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تجزيه و تحليل و تجزيه و تحليل و : : درس درس 
طراحی سيستمهاطراحی سيستمها

تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاتجزيه و تحليل سيستم ها و روشها: : منبع منبع 
خانم دکتر زاهدیخانم دکتر زاهدی

وو
جزوه آقای پاسبانجزوه آقای پاسبان

واحدواحد  33::تعداد واحد تعداد واحد 
مجتبی رفيعیمجتبی رفيعی::تهيه کنندهتهيه کننده یهيهي ي یی ي ی
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ل ا ل لف ا ل شف نگ شت نگ ت سيستم و نگرش سيستم و نگرش ::فصل اول فصل اول 
سيستمیسيستمیتت
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اول فصل کلی اولاهداف فصل کلی ل اولاهداف ی  اف  ل اولاه ی  اف  اه
طبقه--11 و عملکرد نحو و ،ترکيب سيستم مفهوم با طبقهآشنايی و عملکرد نحو و ،ترکيب سيستم مفهوم با آشنايی آشنايی با مفهوم سيستم ،ترکيب و نحو عملکرد و طبقه آشنايی با مفهوم سيستم ،ترکيب و نحو عملکرد و طبقه 11

بندی و خواص سيستمهابندی و خواص سيستمها
ا22 ت ي ع يه نظ با اآشناي ت ي ع يه نظ با آشناي آشنايی با نظريه عمومی سيستمهاآشنايی با نظريه عمومی سيستمها--22
آشنايی با نگرش سيستمی آشنايی با نگرش سيستمی   --33
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اول فصل رفتاری اولهدفهای فصل رفتاری ل اول هدفهای ری  ی ر ه ل اول ه ری  ی ر ه ه
شماريد--11 بر را سيستمها اساسی خصلت شماريدسه بر را سيستمها اساسی خصلت سه ري11 ه ر بر  ي ی  ري   ه ر بر  ي ی    
اجزاءسيستم را نام برده و هر يک را در دو سطر توضيح دهيد اجزاءسيستم را نام برده و هر يک را در دو سطر توضيح دهيد   - - 22
کنيد--33 مشخص را آموزشی موسسه يک در سيستم کنيداجزاءمختلف مشخص را آموزشی موسسه يک در سيستم اجزاءمختلف اجزاءمختلف سيستم در يک موسسه آموزشی را مشخص کنيد اجزاءمختلف سيستم در يک موسسه آموزشی را مشخص کنيد --33
سيستم باز و بسته را مقايسه کنيد سيستم باز و بسته را مقايسه کنيد   - - 44
عملکرد55 نحوه و دهيد شرح را آن مختلف های گونه و منف عملکردآنتروپ نحوه و دهيد شرح را آن مختلف های گونه و منف آنتروپ آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهيد و نحوه عملکرد آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهيد و نحوه عملکرد --55

آنتروپی را در سيستم های باز و بسته شرح دهيد آنتروپی را در سيستم های باز و بسته شرح دهيد 
دهيد--66 توضيح مثال ذکر با را فرعی و اصلی های دهيدسيستم توضيح مثال ذکر با را فرعی و اصلی های سيستم سيستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضيح دهيد سيستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضيح دهيد --66
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؟ چيست ؟سيستم چيست م چي سيستم م چي ي ي
که وابسته هم اجزاءبه از که است ای مجموعه کهسيستم وابسته هم اجزاءبه از که است ای مجموعه سيستم سيستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که سيستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که       

وابستگی حاکم بر اجزای خود کليت جديد را احراز کرده و وابستگی حاکم بر اجزای خود کليت جديد را احراز کرده و 
جهت در و نمايد می پيروی خاصی سازمان و نظم جهتاز در و نمايد می پيروی خاصی سازمان و نظم از نظم و سازمان خاصی پيروی می نمايد و در جهت از نظم و سازمان خاصی پيروی می نمايد و در جهت از

تحقق هدف معينی که دليل وجودی آن است فعاليت می کند تحقق هدف معينی که دليل وجودی آن است فعاليت می کند 
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ها سيستم اساسی خصلت هاسه سيستم اساسی خصلت م هسه ي ی  م ه  ا ي ی    ا

مفهوم کليتمفهوم کليت

سيستمسيستم سيستمسيستمروابط متقابل بين اجزاءروابط متقابل بين اجزاء

وجود هدفوجود هدف
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سيستم سيستمترکيب مترکيب ي يب  مر ي يب  ر
سيستم گانه سيستماجزاءچهار گانه م اجزاءچهار ي ر   ءچه م جز ي ر   ءچه جز

آنچه بنحوی وارد سيستم می شود و آنچه بنحوی وارد سيستم می شود و ) : ) : inputinput((درونداددرونداد  --11
شود می سيستم تحرک شودسبب می سيستم تحرک وسبب ی  م  ي ر  وبب  ی  م  ي ر  بب 

جريان تغيير و تبديل آنچه وارد جريان تغيير و تبديل آنچه وارد ) :) :processprocess((فرايند تبديلفرايند تبديل  --22
شود می شودسيستم می وسيستم ی  م  وي ی  م  ي

به به ((آنچه از تغيير و تبديل از سيستم آنچه از تغيير و تبديل از سيستم ) : ) : outputoutput((بروندادبرونداد  --33
خدمات کااليا خدماتشکل کااليا شود))شکل می شودخارج می خارج ي   ي  ل  و))ل  ی  ورج  ی  رج 

فرايندی دورانی که قسمتی از فرايندی دورانی که قسمتی از ) : ) : feed backfeed back((بازخورد بازخورد   --44
شود می خورانده پس درونداد به اطالعات عنوان به شودستاده می خورانده پس درونداد به اطالعات عنوان به ستاده
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اجزاءسيستم بين اجزاءسيستمارتباط بين ارتباط بين اجزاءسيستمارتباط بين اجزاءسيستمارتباط

درونداد ا
ورودی

برونداد
فرايند تبديلخروجی

باز خورد باز خورد                                                               
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سيستم سيستممحيط ممحيط ي مي  ي ي 
دارد قرار محيطی در سيستم داردهر قرار محيطی در سيستم کليههر شامل سيستم کليهمحيط شامل سيستم محيط محيط سيستم شامل کليه محيط سيستم شامل کليه ..هر سيستم در محيطی قرار داردهر سيستم در محيطی قرار دارد

متغيرهايی است که می تواند در وضع سيستم مؤثر باشند و متغيرهايی است که می تواند در وضع سيستم مؤثر باشند و 
گيرنده بر در محيطی عوامل پذيرند تأثير سيستم از گيرندهيا بر در محيطی عوامل پذيرند تأثير سيستم از يا از سيستم تأثير پذيرند عوامل محيطی در بر گيرنده يا از سيستم تأثير پذيرند عوامل محيطی در بر گيرنده يا
عواملی همچون عوامل طبيعی ،فرهنگی ايدئولوژی عواملی همچون عوامل طبيعی ،فرهنگی ايدئولوژی 

هستند غيره و ،اقتصادی ،سياسی هستند،اجتماعی غيره و ،اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و غيره هستند ،اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و غيره هستند ،اجتماعی
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ها سيستم بندی هاطبقه سيستم بندی م ه طبقه ي ی  م ه ب ب ي ی  ب ب
فرعی و اصلی های فرعیسيستم و اصلی های سيستم های اصلی و فرعیسيستم های اصلی و فرعیسيستم

که در بر گيرنده مجموعه ای از که در بر گيرنده مجموعه ای از : :   سيستم های اصلیسيستم های اصلی                    
باشد ع ف ها ت باشدي ع ف ها ت سيستم ها فرعی می باشدسيستم ها فرعی می باشدي

که جزئی از يک سيستم بزرگتر که جزئی از يک سيستم بزرگتر : :   سيستم های فرعیسيستم های فرعی                  
ک ال ف ل ا ت ا ف قق کت ال ف ل ا ت ا ف قق بوده و جهت تحقق هدفهای سيستم اصلی فعاليت می کند بوده و جهت تحقق هدفهای سيستم اصلی فعاليت می کند ت
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بسته و باز های بستهسيستم و باز های ز و ب سيستم ی ب م ه ز و ب ي ی ب م ه ي
بسته بستهسيستم ارتباط::سيستم خود محيط با که است ساده ارتباطسيستمی خود محيط با که است ساده سيستمی سيستمی ساده است که با محيط خود ارتباط سيستمی ساده است که با محيط خود ارتباط ::سيستم بستهسيستم بسته

برقرار منمی کند و در بر خورد با محيط سازمان خود را برقرار منمی کند و در بر خورد با محيط سازمان خود را 
دهد می دست دهداز می دست از دست می دهداز دست می دهداز

سيستمی است که با محيط خود در ارتباط است سيستمی است که با محيط خود در ارتباط است : : سيستم باز سيستم باز 
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روپیآنتروپیآنتروپی روپیآ آ
نظم جهت خالف بر که دارند وجود عواملی سيستم هر نظمدر جهت خالف بر که دارند وجود عواملی سيستم هر در در هر سيستم عواملی وجود دارند که بر خالف جهت نظم در هر سيستم عواملی وجود دارند که بر خالف جهت نظم   

سيستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سيستم هستند اين سيستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سيستم هستند اين 
نامند می آنتروپی را نامندعوامل می آنتروپی را عوامل را آنتروپی می نامندعوامل را آنتروپی می نامندعوامل
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آنتروپی آنتروپیانواع روپیانواع واع آ روپیا واع آ ا
مثبت--11 مثبتآنتروپی است::آنتروپی سيستم نظم جهت خالف در استعملکردش سيستم نظم جهت خالف در عملکردش عملکردش در خالف جهت نظم سيستم استعملکردش در خالف جهت نظم سيستم است::آنتروپی مثبتآنتروپی مثبت11
عملکرش خالف جهت آنتروپی مثبت است و عملکرش خالف جهت آنتروپی مثبت است و : : آنتروپی منفی آنتروپی منفی   --22

به افات ان ال ا ت د ديالت ت ات تغيي اد اي ای بهب افات ان ال ا ت د ديالت ت ات تغيي اد اي ای برای ايجاد تغييرات تعديالتی در جهت اصالح انحرافات به برای ايجاد تغييرات تعديالتی در جهت اصالح انحرافات به ب
منظور بقاء سيستم  در محيط عمل می کند منظور بقاء سيستم  در محيط عمل می کند 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

1414

www*p
nu

eb
*co

m



باز های سيستم بازخواص های سيستم ز خواص ی ب م ه ي ز واص  ی ب م ه ي واص 
وجودی--11 جامعيت و وجودیکليت جامعيت و فنا--88کليت به فناگرايش به گرايش گرايش به فنا گرايش به فنا 88کليت و جامعيت وجودی   کليت و جامعيت وجودی   11
گرايش به تکامل گرايش به تکامل   --99سلسله مراتب                 سلسله مراتب                   --22
ا33 ا اگ ا ا1010گ ل ا ش ا اگ ل ا ش ا گ گرايش به تعادل يا خود  گرايش به تعادل يا خود  --1010همبستگی بين اجزاء       همبستگی بين اجزاء       --33
تناسب بين اجزاء                  نگهداری تناسب بين اجزاء                  نگهداری   --44
گردش دايره وار گردش دايره وار   --55
مثل--66 توليد مثلخاصيت توليد خاصيت خاصيت توليد مثل خاصيت توليد مثل 66
همپايانی همپايانی   --77
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وجودی--11 جامعيت و وجودیکليت جامعيت و کليت ی 11 ي وجو ی ي و ج ي وجو ي و ج
که سازد می ظاهر را خواصی خود وجودی کليت در کهسيستم سازد می ظاهر را خواصی خود وجودی کليت در سيستم در کليت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که سيستم در کليت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که سيستم

