبى ٍ بْبَد در

ٍ پ٘ؾزفت عبسهبى در هَرد اٗجبد افالحبت ٍحزوت بِ عَٕ رؽذ  ب٘ؾتز ٍ دل٘ك تز ببؽذ بْبَدّب ٍ فزاٌٗذ درهبى هَثزتز خَاّذ بَد،

تٌگٌبّبٖٗ دارٗن وِ هوىي اعت بِ  ػبرضِ ٗببٖ ّو٘ي حىن را دارد ٍ بب اًجبم اٗي فزاٌٗذ عؼٖ در ٗبفتي هؼضالت ٍ ً٘ش اًجبم فزاٌٗذ

  .ببؽٌذ ػٌَاى عذٕ هبًغ حزوت عبسهبى در هغ٘ز بْبَد

 

افالح  تَعؼِ ظزف٘ت هذٗزٗت ٍ ًظبم ّبٕ هذٗزٗتٖ ٍاٍلِ٘ در تؼزٗف الذاهبت السم بزإ  اًجبم فؼبل٘ت ػبرضِ ٗببٖ بِ ػٌَاى گبم

  .عبسهبى اعت ػولىزد عبسهبى فؼبل٘تٖ بغ٘بر ضزٍرٕ ٍ گبهٖ اس ٗه پزٍصُ اعتزاتضٗه در

 

 :ههن ترین کارکردهای انجام عارضه یابی سازهانی عبارتنذ از

  ؽٌبعبٖٗ ػلل تأخ٘زات پزٍصُ ّبٕ عبسهبى    •

 عَدآٍرٕ هحبعبِ ؽبخـ ّبٕ بْزُ ٍرٕ ٍ    •

  تؼ٘٘ي ه٘شاى بْزُ ٍرٕ عبسهبى ٍ وبروٌبى    •

  تحل٘ل دل٘ك عبختبر، فزآٌٗذ اّذاف ٍ اعتزاتضٕ ّبٕ عبسهبى ٍ بْبَد آًْب    •

  تؼ٘٘ي ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ اٍلَٗت بٌذٕ هؾىالت    •

 ػبرضِ ٗببٖ هٌببغ اًغبًٖ، ارگًََهٖ ٍ هح٘ظ وبر    •

  بزإ بزرعٖ ػولىزد عبسهبىؽٌبعبٖٗ ٍ تحل٘ل هح٘ظ هَجَد     •



  تؼ٘٘ي راّىبرّبٕ ػلوٖ حل هؾىالت    •

  تؼزٗف آهَسػ ّب ٍ پزٍصُ ّبٕ وبربزدٕ ٍ وبّؼ ّشٌِٗ ّبٕ آهَسػ ّبٕ غ٘ز هؤثز    •

 جلَگ٘زٕ اس اتالف هٌببغ هبلٖ عبسهبى در پزٍصُ ّبٕ غ٘ز وبربزدٕ    •

 

ًٌذ هبتٌٖ بز تئَرٕ ػلَم رفتبرٕ. فزآٌٗذ هذوَر تؾى٘ل ؽذُ اعت اس تؼبرٗف اوبده٘ه ٍ رعوٖ، ػبرضِ ٗببٖ را فزآٌٗذٕ هٖ دا

 :هزاحل

 

 (ٍرٍد بِ ٗه ع٘غتن اًغبًٖ )عبسهبى    -1

 جوغ آٍرٕ دادُ ّبٕ هؼتبز در هَرد تجزب٘بت افزاد تؾى٘ل دٌّذُ آى عبسهبى در رابغِ بب ع٘غتن حبون بز آى ٍ ًْبٗتبَ    -2

 اس پزداسػ دادُ ّب بِ آى ع٘غتن بوٌظَر ارتمبء آگبّٖ افزاد ع٘غتن در آى هَردببسخَرد دادى اعالػبت حبفل       -3

عبسهبى را فزاّن هٖ آٍرد بِ تزت٘بٖ  ٗببٖ بِ ؽزح فَق، چٌبًچِ بز اعبط ٗه هذل فَرت پذٗزد، اهىبى فْن ع٘غتوبت٘ه ػبرضِ

 .ًٖ هٌبعب اًجبم دادٍرٕ، الذاهبت السم را در همبعغ سهب وِ بتَاى بوٌظَر حل هؾىالت ٍ بْبَد بْزُ

  :هزاحل اًجبم پزٍصُ ّبٕ ػبرضِ ٗببٖ بِ عَر ولٖ بِ ؽزح سٗز اعت    

 عزح هَضَع ٍ ب٘بى هغئلِ ٗب هغبٗل عبسهبى    -1

 وغب هَافمت هذٗزٗت ارؽذ بزإ اجزإ پزٍصُ ػبرضِ ٗببٖ    -2

 هذٗزاىتؾى٘ل ت٘ن ػبرضِ ٗببٖ بِ هٌظَر اٗجبد تفبّن ٍ وغب حوبٗت ٍ ّوىبرٕ     -3

 اًجبم آهَسؽْبٕ اٍلِ٘، تَجِ٘ ٍ اٗجبد اػتمبد در هذٗزاى ٍ عبٗز اػضب    -4

 تِْ٘ بزًبهِ ٍ اًجبم ػبرضِ ٗببٖ ٍ در اداهِ ػلت ٗببٖ    -5

 ارائِ راّىبرّبٕ بْبَد    -6

 تذٍٗي ٍ اراِٗ گشارػ    -7



 
 

  

 

 .اس هَضَع ٍع٘غ تزٕ بِ ًبم تَعؼٔ عبسهبًٖ اعت 

 
  