اين کليت اين کليت . . در اجزاء تشکيل دهنده آن به تنهايی وجود ندارد در اجزاء تشکيل دهنده آن به تنهايی وجود ندارد 
و اجزاء ترکيب نحوه و يکديگر با اجزاء ارتباط ونتيجه اجزاء ترکيب نحوه و يکديگر با اجزاء ارتباط نتيجه ارتباط اجزاء با يکديگر و نحوه ترکيب اجزاء و نتيجه ارتباط اجزاء با يکديگر و نحوه ترکيب اجزاء و نتيجه
سازمان يافتن آنها نيز کليت سيستم را بوجود می آورد سازمان يافتن آنها نيز کليت سيستم را بوجود می آورد 
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مراتب--22 مراتبسلسله سلسله ب  22 را ب  را  
،عملکرد ساختاری نظر از مراتب سلسله نوعی ها سيستم ،عملکرددر ساختاری نظر از مراتب سلسله نوعی ها سيستم در سيستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد در سيستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد در

در هر سيستم عناصری وجود دارد در هر سيستم عناصری وجود دارد . . و رفتاری وجود دارد و رفتاری وجود دارد 
و ساخت که هستند کوچکتری عناصر خود نوبه به وکه ساخت که هستند کوچکتری عناصر خود نوبه به که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و که

عملکرد ساده تری دارندعملکرد ساده تری دارند
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بولدينگ ديدگاه از ها سيستم مراتب بولدينگسلسله ديدگاه از ها سيستم مراتب ي سلسله ه بو ي م ه از  ي ب  را ي   ه بو ي م ه از  ي ب  را  
ماز ديدگاه بولدينگ سيستم ها از ساده به پيچيده به نه مرتبه تقسيم بندی می شونداز ديدگاه بولدينگ سيستم ها از ساده به پيچيده به نه مرتبه تقسيم بندی می شوند چ پ مم چ پ م

    
سيستم های اجتماعی  سيستم های اجتماعی  : : ايستا يا بافتها                      سطح هشتم ايستا يا بافتها                      سطح هشتم : : سطح اول سطح اول 

ط طا اا ا اا ا ا سيستم های نمادين يا سيستم های نمادين يا : : و چارچوب وجودی                             سطح نهمو چارچوب وجودی                             سطح نهم
ديناميک ساده                                     استعاليی     ديناميک ساده                                     استعاليی     ::سطح دوم سطح دوم 
سوم سومسطح سايبرنتيکسايبرنتيک::سطح سايبرنتيکسايبرنتيک::سطح سومسطح سوم

سطح ياخته يا سيستم های باز سطح ياخته يا سيستم های باز : : سطح چهارم سطح چهارم 
نباتات يا ارگانيسم هانباتات يا ارگانيسم ها::سطح پنجمسطح پنجم جم پ جمح پ مح ي ر ي مب ي ر ي ب

سطح حيوانسطح حيوان: : سطح ششم سطح ششم 
سطح انسان   سطح انسان   : : سطح هفتم سطح هفتم 
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اجزاء--33 بين اجزاءهمبستگی بين همبستگی ی بين اجزاء33 ب ی بين اجزاءه ب ه
به و است اجزاءمرتبط ساير با نحوی به سيستم جزءدر بههر و است اجزاءمرتبط ساير با نحوی به سيستم جزءدر هر جزءدر سيستم به نحوی با ساير اجزاءمرتبط است و به هر جزءدر سيستم به نحوی با ساير اجزاءمرتبط است و به هر

علت وجود اين همبستگی چنانچه در جزئی خللی وارد شود علت وجود اين همبستگی چنانچه در جزئی خللی وارد شود 
شوند می متأثر خلل آن از اجزاءنيز شوند،ساير می متأثر خلل آن از اجزاءنيز ،ساير اجزاءنيز از آن خلل متأثر می شوند،ساير اجزاءنيز از آن خلل متأثر می شوند،ساير
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اجزاء--44 بين اجزاءتناسب بين تناسب ب بين اجزاءب بين اجزاء44
است موجود متقابل وکمال سنخيت تناسب، اجزاءسيستم استبين موجود متقابل وکمال سنخيت تناسب، اجزاءسيستم بين بين اجزاءسيستم تناسب، سنخيت وکمال متقابل موجود است بين اجزاءسيستم تناسب، سنخيت وکمال متقابل موجود است   
و وجود تناسب سبب حفظ هويت و کليت سيستم می شود و وجود تناسب سبب حفظ هويت و کليت سيستم می شود 
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وار--55 دايره وارگردش دايره گردش ايره وار   55 ش  ايره وار ر ش  ر
است مداوم و مستمر جريانی برونداد و ،تبديل درونداد استفرايند مداوم و مستمر جريانی برونداد و ،تبديل درونداد فرايند درونداد ،تبديل و برونداد جريانی مستمر و مداوم است فرايند درونداد ،تبديل و برونداد جريانی مستمر و مداوم است فرايند

به اين معنی که با صدور برونداد ،سيستم بار ديگر آماده به اين معنی که با صدور برونداد ،سيستم بار ديگر آماده . . 
شکل به جريان اين و گرديده فعاليت تجديد و نيرو شکلکسب به جريان اين و گرديده فعاليت تجديد و نيرو کسب نيرو و تجديد فعاليت گرديده و اين جريان به شکل کسب نيرو و تجديد فعاليت گرديده و اين جريان به شکل کسب

گردشی دايره وار ادامه می يابد گردشی دايره وار ادامه می يابد 
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مثل--66 توليد مثلخاصيت توليد خاصيت ل 66 ي  و ل ي  ي  و ي 
که جايی تا و دارند خود سازی جاودانه به گرايش ها کهسيستم جايی تا و دارند خود سازی جاودانه به گرايش ها سيستم ها گرايش به جاودانه سازی خود دارند و تا جايی که سيستم ها گرايش به جاودانه سازی خود دارند و تا جايی که سيستم

امکان داشته باشد به حيات خويش ادامه می دهند و چنانچه امکان داشته باشد به حيات خويش ادامه می دهند و چنانچه 
برای و کوشند می آن دررفع آيد پديد نقصی سيستم کار برایدر و کوشند می آن دررفع آيد پديد نقصی سيستم کار در کار سيستم نقصی پديد آيد دررفع آن می کوشند و برای در کار سيستم نقصی پديد آيد دررفع آن می کوشند و برای در

ادامه حيات تالش می کنند ، در غير اين صورت از طريق ادامه حيات تالش می کنند ، در غير اين صورت از طريق 
دهند می ادامه ديگری در را خود وجود مثل دهندتوليد می ادامه ديگری در را خود وجود مثل توليد مثل وجود خود را در ديگری ادامه می دهند توليد مثل وجود خود را در ديگری ادامه می دهند توليد
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همپايانیهمپايانی--77 ی77 ي پ یه ي پ ه
راهها از تواند می سيستم که است معنی بدين راههاهمپايانی از تواند می سيستم که است معنی بدين همپايانی بدين معنی است که سيستم می تواند از راهها همپايانی بدين معنی است که سيستم می تواند از راهها همپايانی

ومسيرهای متفاوتی به هدف واحدی برسد ومسيرهای متفاوتی به هدف واحدی برسد 
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فنا--88 به فناگرايش به گرايش رايش ب رايش ب   88
از سيستمها که آيند می بوجود عواملی سيستمها درون ازدر سيستمها که آيند می بوجود عواملی سيستمها درون در درون سيستمها عواملی بوجود می آيند که سيستمها از در درون سيستمها عواملی بوجود می آيند که سيستمها از در

جهت اصلی آن منحرف می سازند و به سمت عدم تعادل جهت اصلی آن منحرف می سازند و به سمت عدم تعادل 
دهند می دهندسوق می خوانندسوق می آنتروپی را عوامل خواننداين می آنتروپی را عوامل اين اين عوامل را آنتروپی می خوانند اين عوامل را آنتروپی می خوانند ..سوق می دهندسوق می دهند
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تکامل--99 به تکاملگرايش به گرايش ل   99 ل رايش ب  رايش ب 
و است خواص تنوع و خت سا پيچيدگی از تکامل ومنظوراز است خواص تنوع و خت سا پيچيدگی از تکامل منظوراز تکامل از پيچيدگی سا خت و تنوع خواص است و منظوراز تکامل از پيچيدگی سا خت و تنوع خواص است و منظوراز

چنانچه ساختار سيستم پيچيده تر شود و در اثر آن پيچيدگی چنانچه ساختار سيستم پيچيده تر شود و در اثر آن پيچيدگی 
خواص و رسد ظهور به سيستم از متنوعتری خواص،عملکردهای و رسد ظهور به سيستم از متنوعتری ،عملکردهای متنوعتری از سيستم به ظهور رسد و خواص ،عملکردهای متنوعتری از سيستم به ظهور رسد و خواص ،عملکردهای

بيشتری ارائه شود سيستم متکامل تر شده است بيشتری ارائه شود سيستم متکامل تر شده است 

تکامل سيستم ها به دو شکل تدريجی و يا جهشی و تکامل سيستم ها به دو شکل تدريجی و يا جهشی و 
گ ا ان ان گناگ ا ان ان ..ناگهانی انجام می گيردناگهانی انجام می گيردناگ
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پويا--1010 نگهداری خود يا تعادل به پوياگرايش نگهداری خود يا تعادل به گرايش اری پوي 1010 ه و  ل ي  اری پوي رايش ب  ه و  ل ي  رايش ب 
تالش بيانگر است معروف هوموستاسيس به که خصيصه تالشاين بيانگر است معروف هوموستاسيس به که خصيصه اين خصيصه که به هوموستاسيس معروف است بيانگر تالش اين خصيصه که به هوموستاسيس معروف است بيانگر تالش اين

سيستم در حفظ متغيرهای ضروری خود در محدودهای سيستم در حفظ متغيرهای ضروری خود در محدودهای 
باشد می سيستم حيات ادامه منظور به باشدمعين می سيستم حيات ادامه منظور به معين به منظور ادامه حيات سيستم می باشد معين به منظور ادامه حيات سيستم می باشد معين
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ها سيستم عمومی هانظريه سيستم عمومی م ه نظريه ي ی  و م ه ري  ي ی  و ري 
اين اساس بر و گرديد ارائه برتاالنفی توسط نظريه ايناين اساس بر و گرديد ارائه برتاالنفی توسط نظريه اين اين نظريه توسط برتاالنفی ارائه گرديد و بر اساس اين اين نظريه توسط برتاالنفی ارائه گرديد و بر اساس اين     

نظريه يک ارگانيسم ،صرفاًمجموع عناصر جداگانه ای نظريه يک ارگانيسم ،صرفاًمجموع عناصر جداگانه ای 
باشد می کليت و نظام دارای که است سيستمی بلکه باشدنبوده می کليت و نظام دارای که است سيستمی بلکه نبوده بلکه سيستمی است که دارای نظام و کليت می باشد نبوده بلکه سيستمی است که دارای نظام و کليت می باشد نبوده

که مرتباًدر حال تغيير و تبديل است به اعتقاد وی ارگانيزم که مرتباًدر حال تغيير و تبديل است به اعتقاد وی ارگانيزم 
مکتب در معمول روشهای و تفکر شيوه با توان نمی مکتبرا در معمول روشهای و تفکر شيوه با توان نمی را نمی توان با شيوه تفکر و روشهای معمول در مکتب را نمی توان با شيوه تفکر و روشهای معمول در مکتب را

مکانيسمی شناخت و بايد طرز تفکر نوينی را برای شناخت مکانيسمی شناخت و بايد طرز تفکر نوينی را برای شناخت 
نظريه به برتاالنفی نظر اين کرد ابداع ارگانيک نظريهموجودات به برتاالنفی نظر اين کرد ابداع ارگانيک موجودات ارگانيک ابداع کرد اين نظر برتاالنفی به نظريه موجودات ارگانيک ابداع کرد اين نظر برتاالنفی به نظريه موجودات

..عمومی سيستم ها شهرت يافت عمومی سيستم ها شهرت يافت 
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سيستمی سيستمینگرش ینگرش ي یرش  ي رش 
چند که دهد می ارائه علمی و منطقی چارچوبی نگرش چنداين که دهد می ارائه علمی و منطقی چارچوبی نگرش اين نگرش چارچوبی منطقی و علمی ارائه می دهد که چند اين نگرش چارچوبی منطقی و علمی ارائه می دهد که چند اين

بعدی بوده و چارچوبی برای در نظر گرفتن عوامل محيطی بعدی بوده و چارچوبی برای در نظر گرفتن عوامل محيطی 
ارائه متشکل کل يک عنوان به سيستم خارجی و ارائه،داخلی متشکل کل يک عنوان به سيستم خارجی و ،داخلی و خارجی سيستم به عنوان يک کل متشکل ارائه ،داخلی و خارجی سيستم به عنوان يک کل متشکل ارائه ،داخلی

و به پديده های اطراف بصورت يک کل به هم و به پديده های اطراف بصورت يک کل به هم ..می دهد می دهد 
نگرد می نگردپيوسته می ..پيوسته می نگردپيوسته می نگردپيوسته
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تجزيه و تحليل سيستم چيست؟ تجزيه و تحليل سيستم چيست؟ ::فصل دوم فصل دوم 
و تحليل کننده سيستم کيست ؟و تحليل کننده سيستم کيست ؟
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دوم فصل کلی دوماهداف فصل کلی وم اهداف ل  ی  اف  وم اه ل  ی  اف  اه
سيستم--11 تحليل و تجزيه سيستمشناخت تحليل و تجزيه شناخت شناخت تجزيه و تحليل سيستمشناخت تجزيه و تحليل سيستم11
آشنايی با نحوه ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم آشنايی با نحوه ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم   --22  

ک33 ل ل قش ا کش ل ل قش ا ش شناخت نقش تحليل کنننده سيستمشناخت نقش تحليل کنننده سيستم--33
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دوم فصل رفتاری دومهدفهای فصل رفتاری وم هدفهای ل  ری  ی ر ه وم ه ل  ری  ی ر ه ه
از--11 ومنظور تعريف را سيستم تحليل و ازتجزيه ومنظور تعريف را سيستم تحليل و رارا»»شيوهشيوه««وو»»روشروش««تجزيه ز11 ور  ري و م ر  ي يل  زجزي و  ور  ري و م ر  ي يل  ر ر » » يويو««و و » » روشروش««جزي و 

در اين باب بيان کنيد در اين باب بيان کنيد 
ينحوه ارتباط سيستم با روش و شيوه را با رسم شکل نشان دهيد  نحوه ارتباط سيستم با روش و شيوه را با رسم شکل نشان دهيد  --22 ن م ر ب ر يو و روش ب م ي ب ر يو ن م ر ب ر يو و روش ب م ي ب ر و
مهمترين وظيفه مديران را در ارتباط با تجزيه وتحليل بيان کنيد مهمترين وظيفه مديران را در ارتباط با تجزيه وتحليل بيان کنيد   - - 33
کنيد--44 بيان را ها سيستم تحليل و تجزيه واحد وظايف کنيدمهمترين بيان را ها سيستم تحليل و تجزيه واحد وظايف مهمترين ي 44 ن  م  ر بي ي يل  جزي و  ي و  رين و ي ه ن  م  ر بي ي يل  جزي و  ي و  رين و ه
مهمترين فوائد تجزيه وتحليل سيستم ها را شرح دهيد مهمترين فوائد تجزيه وتحليل سيستم ها را شرح دهيد   - - 55
وغيرهوغيره--66 وغيرهوغيره--66
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سيستمها تحليل تجزيه سيستمهاتعريف تحليل تجزيه ه تعريف ي يل  جزي  ه ريف  ي يل  جزي  ريف 
های جنبه شناخت از است عبارت ها سيستم تحليل هایتجزيه جنبه شناخت از است عبارت ها سيستم تحليل تجزيه تحليل سيستم ها عبارت است از شناخت جنبه های تجزيه تحليل سيستم ها عبارت است از شناخت جنبه های تجزيه

مختلف سيستم و آگاهی از چگونگی عملکرداجزای تشکيل مختلف سيستم و آگاهی از چگونگی عملکرداجزای تشکيل 
به آن اجزای بين ارتباط ميزان و نحوه بررسی و آن بهدهنده آن اجزای بين ارتباط ميزان و نحوه بررسی و آن دهنده آن و بررسی نحوه و ميزان ارتباط بين اجزای آن به دهنده آن و بررسی نحوه و ميزان ارتباط بين اجزای آن به دهنده

منظور دستيابی به مبنايی جهت طرح و اجرای يک سيستم منظور دستيابی به مبنايی جهت طرح و اجرای يک سيستم 
تر ترمناسب مناسب ترمناسب ترمناسب
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سازمان يک در سيستم سازمانتعريف يک در سيستم ن تعريف ز ر ي  م  ي ن ريف  ز ر ي  م  ي ريف 
تعريف نيز روشها از ای مجموعه را سيستم سازمان يک تعريفدر نيز روشها از ای مجموعه را سيستم سازمان يک در يک سازمان سيستم را مجموعه ای از روشها نيز تعريف در يک سازمان سيستم را مجموعه ای از روشها نيز تعريف در

کرده اند که به يکديگر وابسته بوده و با اجرای آنها قسمتی کرده اند که به يکديگر وابسته بوده و با اجرای آنها قسمتی 
شود می محقق سازمانی هدف شوداز می محقق سازمانی هدف از هدف سازمانی محقق می شوداز هدف سازمانی محقق می شوداز
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روش روشتعريف   ريف روشريف روشتعريف
برای که مراحلی و عمليات رشته يک از است برایعبارت که مراحلی و عمليات رشته يک از است عبارت عبارت است از يک رشته عمليات و مراحلی که برای عبارت است از يک رشته عمليات و مراحلی که برای         

مانند مانند . . اجرای کل يا قسمتی از يک سيستم انجام می گيرد اجرای کل يا قسمتی از يک سيستم انجام می گيرد 
انبارداری روش يا پرسنلی سيستم يک در استخدام انبارداریروش روش يا پرسنلی سيستم يک در استخدام روش استخدام در يک سيستم پرسنلی يا روش انبارداری روش استخدام در يک سيستم پرسنلی يا روش انبارداری روش

دريک سيستم تدارکاتی دريک سيستم تدارکاتی 
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شيوه شيوهتعريف يوهتعريف يوهريف  ريف 
کار دادن انجام نحوه و جزئيات تشريح از است کارعبارت دادن انجام نحوه و جزئيات تشريح از است عبارت عبارت است از تشريح جزئيات و نحوه انجام دادن کار عبارت است از تشريح جزئيات و نحوه انجام دادن کار         

مثل استفاده از کارت جهت حضور و غياب کارکنان مثل استفاده از کارت جهت حضور و غياب کارکنان 
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شيوه و ،روش سيستم بين شيوهارتباط و ،روش سيستم بين يوهارتباط روش و  م  ي ب بين  يوهار روش و  م  ي ب بين  ار

سيستمت

روش روش روشروش روش روش

شيوه شيوه شيوه شيوه شيوه شيوه شيوه شيوه شيوه
مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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تجزيه و تحليل سيستم ها در موارد زير به تجزيه و تحليل سيستم ها در موارد زير به 
ن ک نا ک مديران کمک می کندمديران کمک می کندا

سازمانی--11 هدفهای دوباره سازمانیبررسی هدفهای دوباره بررسی بررسی دوباره هدفهای سازمانیبررسی دوباره هدفهای سازمانی11
آشنايی بيشتر با نحوه کارها آشنايی بيشتر با نحوه کارها     --22
شکال33 قا ا ک ک شکالک قا ا ک ک ک کمک در پی بردن به کمبود ها و نقايص مشکالت کمک در پی بردن به کمبود ها و نقايص مشکالت --33
با استفاده از روشهای علمی ،راههاو شيوه های بهتری را با استفاده از روشهای علمی ،راههاو شيوه های بهتری را   --44

انتخاب و به مرحله اجرا بگذارندانتخاب و به مرحله اجرا بگذارند
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ها سيستم تحليل و تجزيه واحد وظايف از هابرخی سيستم تحليل و تجزيه واحد وظايف از م  برخی ي يل  جزي و  ي وا  ی از و م  بر ي يل  جزي و  ي وا  ی از و بر

منظور--11 به سازمان ساخت ترکيب تحليل و تجزيه و منظوربررسی به سازمان ساخت ترکيب تحليل و تجزيه و بررسی بررسی و تجزيه و تحليل ترکيب ساخت سازمان به منظور بررسی و تجزيه و تحليل ترکيب ساخت سازمان به منظور 11
ايجاد تشکيالت مناسب با احتياجات سازمان ايجاد تشکيالت مناسب با احتياجات سازمان 

ا22 ان ی ها شي ا ش ، ها ت ي ين بت نا ا تق اا ان ی ها شي ا ش ، ها ت ي ين بت نا ا تق ا استقرار مناسبترين سيستم ها ،روشها و شيوه ها ی انجام استقرار مناسبترين سيستم ها ،روشها و شيوه ها ی انجام --22
کار کار 

کا33 تق ل ل ت کات تق ل ل ت ت بررسی تجزيه و تحليل نحوه تقسيم کاربررسی تجزيه و تحليل نحوه تقسيم کار--33
بررسی و تجزيه و تحليل نحوه تخصيص جا و مکان بررسی و تجزيه و تحليل نحوه تخصيص جا و مکان   --44
بررسی و کنترل فرمهای مورد نياز سازمان بررسی و کنترل فرمهای مورد نياز سازمان   --55
وغيرهوغيره--66
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روشها و سيستمها تحليل و تجزيه فوايد روشهااهم و سيستمها تحليل و تجزيه فوايد ه اهم ه و رو ي يل  جزي و  واي  ه اهم  ه و رو ي يل  جزي و  واي  اهم 
است--11 سازمانی مشکالت و مسائل بررسی جهت مناسب استاقدامی سازمانی مشکالت و مسائل بررسی جهت مناسب اقدامی اقدامی مناسب جهت بررسی مسائل و مشکالت سازمانی است اقدامی مناسب جهت بررسی مسائل و مشکالت سازمانی است 11
کمک به ساده کردن کارها و افزايش بهره وری سازمانها کمک به ساده کردن کارها و افزايش بهره وری سازمانها   --22
گذا33 ا ا ا ک ک ا ا گذااق ا ا ا ک ک ا ا اق اقدامی مناسب جهت کمک به مديران در امر سياست گذاری و اقدامی مناسب جهت کمک به مديران در امر سياست گذاری و --33