ٗه هجوَػِ ؽَد. البتِ ببٗذ تَجِ ؽَد  هَرد  ٗببٖ عبسهبًٖ حزوتٖ ً٘غت وِ الشاهبً هٌجز بِ ٗبفتي ٗه حم٘مت هحض در ػبرضِ

در  ن هؾتزن ٍ ّوِ جبًبًِ٘غت. بِ ب٘بى دٗگز ، ّذف اس ػبرضِ ٗببٖ، اٗجبد ٗه فْ وِ ػبرضِ ٗببٖ ٗه ع٘غتن تجَٗش ًغخِ ّن

تغ٘٘زات در ع٘غتن ٍ ّوچٌ٘ي هَضؼٖ وِ ً٘بس  هَرد ٗه ع٘غتن اعت تب بز اعبط آى، اهىبى تقو٘ن گ٘زٕ در خقَؿ لشٍم اٗجبد

 .بِ اًجبم تغ٘٘زات دارد، رٍؽي ؽَد

 

رآهذٕ در هجوَػِ هٖ ؽًَذ. ّبٖٗ ، هتَجِ ًبوب ٗببٖ عبسهبًٖ سهبًٖ اًجبم هٖ ؽَدوِ هتَل٘بى آى عبسهبى ، ببعتٌبد ؽبخقِ ػبرضِ

اًتْبٕ ػبرضِ ٗببٖ،  افالح ٍ بْبَد ّوزاُ ببؽذ ، هٌجز بِ اًجبم فزآٌٗذ ػبرضِ ٗببٖ خَاّذ ؽذ. در اٗي تؾخ٘ـ چٌبًچِ بب ارادٓ

 .گشٌِٗ ّبٕ هَجَد جْت اًجبم الذاهبت افالحٖ آغبس هٖ گزدد عزاحٖ

 
 

 عارضه یابی سریع

 

ببسدٗذ ٍ هغبلؼِ هغتٌذات جوغ آٍرٕ ؽذُ ٍ عپظ  اٗي ًَع ػبرضِ ٗببٖ اعالػبت ولٖ عبسهبى اس راّْبٕ هقبحبِ، پزعؾٌبهِ، در



ٗىذٗگز ٍ  بب اعالػبت ارتببط عپظ. ؽَد هٖ اًجبم عبسهبى عَدآٍرٕ ٍ ٍرٕ بْزُ   ّبٕ هحبعببت السم بزإ هحبعبِ ؽبخـ

ؽزوت در هح٘ظ ب٘زًٍٖ ً٘ش هَرد بزرعٖ ٍ ارسٗببٖ لزار  لزار گزفتِ ٍ جبٗگبٍُضؼ٘ت ؽبخـ ّبٕ هختلف هَرد بزرعٖ ٍ تحل٘ل 

 .هٖ گ٘زد

  ً٘ش تز ػو٘ك ٍ تز دل٘ك بزرعٖ اًجبم ضزٍرت هَرد در هزحلِ اٗي در. گ٘زد هٖ  در ًْبٗت ػولىزد عبسهبى هَرد لضبٍت لزار

  .تقو٘ن گ٘زٕ هٖ ؽَد

 

 عارضه یابی تفضیلی

ِ اعت وِ پظ اس تقَٗب پزٍصُ ػبرضِ ٗببٖ اًجبم هٖ ؽَد. هزاحل هختلف اٗي فزاٌٗذ هؼوَالَ بِ هزحل 7اٗي ًَع ارسٗببٖ ؽبهل 

 :ٗز اعتستزت٘ب 

 

 بزرعٖ هبهَرٗت، چؾن اًذاس، اّذاف ٍ اعتزاتضٕ ّبٕ عبسهبى    .1

ّوچٌ٘ي للوزٍ وبرٕ آى. گبًِ داخل عبسهبى ٍ  بزرعٖ عبختبر، ع٘غتن ّبٕ اعالػبتٖ، فزاٌٗذّب ٍ ًتبٗج آى در حَسُ ّبٕ ًِ    .2

 .هٖ دّذ بِ اٗي هزحلِ هؼوَالَ ػولىزد عبسهبى را در دٍرُ ّبٕ هختلف هَرد بزرعٖ لزار ًوًَِ پزعؼ ًبهِ ّبٕ اعبعٖ هزبَط

 تحل٘ل ًتبٗج بزرعٖ ّب ٍ ارسٗببٖ ّب ٍ جوغ بٌذٕ ًٍت٘جِ گ٘زٕ    .3

 تؼ٘٘ي ًمبط لَت ٍ ضؼف    .4

 اٍلَٗت بٌذٕ هؾىالت    .5

 ؼ٘٘ي حَسُ ّبٕ ول٘ذٕ بْبَد بب تَجِ بِ هؾىالت اٍلَٗت بٌذٕ ؽذُ ٍ اراِٗ راّىبرّبٕ بْبَدت    .6

 تذٍٗي گشارػ    .7

 

 :حَسُ ّبٕ ًِ گبًِ هَرد اؽبرُ در هزحلِ دٍم بِ ؽزح سٗز هٖ ببؽٌذ

 (اثزبخؾٖ )اًجبم وبرّبٕ درعت    •

 (وبراٖٗ )اًجبم درعت وبرّب    •

 (وبرّبٕ درعت بْزُ ٍرٕ )اًجبم درعت    •

 ًَآٍرٕ    •

 لببل٘ت اًؼغبف    •

 و٘ف٘ت سًذگٖ وبرٕ ؽزوت    •

 

  عَدآٍرٕ    •



 و٘ف٘ت    •

     هغئَل٘ت اجتوبػٖ    •

  http://aryanapm.comهٌبغ :

 

 

 

http://aryanapm.com/