تصميم گيری تصميم گيری 
با کمک تجزيه و تحليل سيستم ها می توان ساختار سازمانی با کمک تجزيه و تحليل سيستم ها می توان ساختار سازمانی   --44

مناسب تر و روشهای اجرايی کارآمدتر بوجودآورد مناسب تر و روشهای اجرايی کارآمدتر بوجودآورد 
کمک به دستيابی به اطالعات دقيق و بهنگام از وضع موجود کمک به دستيابی به اطالعات دقيق و بهنگام از وضع موجود   --55
وغيرهوغيره--66

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

3939

وغيرهوغيره66

www*p
nu

eb
*co

m



سيستم گر تحليل يک ويژگيهای از سيستمبرخی گر تحليل يک ويژگيهای از م برخی ي ر  يل  ی ي  يه ی از ويژ م بر ي ر  يل  ی ي  يه ی از ويژ بر
باشد--11 تحليل و تجزيه کار به عالقمند و باشدمعتقد تحليل و تجزيه کار به عالقمند و معتقد معتقد و عالقمند به کار تجزيه و تحليل باشد معتقد و عالقمند به کار تجزيه و تحليل باشد 11
دارای ذهنی پرسشگر باشد دارای ذهنی پرسشگر باشد     --22
اش33 ا ا ا ک کا اشقش ا ا ا ک کا قش متوجه نقش مهم کارکنان سازمان باشدمتوجه نقش مهم کارکنان سازمان باشد--33
اجزاءسيستمها را در ارتباط با يکديگر ببينند و آنها را به اجزاءسيستمها را در ارتباط با يکديگر ببينند و آنها را به   --44

صورت هماهنگ و متحد در آورد صورت هماهنگ و متحد در آورد 
وبايستی با بررسی کافی و برخورد سيستمی علت و معلول بايستی با بررسی کافی و برخورد سيستمی علت و معلول --55 و ی ي ور ر و ی ی رر ی وي و ی ي ور ر و ی ی رر ی ي

ها را تشخيص و برای حل مشکل اقدام کرد ها را تشخيص و برای حل مشکل اقدام کرد 
وغيرهوغيره--66
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انسانی عامل اهميت زمينه در لهرر انسانیفرمول عامل اهميت زمينه در لهرر ی فرمول ل ا ي  ي اه ر ز هرر  ول  ی ر ل ا ي  ي اه ر ز هرر  ول  ر
انسانی انسانیعامل عامل انسانیعامل انسانیعامل

توفيق در ساده کردن کار توفيق در ساده کردن کار = = فلسفه و نگرش نسبت به ساده کردن کار فلسفه و نگرش نسبت به ساده کردن کار ++ابزارها وفنون ساده کردن کار ابزارها وفنون ساده کردن کار + + تکنولوژی تکنولوژی 
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تحليل و تجزيه تحليلسيکل و تجزيه يل سيکل جزي و  ل  يل ي جزي و  ل  ي
پيشنهادی گزارش تنظيم آن هدفهای و سيستم کل پيشنهادیشناخت گزارش تنظيم آن هدفهای و سيستم کل شناخت کل سيستم و هدفهای آن                    تنظيم گزارش پيشنهادی شناخت کل سيستم و هدفهای آن                    تنظيم گزارش پيشنهادی شناخت

بررسی و تشخيص مشکالت                       پيگيری جهت اجرا بررسی و تشخيص مشکالت                       پيگيری جهت اجرا 
نو روش مجدد ارزياب مشکل مهمترين نوانتخاب روش مجدد ارزياب مشکل مهمترين انتخاب مهمترين مشکل                             ارزيابی مجدد روش نوانتخاب مهمترين مشکل                             ارزيابی مجدد روش نوانتخاب
تعين علل مشکل                                     جرح و تعديل روش نو تعين علل مشکل                                     جرح و تعديل روش نو 

ن ش ر تقرار ا شکل های ل راه نبرر ش ر تقرار ا شکل های ل راه بررسی راه حل های مشکل                        استقرار روش نوبررسی راه حل های مشکل                        استقرار روش نوبرر
ارزيابی  هر يک از راه حل ها يا روشهاارزيابی  هر يک از راه حل ها يا روشها

نا ش ناانتخا ش انتخاب روش مناسبانتخاب روش مناسبانتخا
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مراحل تجزيه و مراحل تجزيه و ::فصل سومفصل سوم
ل لل تحليل سيستمهاتحليل سيستمهال

کل کلهدف هدف کلیهدف کلیهدف

آشنايی با مراحل تجزيه و تحليل سيستم هاآشنايی با مراحل تجزيه و تحليل سيستم ها
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سوم فصل رفتاری سومهدفهای فصل رفتاری وم هدفهای ل  ری  ی ر ه وم ه ل  ری  ی ر ه ه
برشماريد--11 ترتيب به را علمی روش برشماريدمراحل ترتيب به را علمی روش مراحل ري 11 يب بر ر ی ر ب  ل روش  ري ر يب بر ر ی ر ب  ل روش  ر
برخی از روشهای گردآوری اطالعات را ذکر کنيد برخی از روشهای گردآوری اطالعات را ذکر کنيد   --22
دهيد33 توضيح را مستقيم غير و مستقيم مشاهده بين دهيدتفاوت توضيح را مستقيم غير و مستقيم مشاهده بين تفاوت تفاوت بين مشاهده مستقيم و غير مستقيم را توضيح دهيد تفاوت بين مشاهده مستقيم و غير مستقيم را توضيح دهيد --33
مهمترين مالحظاتی که در مشاهده و در تهيه پرسشنامه مهمترين مالحظاتی که در مشاهده و در تهيه پرسشنامه   --44

کنيد بيان را شود رعايت کنيدبايست بيان را شود رعايت بايستی رعايت شود را بيان کنيدبايستی رعايت شود را بيان کنيدبايست
متد ترکيبی را شرح دهيد متد ترکيبی را شرح دهيد   --55
د66 کن تش ا خط غ تق خط تگ ده کن تش ا خط غ تق خط تگ ه همبستگی خطی مستقيم و غير خطی را تشريح کنيد همبستگی خطی مستقيم و غير خطی را تشريح کنيد --66
و غيره و غيره   --77

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

4444

www*p
nu

eb
*co

m



سيستمها تحليل و تجزيه حل سيستمهامرا تحليل و تجزيه حل ه مرا ي يل  جزي و  ل  ه را  ي يل  جزي و  ل  را 
از آناليست که شود می توصيه سيستمها تحليل و تجزيه ازدر آناليست که شود می توصيه سيستمها تحليل و تجزيه در تجزيه و تحليل سيستمها توصيه می شود که آناليست از در تجزيه و تحليل سيستمها توصيه می شود که آناليست از در

. . روش پژوهش علمی استفاده کندروش پژوهش علمی استفاده کند
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علمی روش علمیتعريف روش یتعريف یريف روش  ريف روش 
به دادن پاسخ برای مندی نظام کوشش اصوالً علمی بهپژوهش دادن پاسخ برای مندی نظام کوشش اصوالً علمی پژوهش علمی اصوال کوشش نظام مندی برای پاسخ دادن به پژوهش علمی اصوال کوشش نظام مندی برای پاسخ دادن به پژوهش

پرسشهاست و ساختار آن متکی بر يک نظام منطقی است پرسشهاست و ساختار آن متکی بر يک نظام منطقی است 
شود می ناميده علمی روش شودکه می ناميده علمی روش ..که روش علمی ناميده می شودکه روش علمی ناميده می شودکه
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علمی روش علمیمراحل روش یمراحل ل روش  یرا ل روش  را
مشکل--11 توجيه و مشکلتوضيح توجيه و توضيح توضيح و توجيه مشکلتوضيح و توجيه مشکل11
ايجاد فرضيه هايی درباره مشکل و علل آن ايجاد فرضيه هايی درباره مشکل و علل آن   --22
ا33 ف ا اا ف ا ا انتخاب فرضيه اهم انتخاب فرضيه اهم --33
جمع آوری اطالعات درباره فرضيه جمع آوری اطالعات درباره فرضيه   --44
طبقه بندی اطالعات مکتسبه طبقه بندی اطالعات مکتسبه   --55
اطالعات--66 تحليل و اطالعاتتجزيه تحليل و تجزيه تجزيه و تحليل اطالعاتتجزيه و تحليل اطالعات66
اخذ نتيجه اخذ نتيجه   --77
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سيستم تحليل و تجزيه مراحل سيستمتشريح تحليل و تجزيه مراحل م تشريح ي يل  جزي و  ل  را م ريح  ي يل  جزي و  ل  را ريح 
اول اولمرحله آن::مرحله تبيين و مشکل آنشناخت تبيين و مشکل شناخت ول                         ولر  ن::ر  بيين  ل و  ن  بيين  ل و   

مشکل يا مشکالت مربوطه ممکن است از سوی مديران،مشکل يا مشکالت مربوطه ممکن است از سوی مديران،
گردد شناسايی آناليست شخص يا و سازمانی مسئول گرددمقامات شناسايی آناليست شخص يا و سازمانی مسئول مقامات مسئول سازمانی و يا شخص آناليست شناسايی گرددمقامات مسئول سازمانی و يا شخص آناليست شناسايی گرددمقامات

::مشکل مربوطه بايستی مشکل مربوطه بايستی 
صرف بتوان را هزينه و وقت که باشد داشته اهميت کاف اندازه صرفبه بتوان را هزينه و وقت که باشد داشته اهميت کاف اندازه به به اندازه کافی اهميت داشته باشد که وقت و هزينه را بتوان صرف به اندازه کافی اهميت داشته باشد که وقت و هزينه را بتوان صرف --

..آن کرد آن کرد 
را-- سازمان هدف با آن ارتباط بايد مشکل بودن مهم تشخيص رابرای سازمان هدف با آن ارتباط بايد مشکل بودن مهم تشخيص برای برای تشخيص مهم بودن مشکل بايد ارتباط آن با هدف سازمان را برای تشخيص مهم بودن مشکل بايد ارتباط آن با هدف سازمان را   --

..بررسی کرد بررسی کرد 
نشوند-- اشتباه معلولها با علتها کرد دقت بايد مشکل شناخت نشونددر اشتباه معلولها با علتها کرد دقت بايد مشکل شناخت در
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دوم دوممرحله فرضيه::مرحله فرضيهايجاد ايجاد وم ومر  ي ::ر  ر ي ايج  ر ايج 
بروز سبب که عواملی درباره بايستی مشکل شناخت از بروزپس سبب که عواملی درباره بايستی مشکل شناخت از پس از شناخت مشکل بايستی درباره عواملی که سبب بروز پس از شناخت مشکل بايستی درباره عواملی که سبب بروز پس

مشکل شده اند حدث زد و فرضياتی را مطرح کرد و مشکل شده اند حدث زد و فرضياتی را مطرح کرد و 
اهم اهمفرضيه حل((فرضيه راه ترين محتمل و حلمهمترين راه ترين محتمل و برگزيد))مهمترين برگزيدرا را .  .  را برگزيدرا برگزيد))مهمترين و محتمل ترين راه حل مهمترين و محتمل ترين راه حل ((فرضيه اهمفرضيه اهم
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سوم سوممرحله اطالعات::مرحله آوری اطالعاتجمع آوری جمع وم  وم ر  ال ::ر  ع آوری ا ال ج ع آوری ا ج
راه و مشکل پيرامون را اطالعاتی بايستی مرحله اين راهدر و مشکل پيرامون را اطالعاتی بايستی مرحله اين در اين مرحله بايستی اطالعاتی را پيرامون مشکل و راه در اين مرحله بايستی اطالعاتی را پيرامون مشکل و راه در

هر چه صحت و دقت اطالعات هر چه صحت و دقت اطالعات ..حلهای آن کسب کرد حلهای آن کسب کرد 
حل راه به دستيابی و واقعيت شناخت ،احتمال باشد حلبيشتر راه به دستيابی و واقعيت شناخت ،احتمال باشد بيشتر باشد ،احتمال شناخت واقعيت و دستيابی به راه حل بيشتر باشد ،احتمال شناخت واقعيت و دستيابی به راه حل بيشتر

..مناسب برای مشکل بيشتر خواهد بود مناسب برای مشکل بيشتر خواهد بود 
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اطالعات آوری گرد اطالعاتروشهای آوری گرد ال روشهای ر آوری ا ی  ه ال رو ر آوری ا ی  ه رو
کتابخانه--11 از کتابخانهاستفاده از استفاده استفاده از کتابخانه استفاده از کتابخانه 11
کسب اطالعات از اسناد و مدارک و بايگانی ها و آرشيوها کسب اطالعات از اسناد و مدارک و بايگانی ها و آرشيوها   --22
ا33 ا ا ا ل ا اا ا ا ا ل ا ا مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانیمراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی--33
مشاهده مشاهده   --44
تهيه و تنظيم پرسشنامه تهيه و تنظيم پرسشنامه   --55
مصاحبه--66 مصاحبهانجام انجام انجام مصاحبهانجام مصاحبه66
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کتابخانهکتابخانه--11 بب11
استفاده کتابخانه از بايد محقق ديگر روشهای از استفاده از استفادهقبل کتابخانه از بايد محقق ديگر روشهای از استفاده از قبل از استفاده از روشهای ديگر محقق بايد از کتابخانه استفاده قبل از استفاده از روشهای ديگر محقق بايد از کتابخانه استفاده قبل

نمايد تا از اقدامات تکراری جهت جمع آوری اطالعات نمايد تا از اقدامات تکراری جهت جمع آوری اطالعات 
کند داری کندخود داری ..خود داری کندخود داری کندخود

اطالعات موجود در کتابخانه از طريق کتب ، نشريات علمی اطالعات موجود در کتابخانه از طريق کتب ، نشريات علمی 
غيره ار ،ن فيل يکر ، ره ز ر جرايد ، غيرهتخ ار ،ن فيل يکر ، ره ز ر جرايد ، و تخصصی ، جرايد روز مره ، ميکروفيلم ،نوار و غيرهو تخصصی ، جرايد روز مره ، ميکروفيلم ،نوار و غيرهتخ

. . جمع آوری می گردند جمع آوری می گردند 
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ها--22 بايگانی و مدارک و اسناد از هااستفاده بايگانی و مدارک و اسناد از استفاده ی ه  22 ي ار و ب ه از ا و  ی ه  ا ي ار و ب ه از ا و  ا
در موجود های پرونده و مدارک ، اسناد به مراجعه با درآناليست موجود های پرونده و مدارک ، اسناد به مراجعه با آناليست با مراجعه به اسناد ، مدارک و پرونده های موجود در آناليست با مراجعه به اسناد ، مدارک و پرونده های موجود در آناليست

بايگانی ها و آرشيو ها اطالعات زيادی درباره موضوع بايگانی ها و آرشيو ها اطالعات زيادی درباره موضوع 
نمايد می کسب نظر نمايدمورد می کسب نظر ..مورد نظر کسب می نمايدمورد نظر کسب می نمايدمورد
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سازمانی--33 نمودارهای و سازمانیجداول نمودارهای و جداول ی 33 ز ی  اره و اول و  ی ج ز ی  اره و اول و  ج
سازمان در موجود های نمونه و فرمها ، ،نمودارها سازمانجداول در موجود های نمونه و فرمها ، ،نمودارها جداول ،نمودارها ، فرمها و نمونه های موجود در سازمان جداول ،نمودارها ، فرمها و نمونه های موجود در سازمان جداول

منابعی برای اطالعات مورد نياز هستند که تحليل گر برای منابعی برای اطالعات مورد نياز هستند که تحليل گر برای 
کند می استفاده آنها از بيشتر چه هر کندشناخت می استفاده آنها از بيشتر چه هر ..شناخت هر چه بيشتر از آنها استفاده می کند شناخت هر چه بيشتر از آنها استفاده می کند شناخت
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مشاهدهمشاهده--44 ه44 هه ه
حادثه بروز جوانب کليه دقيق ضبط و ثبت مشاهده از حادثهمنظور بروز جوانب کليه دقيق ضبط و ثبت مشاهده از منظور از مشاهده ثبت و ضبط دقيق کليه جوانب بروز حادثه منظور از مشاهده ثبت و ضبط دقيق کليه جوانب بروز حادثه منظور

و نيز رفتارو گفتار فرد يا افراد خاصی در حين وقوع و نيز رفتارو گفتار فرد يا افراد خاصی در حين وقوع 
است استحادثه گيردحادثه می صورت ذيل طريق دو به گيردمشاهده می صورت ذيل طريق دو به ::مشاهده :  :  مشاهده به دو طريق ذيل صورت می گيرد مشاهده به دو طريق ذيل صورت می گيرد ..حادثه استحادثه است

مشاهده مستقيم مشاهده مستقيم ))الف الف 
تق)) تقشا شا مشاهده غير مستقيم مشاهده غير مستقيم ))بب
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مستقيم))الفالف مستقيممشاهده ::مشاهده ف فا يم) ) ا ه  يمه ه  ::ه
می کار انجام نحوه مشاهده به ً شخصا آناليست مشاهده اين میدر کار انجام نحوه مشاهده به ً شخصا آناليست مشاهده اين در اين مشاهده آناليست شخصا به مشاهده نحوه انجام کار می در اين مشاهده آناليست شخصا به مشاهده نحوه انجام کار می در
پردازد ومشاهده شوندگان نيز از اينکه رفتار و کردارشان پردازد ومشاهده شوندگان نيز از اينکه رفتار و کردارشان 

دارند آگاهی است گرفته قرار مشاهده دارندمورد آگاهی است گرفته قرار مشاهده ..مورد مشاهده قرار گرفته است آگاهی دارند مورد مشاهده قرار گرفته است آگاهی دارند مورد
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مستقيم))بب غير مستقيممشاهده غير ::مشاهده يم ))بب ير  ه  يم ه ير  ه  ::ه
تحت کارشان که افرادی به اينکه بدون آناليست روش اين تحتدر کارشان که افرادی به اينکه بدون آناليست روش اين در اين روش آناليست بدون اينکه به افرادی که کارشان تحت در اين روش آناليست بدون اينکه به افرادی که کارشان تحت در

بررسی است اطالع دهد عملکرد آنها را مورد مشاهده قرار بررسی است اطالع دهد عملکرد آنها را مورد مشاهده قرار 
نمايد می آوری جمع را نياز مورد اطالعات و دهد نمايدمی می آوری جمع را نياز مورد اطالعات و دهد ..می دهد و اطالعات مورد نياز را جمع آوری می نمايد می دهد و اطالعات مورد نياز را جمع آوری می نمايد می
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کرد رعايت مشاهده در بايستی که کردمالحظاتی رعايت مشاهده در بايستی که ر مالحظاتی ي  ه ر ه ر  ی  ي ی  ب ر ال ي  ه ر ه ر  ی  ي ی  ب ال
در))الفالف شخصی نظرات دادن دخالت از بايستی درآناليست شخصی نظرات دادن دخالت از بايستی آناليست آناليست بايستی از دخالت دادن نظرات شخصی در آناليست بايستی از دخالت دادن نظرات شخصی در ))الفالف

..مشاهده بکاهد مشاهده بکاهد 
ضبط))بب ثبت نظ بط ا د خ شاهدات بايد ت ضبطآنالي ثبت نظ بط ا د خ شاهدات بايد ت آنالي آناليست بايد مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط آناليست بايد مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط ))بب

. . کندکند
ا)) ش ت ا اا ش ت ا ا برای جبران محدوديت حوزه ديد توصيه می شود از چند برای جبران محدوديت حوزه ديد توصيه می شود از چند ))جج

..آناليست استفاده شود آناليست استفاده شود 
در صورت امکان از وسايلی همچون فيلم و ضبط صوت در صورت امکان از وسايلی همچون فيلم و ضبط صوت ))دد

. . هم کمک گرفته می شودهم کمک گرفته می شود
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پرسشنامهپرسشنامه--55 پرپر55
تواند می گر تحليل آن توسط که است ای وسيله تواندپرسشنامه می گر تحليل آن توسط که است ای وسيله پرسشنامه  پرسشنامه وسيله ای است که توسط آن تحليل گر می تواند پرسشنامه وسيله ای است که توسط آن تحليل گر می تواند

..عقايد گروهی از افراد را به شکل يکنواختی ثبت کند عقايد گروهی از افراد را به شکل يکنواختی ثبت کند 
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پرسشنامه پرسشنامهانواع واع پرانواع واع پرا ا
آزاد––الفالف آزادپرسشنامه برای((پرسشنامه محدوديتی آن در که پرسش برایچند محدوديتی آن در که پرسش چند چند پرسش که در آن محدوديتی برای چند پرسش که در آن محدوديتی برای ((پرسشنامه آزاد پرسشنامه آزاد الفالف

) ) پاسخ در نظر گرفته نمی شودپاسخ در نظر گرفته نمی شود
ثابتبب ه شنا ثابتپر ه شنا در((پر ثابت ای خ پا االت برای آن دردر ثابت ای خ پا االت برای آن در در آن برای سواالت پاسخهای ثابت در در آن برای سواالت پاسخهای ثابت در ((پرسشنامه ثابتپرسشنامه ثابت––بب

))نظر گرفته می شود نظر گرفته می شود 
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مالحظاتی که بايستی در تنظيم پرسشنامه رعايت مالحظاتی که بايستی در تنظيم پرسشنامه رعايت 
نمودنمودنن

آن--الفالف هدف و معرفی را خود آناليست پرسشنامه مقدمه آندر هدف و معرفی را خود آناليست پرسشنامه مقدمه ن در ی و   ر و ر  ي  ن ر  پر  ی و   ر و ر  ي  ر  پر 
..راشرح دهد راشرح دهد 

شود––بب گرفته نظر در دادن پاسخ برای کافی شودتمهيدات گرفته نظر در دادن پاسخ برای کافی ..تمهيدات وبب ر  ر  ر  ن  خ  ی پ ی بر وهي  ر  ر  ر  ن  خ  ی پ ی بر .  .  هي 
...)...)مثالًتمبر و پاکت و مثالًتمبر و پاکت و ((
تعداد––جج به دهند نمی پاسخ ها پرسشنامه به تعدادی تعدادچون به دهند نمی پاسخ ها پرسشنامه به تعدادی چون ی  ب  جج خ  ی ب پر  پ ی  ب  چون  خ  ی ب پر  پ چون 

.  .  بيشتری پرسشنامه تحويل گرددبيشتری پرسشنامه تحويل گردد
بپرهيزد––دد کلی و گنگ سواالت طرح بپرهيزداز کلی و گنگ سواالت طرح ..از يز ی بپر و  و  رح  يزز  ی بپر و  و  رح  ..ز 
سواالت با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته سواالت با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته ––ه ه 

..باشدباشد
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مصاحبهمصاحبه--66 بب66
رودررو و مستقيم شنود و گفت يک از است عبارت رودررومصاحبه و مستقيم شنود و گفت يک از است عبارت مصاحبه عبارت است از يک گفت و شنود مستقيم و رودررو مصاحبه عبارت است از يک گفت و شنود مستقيم و رودررو مصاحبه
با فردی که قرار است درباره موضوع مورد نظر از وی با فردی که قرار است درباره موضوع مورد نظر از وی 

کنند کسب کننداطالعاتی کسب ..اطالعاتی کسب کنند اطالعاتی کسب کنند اطالعاتی
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مصاحبه مصاحبهانواع بانواع واع  با واع  ا
آزاد--11 آزادمصاحبه مصاحبه مصاحبه آزادمصاحبه آزاد11

مصاحبه ای که در آن يک هدف کلی برای مصاحبه تعيين  مصاحبه ای که در آن يک هدف کلی برای مصاحبه تعيين  
لز ت د ت ني قيد د د کنند به لزا ت د ت ني قيد د د کنند به ومصاحبه کننده محدود و مقيد نيست و در صورت لزوم ومصاحبه کننده محدود و مقيد نيست و در صورت لزوم ا

..سواالت بيشتری می پرسدسواالت بيشتری می پرسد
ظ22 ظا ا   مصاحبه منظممصاحبه منظم--22

مصاحبه ای سازمان داده شده است و طبق برنامه معينی جلسه مصاحبه ای سازمان داده شده است و طبق برنامه معينی جلسه 
..مصاحبه اداره می شودمصاحبه اداره می شود
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مهمترين نکاتی که در مصاحبه بايستی رعايت مهمترين نکاتی که در مصاحبه بايستی رعايت 
شودشودشش

اعمال--11 و داوری پيش نوع هر از بايستی کننده اعمالمصاحبه و داوری پيش نوع هر از بايستی کننده مصاحبه ل 11 وری و  وع پيش  ر  ز  ی  ي ل ب  ب وری و  وع پيش  ر  ز  ی  ي ب  ب
.  .  نظر شخصی در طول مصاحبه بپرهيزدنظر شخصی در طول مصاحبه بپرهيزد

بايستی--22 گر مصاحبه که است هنری کردن بايستیمصاحبه گر مصاحبه که است هنری کردن مصاحبه ی 22 ي ر ب ب  ری    ن  ر ی ب  ي ر ب ب  ری    ن  ر ب 
..ويژگيهای الزم آن را داشته باشد ويژگيهای الزم آن را داشته باشد 

در--33 را نگرشهايش و نظرات نقطه کند سعی گر درمصاحبه را نگرشهايش و نظرات نقطه کند سعی گر مصاحبه ر 33 يش ر  ه ر ر و  ی    ر  ر ب  يش ر  ه ر ر و  ی    ر  ب 
..طی مصاحبه ابراز نکند طی مصاحبه ابراز نکند 

مخالفت--44 شد گفته گر مصاحبه ميل خالف مطلبی مخالفتچنانچه شد گفته گر مصاحبه ميل خالف مطلبی چنانچه ر    44 ب  يل  بی   چ  ر    چ ب  يل  بی   چ  چ
..خود را ابراز ندارد خود را ابراز ندارد 

باشد--55 يکسان شوندگان مصاحبه همه برای مصاحبه باشدشرايط يکسان شوندگان مصاحبه همه برای مصاحبه ..شرايط
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چهارم چهارممرحله اطالعات::مرحله بندی اطالعاتطبقه بندی طبقه رم رمر چه ال ::ر چه ی ا ال ب ب ی ا ب ب
و نموده بندی طبقه را پراکنده های داده آناليست مرحله اين ودر نموده بندی طبقه را پراکنده های داده آناليست مرحله اين در اين مرحله آناليست داده های پراکنده را طبقه بندی نموده و در اين مرحله آناليست داده های پراکنده را طبقه بندی نموده و در

اين اطالعات به اين اطالعات به ..به آنها نظم می بخشد تا معنی دار شوند به آنها نظم می بخشد تا معنی دار شوند 
آنها نوع و ماهيت به توجه با و عقاليی و منطقی آنهاروشهای نوع و ماهيت به توجه با و عقاليی و منطقی روشهای منطقی و عقاليی و با توجه به ماهيت و نوع آنها روشهای منطقی و عقاليی و با توجه به ماهيت و نوع آنها روشهای

. . طبقه بندی و کد گذاری می شوندطبقه بندی و کد گذاری می شوند
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اطالعات بندی طبقه اطالعاتروشهای بندی طبقه ال روشهای ی ا ب ب ی  ه ال رو ی ا ب ب ی  ه رو

ل11 د از تفاد لا د از تفاد ا استفاده از جدول استفاده از جدول --11
نمودارها--22 از نمودارهااستفاده از استفاده استفاده از نمودارها استفاده از نمودارها --22
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ولجدولجدول ولج ج
به که است اطالعات بندی طبقه روشهای از يکی بندی بهجدول که است اطالعات بندی طبقه روشهای از يکی بندی جدول بندی يکی از روشهای طبقه بندی اطالعات است که به جدول بندی يکی از روشهای طبقه بندی اطالعات است که به جدول

آناليست کمک می کند تا وجوه  تشابه و همبستگی اطالعات آناليست کمک می کند تا وجوه  تشابه و همبستگی اطالعات 
و ها رديف صورت به منطقی بندی طبقه کمک به که ورا ها رديف صورت به منطقی بندی طبقه کمک به که را که به کمک طبقه بندی منطقی به صورت رديف ها و را که به کمک طبقه بندی منطقی به صورت رديف ها و را

. . ستونهای افقی و عمودی در آمده است به چشم ببيندستونهای افقی و عمودی در آمده است به چشم ببيند
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ارنمودارنمودار ارو و
به بخشی نظم و بندی طبقه ترسيمی وسايل از بهنمودارها بخشی نظم و بندی طبقه ترسيمی وسايل از نمودارها از وسايل ترسيمی طبقه بندی و نظم بخشی به نمودارها از وسايل ترسيمی طبقه بندی و نظم بخشی به نمودارها

اطالعات هستند و آناليست با استفاده از آنها می تواند اطالعات هستند و آناليست با استفاده از آنها می تواند 
آن درک که کند منعکس و تنظيم صورتی به را آناطالعات درک که کند منعکس و تنظيم صورتی به را اطالعات را به صورتی تنظيم و منعکس کند که درک آن اطالعات را به صورتی تنظيم و منعکس کند که درک آن اطالعات
برای بيننده و خواننده گزارش آسان تر شود و با صرف برای بيننده و خواننده گزارش آسان تر شود و با صرف 

گردد مطلع آن پيام از کوتاهی گرددوقت مطلع آن پيام از کوتاهی ..وقت کوتاهی از پيام آن مطلع گرددوقت کوتاهی از پيام آن مطلع گرددوقت
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نمودارها نمودارهامحاسن ::محاسن اره و ارهن  و ::ن 
کنند--11 می آسان را اطالعات کنندمقايسه می آسان را اطالعات مقايسه ..مقايسه اطالعات را آسان می کنندمقايسه اطالعات را آسان می کنند11
چون از عالئم در آنها استفاده می شود از طوالنی شدن چون از عالئم در آنها استفاده می شود از طوالنی شدن   --22

کنند ی گي ل کنندکال ی گي ل ..کالم جلو گيری می کنندکالم جلو گيری می کنندکال
با کمک آنها بهتر ميتوان روند تغييرات و تفاوت بين دو يا با کمک آنها بهتر ميتوان روند تغييرات و تفاوت بين دو يا   --33

ک شا کا شا ..چند روند را مشاهده کردچند روند را مشاهده کردا
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نمودارها انواع مهمترين از نمودارهابرخی انواع مهمترين از اره برخی و واع  رين ا ه ی از  اره بر و واع  رين ا ه ی از  بر
خطی))الفالف خطینمودار نمودار نمودار خطینمودار خطی))الفالف
نمودار ميله ای يا ستونی نمودار ميله ای يا ستونی ) ) بب
ا)) ا اا ا ا نمودار دايره اینمودار دايره ای))جج
نمودار فضايی نمودار فضايی ))چچ
نمودار سازمانی نمودار سازمانی ) ) حح
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خطی خطینمودار ینمودار ار  یو ار  و
چند يا دو بين ارتباط دادن نشان برای که است چندنموداری يا دو بين ارتباط دادن نشان برای که است نموداری  نموداری است که برای نشان دادن ارتباط بين دو يا چند نموداری است که برای نشان دادن ارتباط بين دو يا چند

يکی از محورها برای يکی از محورها برای . . دسته اطالعات بکار می رود دسته اطالعات بکار می رود 
اندازه گيری متغيير مستقل و محور ديگر برای اندازه اندازه گيری متغيير مستقل و محور ديگر برای اندازه 

فروشفروش.                           .                           گيری متغيير واسته است گيری متغيير واسته است 
                                                                                                                        33
                                                                                                                        22

11                                                                                                                        11
قيمتقيمت                              

44332211
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ستونی يا ای ميله ستونینمودار يا ای ميله ی نمودار و ي ای ي  ار  ی و و ي ای ي  ار  و
در اين نمودار برای نشان دادن اطالعات از ميله يا ستون استفاده می در اين نمودار برای نشان دادن اطالعات از ميله يا ستون استفاده می 

ک ان ا ف زا انگ ا ن ت ا ل تفا ا آ کش ان ا ف زا انگ ا ن ت ا ل تفا ا آ شود و در آن ارتفاع ميله يا ستون نمايانگر ميزان فراوانی يک شود و در آن ارتفاع ميله يا ستون نمايانگر ميزان فراوانی يک ش
ميزان اشتغال ميزان اشتغال .                                            .                                            متغيير است متغيير است 
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نمودار دايره اینمودار دايره ای
در برخی موارد از شکل دايره برای نشان دادن اطالعات در برخی موارد از شکل دايره برای نشان دادن اطالعات 

دادن نشان برای نمودار اين شود می استفاده دادنمختلف نشان برای نمودار اين شود می استفاده ن مختلف ن  ی  ر بر و ين  و  ی  ن    ن  ی  ر بر و ين  و  ی    
..چگونگی تقسيم يک کل به اجزاءخود مناسب است چگونگی تقسيم يک کل به اجزاءخود مناسب است 

دانشجويان     دانشچويان 
%40پسر%            60دختر    
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نمودار فضايینمودار فضايی
کا ا تن ات اطال ه ش ا ن ا ا ن اين نمودارها نمايش سه بعدی اطالعات هستند و در مواردی بکار می ا

در اين گونه نمودارها . روند که بيش از دو متغير موجود باشد 
شوند می داده نشان بعدی سه فضای يک .،متغيردر يک فضای سه بعدی نشان داده می شوند ،متغيردر
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سازمانی سازمانینمودار ینمودار ز ار  یو ز ار  و
،قلمرو سازمان مراتب سلسله دادن نشان برای نمودار ،قلمرواين سازمان مراتب سلسله دادن نشان برای نمودار اين اين نمودار برای نشان دادن سلسله مراتب سازمان ،قلمرو اين نمودار برای نشان دادن سلسله مراتب سازمان ،قلمرو     
وظايف و مسئوليتها و ارتباط بين مشاغل و همچنين برای وظايف و مسئوليتها و ارتباط بين مشاغل و همچنين برای 

منابع استقرار نحوه و کارها انجام چگونگی منابعانعکاس استقرار نحوه و کارها انجام چگونگی انعکاس چگونگی انجام کارها و نحوه استقرار منابع انعکاس چگونگی انجام کارها و نحوه استقرار منابع انعکاس
. . سازمانی و تسهيالت فيزيکی بکار می رودسازمانی و تسهيالت فيزيکی بکار می رود
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پنجم پنجممرحله اطالعات::مرحله تحليل و اطالعاتتجزيه تحليل و تجزيه جم  جم ر پ ال ::ر پ يل ا ال جزي و  يل ا جزي و 
کند کشف را اطالعات بين ارتباط تا کوشد می گر تحليل مرحله کنددراين کشف را اطالعات بين ارتباط تا کوشد می گر تحليل مرحله دردر..دراين ب بين   ر        ر و   ی  ر  يل  ر  ين  ب بين   ر   ر ر و   ی  ر  يل  ر  ين  ر ر . . ر

:  :  اين مرحله سواالتی از قبيل سواالت ذيل درباره اطالعات پرسيده می شوداين مرحله سواالتی از قبيل سواالت ذيل درباره اطالعات پرسيده می شود
وچه فعاليتی انجام می شود ؟چه فعاليتی انجام می شود ؟--11 ی م ج ی ي وچ ی م ج ی ي چ
چرا آن فعاليت انجام می شود ؟چرا آن فعاليت انجام می شود ؟  - - 22
دهد؟--33 می انجام کسی چه را فعاليت دهد؟آن می انجام کسی چه را فعاليت آن ی 33 م  ج ی  ي ر چ  ی ن  م  ج ی  ي ر چ  ن 
آن فعاليت چگونه انجام می شود ؟ آن فعاليت چگونه انجام می شود ؟   - - 44
؟--55 شود می انجام کجا در فعاليت ؟آن شود می انجام کجا در فعاليت آن آن فعاليت در کجا انجام می شود ؟آن فعاليت در کجا انجام می شود ؟--55
آن فعاليت در چه زمانی انجام می شود ؟ آن فعاليت در چه زمانی انجام می شود ؟   - - 66
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اطالعات تحليل و تجزيه در منطقی اثبات اطالعاتطرق تحليل و تجزيه در منطقی اثبات ال طرق يل ا جزي و  ر  ی  ب  ال رق ا يل ا جزي و  ر  ی  ب  رق ا

مثبت))الفالف توافق مثبتقانون توافق قانون قانون توافق مثبت قانون توافق مثبت ))الفالف
قانون توافق منفی قانون توافق منفی ) ) بب
ال)) ا ا الک ا ا ک متد ترکيبی با تغييرات مالزممتد ترکيبی با تغييرات مالزم))جج
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مثبت))الفالف توافق مثبتقانون توافق قانون ف فا ب ) ) ا ق  وا ب ون  ق  وا ون 
داشته وجود مشترک عامل يک مورد چند يا دو در داشتههرگاه وجود مشترک عامل يک مورد چند يا دو در هرگاه در دو يا چند مورد يک عامل مشترک وجود داشته هرگاه در دو يا چند مورد يک عامل مشترک وجود داشته هرگاه

باشد و بدنبال آن عامل مشترک يک پديدار مشترک نيز به باشد و بدنبال آن عامل مشترک يک پديدار مشترک نيز به 
مشترک عامل معلول پديدار آن گفت توان می بخورد مشترکچشم عامل معلول پديدار آن گفت توان می بخورد چشم بخورد می توان گفت آن پديدار معلول عامل مشترک چشم بخورد می توان گفت آن پديدار معلول عامل مشترک چشم

..است است 
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منفی))بب توافق منفیقانون توافق قانون ی ))بب ق  وا ی ون  ق  وا ون 
پديداری وجود ،عدم عاملی فقدان مورد چند يا دو در گاه پديداریهر وجود ،عدم عاملی فقدان مورد چند يا دو در گاه هر گاه در دو يا چند مورد فقدان عاملی ،عدم وجود پديداری هر گاه در دو يا چند مورد فقدان عاملی ،عدم وجود پديداری هر
را به دنبال داشته باشد می توان گفت آن پديدار معلول آن را به دنبال داشته باشد می توان گفت آن پديدار معلول آن 

است استعامل ..عامل استعامل استعامل
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مالزم))جج تغييرات با ترکيبی مالزممتد تغييرات با ترکيبی متد الزم ))جج ييرا  يبی ب  ر الزم   ييرا  يبی ب  ر  
در است منفی و مثبت توافق قانون دو از ترکيبی روش دراين است منفی و مثبت توافق قانون دو از ترکيبی روش اين روش ترکيبی از دو قانون توافق مثبت و منفی است در اين روش ترکيبی از دو قانون توافق مثبت و منفی است در اين

اين متد چنانچه به دو يا چند مورد برخورد کنيم که در يک اين متد چنانچه به دو يا چند مورد برخورد کنيم که در يک 
هر و بخورد چشم به مشترک عامل يک فقط آنها از هردسته و بخورد چشم به مشترک عامل يک فقط آنها از دسته از آنها فقط يک عامل مشترک به چشم بخورد و هر دسته از آنها فقط يک عامل مشترک به چشم بخورد و هر دسته

جا که اين عامل مشترک ديده شود پديدار خاصی نيز جا که اين عامل مشترک ديده شود پديدار خاصی نيز 
مشترک عامل آن نبودن ديگر دسته در و باشد مشترکموجود عامل آن نبودن ديگر دسته در و باشد موجود باشد و در دسته ديگر نبودن آن عامل مشترک موجود باشد و در دسته ديگر نبودن آن عامل مشترک موجود

نبودن همان پديدار را باعث می شود آنگاه می توان گفت نبودن همان پديدار را باعث می شود آنگاه می توان گفت 
است نظر مورد پديدار علت مشترک عامل استآن نظر مورد پديدار علت مشترک عامل . . آن عامل مشترک علت پديدار مورد نظر استآن عامل مشترک علت پديدار مورد نظر استآن
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اطالعات تحليل و تجزيه در همبستگی اطالعاتروش تحليل و تجزيه در همبستگی ال روش يل ا جزي و  ر  ی  ب ال روش ه يل ا جزي و  ر  ی  ب روش ه
همبستگی همبستگیتعريف به::تعريف رابطه عامل چند يا دو بين که بهزمانی رابطه عامل چند يا دو بين که زمانی زمانی که بين دو يا چند عامل رابطه به زمانی که بين دو يا چند عامل رابطه به ::تعريف همبستگیتعريف همبستگی

گونه ای موجود باشد که تغيير در يک متغير ،متغير گونه ای موجود باشد که تغيير در يک متغير ،متغير 
موجود همبستگی متغيير دو آن بين دهد تغيير را موجودديگری همبستگی متغيير دو آن بين دهد تغيير را ديگری را تغيير دهد بين آن دو متغيير همبستگی موجود ديگری را تغيير دهد بين آن دو متغيير همبستگی موجود ديگری

..می باشد می باشد 
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همبستگی همبستگیانواع یانواع ب واع ه یا ب واع ه ا
مستقيم--11 و خطی مستقيمهمبستگی و خطی همبستگی همبستگی خطی و مستقيمهمبستگی خطی و مستقيم11
همبستگی خطی و معکوس همبستگی خطی و معکوس   --22
ط33 طگ گ همبستگی غير خطی و منحنیهمبستگی غير خطی و منحنی--33
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مستقيم--11 و خطی مستقيمهمبستگی و خطی همبستگی يم 11 ی و  ی  ب يم ه ی و  ی  ب ه
سبب کاهش يا سبب کاهش يا ) ) متغيير مستقل متغيير مستقل ((وقتی کاهش يا افزايش در يک عامل وقتی کاهش يا افزايش در يک عامل 

ديگر عامل در ديگرافزايش عامل در وابسته((افزايش وابستهمتغيير عامل))متغيير دو آن بين عاملگردد دو آن بين گردد گردد بين آن دو عامل گردد بين آن دو عامل ))متغيير وابستهمتغيير وابسته((افزايش در عامل ديگر افزايش در عامل ديگر 
همبستگی خطی و مستقيم وجود دارد رابطه اين همبستگی در شکل زير همبستگی خطی و مستقيم وجود دارد رابطه اين همبستگی در شکل زير 

ساعات کارساعات کار.       .       نشان داده شده استنشان داده شده است

خستگیخستگی                                        
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معکوس--22 و خطی معکوسهمبستگی و خطی همبستگی وس 22 ی و  ی  ب وس ه ی و  ی  ب ه
عامل يک در افزايش و کاهش عاملوقتی يک در افزايش و کاهش مستقل((وقتی مستقلمتغيير سببسبب))متغيير سبب سبب ))متغيير مستقل متغيير مستقل ((وقتی کاهش و افزايش در يک عاملوقتی کاهش و افزايش در يک عامل

افزايش يا کاهش در عامل ديگر گردد بين آن دو عامل افزايش يا کاهش در عامل ديگر گردد بين آن دو عامل 
دارد وجود معکوس و خطی داردهمبستگی وجود معکوس و خطی ذيلهمبستگی ذيلشکل شکل شکل ذيل شکل ذيل ..همبستگی خطی و معکوس وجود داردهمبستگی خطی و معکوس وجود دارد

قيمتقيمت                                                                                                                          

تقاضاتقاضا
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شکل--33 منحنی و خطی غير شکلهمبستگی منحنی و خطی غير همبستگی ل 33 ی  ی و  ير  ی  ب ل ه ی  ی و  ير  ی  ب ه
افزايش يا کاهش سبب عامل يک افزايش يا کاهش افزايشچنانچه يا کاهش سبب عامل يک افزايش يا کاهش چنانچه کاهش يا افزايش يک عامل سبب کاهش يا افزايش چنانچه کاهش يا افزايش يک عامل سبب کاهش يا افزايش چنانچه

عامل ديگر و پس از مدتی سبب افزايش يا کاهش همان عامل ديگر و پس از مدتی سبب افزايش يا کاهش همان 
موجود خطی غير همبستگی عامل دو آن بين شود موجودعامل خطی غير همبستگی عامل دو آن بين شود عامل شود بين آن دو عامل همبستگی غير خطی موجود عامل شود بين آن دو عامل همبستگی غير خطی موجود عامل

شکل ذيل         شکل ذيل         . . است است 
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ششم ششممرحله حل::مرحله راه ارائه و گيری حلنتيجه راه ارائه و گيری نتيجه م مر  ل : : ر  يری و ارا راه  ل يج  يری و ارا راه  يج 
خويش های يافته تفسير و تعبير به آناليست مرحله اين خويشدر های يافته تفسير و تعبير به آناليست مرحله اين در اين مرحله آناليست به تعبير و تفسير يافته های خويش در اين مرحله آناليست به تعبير و تفسير يافته های خويش در

پرداخته و چنانچه فرضيه های اوليه او تأييد گردند او موفق پرداخته و چنانچه فرضيه های اوليه او تأييد گردند او موفق 
بايستی باشند نشده تأييد اگر و است شده علت کشف بايستیبه باشند نشده تأييد اگر و است شده علت کشف به کشف علت شده است و اگر تأييد نشده باشند بايستی به کشف علت شده است و اگر تأييد نشده باشند بايستی به

.  .  بدنبال راه حلهای ديگری برای مشکل باشدبدنبال راه حلهای ديگری برای مشکل باشد
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حل راه ارائه حلنحوه راه ارائه لنحوه لوه ارا راه  وه ارا راه 
ابتکار و خالقيت قدرت کمک با گر تحليل مرحله ابتکاردراين و خالقيت قدرت کمک با گر تحليل مرحله دراين مرحله تحليل گر با کمک قدرت خالقيت و ابتکار دراين مرحله تحليل گر با کمک قدرت خالقيت و ابتکار دراين

خويش و به مدد شناختی که نسبت به وضع موجود بدست خويش و به مدد شناختی که نسبت به وضع موجود بدست 
مشکالت رفع جهت منطقی و معقول پيشنهاداتی است مشکالتآورده رفع جهت منطقی و معقول پيشنهاداتی است آورده است پيشنهاداتی معقول و منطقی جهت رفع مشکالت آورده است پيشنهاداتی معقول و منطقی جهت رفع مشکالت آورده

.  .  و نقائص ارائه می دهدو نقائص ارائه می دهد
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نکاتی که در زمينه ارائه راه حل بايد رعايت نکاتی که در زمينه ارائه راه حل بايد رعايت 
ن نگ گردندگردندگ

سازمان--11 های برنامه با حل راه سازمانهمخوانی های برنامه با حل راه همخوانی همخوانی راه حل با برنامه های سازمانهمخوانی راه حل با برنامه های سازمان11
ارائه چند راه حل بجای يک راه حل ارائه چند راه حل بجای يک راه حل   --22
ا33 ق ا ق ا ق اطا ق ا ق ا ق طا مطابقت با قوانين و مقرراتمطابقت با قوانين و مقررات--33
قابليت اعمال قابليت اعمال   --44
تناسب بين هزينه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح تناسب بين هزينه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح   --55
اجرا--66 اجرامسئوليت مسئوليت مسئوليت اجرامسئوليت اجرا66
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هفتم هفتممرحله گزارش::مرحله تنظيم و گزارشتهيه تنظيم و تهيه م  م ر ه زارش ::ر ه يم  زارش هي و  يم  هي و 

اقداماتی که تا اين مرحله انجام گرفته اند توسط تحليل گر در اقداماتی که تا اين مرحله انجام گرفته اند توسط تحليل گر در 
ظ ظگ يک گزارش منظم تدوين و در دسترس مديران و مقامات يک گزارش منظم تدوين و در دسترس مديران و مقامات گ

..ذيربط قرار می گيرد ذيربط قرار می گيرد 
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هشتم هشتممرحله اجرااجرا::مرحله م مر ه اجرا اجرا ::ر ه
را الزم های بينی پيش ای برنامه طی آناليست مرحله اين رادر الزم های بينی پيش ای برنامه طی آناليست مرحله اين در اين مرحله آناليست طی برنامه ای پيش بينی های الزم را در اين مرحله آناليست طی برنامه ای پيش بينی های الزم را در
جهت اجرای پيشنهادات مصوب و پياده کردن طرحهای جهت اجرای پيشنهادات مصوب و پياده کردن طرحهای 

دهد انجام قديم نظام در تغيير ايجاد و دهدجديد انجام قديم نظام در تغيير ايجاد و .  .  جديد و ايجاد تغيير در نظام قديم انجام دهدجديد و ايجاد تغيير در نظام قديم انجام دهدجديد
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مهمترين نکاتی که بايستی در مرحله اجرا انجام مهمترين نکاتی که بايستی در مرحله اجرا انجام 
پذيردپذيردذذ

وآناليست طی برنامه ای از کادرهای ستادی و اجرايی نظر بخواهد آناليست طی برنامه ای از کادرهای ستادی و اجرايی نظر بخواهد --11 ب ر يی جر و ی ی ر ز ی بر ی وي ب ر يی جر و ی ی ر ز ی بر ی ي
و از آنها کمک بگيرد و از آنها کمک بگيرد 

آناليست بايستی جلسات توجيهی برای کليه افراد که مسئوليت آناليست بايستی جلسات توجيهی برای کليه افراد که مسئوليت   - - 22
گ ط ا ک ا ک کا ا اش ا ط ا گا ط ا ک ا ک کا ا اش ا ط ا اجرای طرح را داشته و ساير کارکنانی که با طرح در گير هستند اجرای طرح را داشته و ساير کارکنانی که با طرح در گير هستند ا

تشکيل دهد تشکيل دهد 
،لزوم33 موجود روش نقائص خصوص در آموزش برنامه ،لزوماجرای موجود روش نقائص خصوص در آموزش برنامه اجرای اجرای برنامه آموزشی در خصوص نقائص روش موجود ،لزوم اجرای برنامه آموزشی در خصوص نقائص روش موجود ،لزوم --33

طرح جديد ،آشنايی با طرح جديد و غيره برای کليه مسئوالن اجرای طرح جديد ،آشنايی با طرح جديد و غيره برای کليه مسئوالن اجرای 
طرح طرح 

فراهم سازی ابزار و تسهيالت مورد نياز فراهم سازی ابزار و تسهيالت مورد نياز   - - 44
کسب حمايت از سوی مديريت و سرپرستی کارکنان کسب حمايت از سوی مديريت و سرپرستی کارکنان   - - 55
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نهم نهممرحله جديد::مرحله طرح جديدآزمايش طرح آزمايش هم  هم ر  ي::ر  رح ج يش  يآز رح ج يش  آز
در ،طرح طرح نتايج از اطمينان کسب جهت مرحله دردراين ،طرح طرح نتايج از اطمينان کسب جهت مرحله دراين مرحله جهت کسب اطمينان از نتايج طرح ،طرح در دراين مرحله جهت کسب اطمينان از نتايج طرح ،طرح در دراين

يک قلمرو محدود به مرحله اجرا گذاشته می شود تا يک قلمرو محدود به مرحله اجرا گذاشته می شود تا 
الزم تعديلهای و جرح و مشخص عمل حين الزممحدوديتهای تعديلهای و جرح و مشخص عمل حين محدوديتهای حين عمل مشخص و جرح و تعديلهای الزم محدوديتهای حين عمل مشخص و جرح و تعديلهای الزم محدوديتهای

..انجام پذيرد انجام پذيرد 
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دهم دهممرحله جديد::مرحله طرح جديداستقرار طرح استقرار هم  هم ر  ي ::ر  رح ج رار  ي ا رح ج رار  ا
و باشد مثبت طرح آزمايش اجرای از حاصل نتايج وچنانچه باشد مثبت طرح آزمايش اجرای از حاصل نتايج چنانچه نتايج حاصل از اجرای آزمايش طرح مثبت باشد و چنانچه نتايج حاصل از اجرای آزمايش طرح مثبت باشد و چنانچه

مديران و مقامات مسئول ادامه اجرای آن را تصويب کنند مديران و مقامات مسئول ادامه اجرای آن را تصويب کنند 
يابد می استقرار و پياده عمل در مربوطه يابدطرح می استقرار و پياده عمل در مربوطه ..طرح مربوطه در عمل پياده و استقرار می يابد طرح مربوطه در عمل پياده و استقرار می يابد طرح
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طرح استقرار طرحروشهای استقرار رح روشهای رار  ی ا ه رح رو رار  ی ا ه رو
همزمان))الفالف يا موازی همزمانروشهای يا موازی روشهای روشهای موازی يا همزمان روشهای موازی يا همزمان ))الفالف
روش تدريجی يا مرحله ایروش تدريجی يا مرحله ای) ) بب

ا)) ک اش ک ش روش يکبارهروش يکباره))جج  
روش آزمايشی روش آزمايشی ) ) دد
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همزمان))الفالف يا موازی همزمانروش يا موازی روش ف فا ن ))ا ز وازی ي ه ن روش  ز وازی ي ه روش 
اجرا همزمان بطور جديد نظام و جاری نظام روش اجرادراين همزمان بطور جديد نظام و جاری نظام روش دراين روش نظام جاری و نظام جديد بطور همزمان اجرا دراين روش نظام جاری و نظام جديد بطور همزمان اجرا دراين

می شوند و اين مرحله ادامه می يابد تا نسبت به کار آيی و می شوند و اين مرحله ادامه می يابد تا نسبت به کار آيی و 
سپس و شود حاصل اطمينان جديد روش اجرای سپسقابليت و شود حاصل اطمينان جديد روش اجرای قابليت اجرای روش جديد اطمينان حاصل شود و سپس قابليت اجرای روش جديد اطمينان حاصل شود و سپس قابليت

. . روش قديم حذف گرددروش قديم حذف گردد
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ای))بب مرحه يا تدريجی ایروش مرحه يا تدريجی روش ر ای ))بب ريجی ي  ر ای روش  ريجی ي  روش 
جاری طرح و شود می پياده تدريج به جديد طرح روش جاریدراين طرح و شود می پياده تدريج به جديد طرح روش دراين روش طرح جديد به تدريج پياده می شود و طرح جاری دراين روش طرح جديد به تدريج پياده می شود و طرح جاری دراين

بدينترتيب قسمتی از کار بر بدينترتيب قسمتی از کار بر . . بتدريج کنار گذاشته می شود بتدريج کنار گذاشته می شود 
بقيه و انجام است گذاشتن کنار حال در که قديم نظام بقيهاساس و انجام است گذاشتن کنار حال در که قديم نظام اساس نظام قديم که در حال کنار گذاشتن است انجام و بقيه اساس نظام قديم که در حال کنار گذاشتن است انجام و بقيه اساس

..کار بر عهده نظام جديد است کار بر عهده نظام جديد است 
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يکباره))جج يکبارهروش روش ره) ) جج ب رهروش ي ب روش ي
و شده گذاشته کنار معينی تاريخ از قديم نظام روش ودراين شده گذاشته کنار معينی تاريخ از قديم نظام روش دراين روش نظام قديم از تاريخ معينی کنار گذاشته شده و دراين روش نظام قديم از تاريخ معينی کنار گذاشته شده و دراين

هزينه استقرار در اين هزينه استقرار در اين . . نظام جديد جايگزين آن می گرددنظام جديد جايگزين آن می گردد
بيشتر آن ريسک ولی است ديگر روشهای از کمتر بيشترروش آن ريسک ولی است ديگر روشهای از کمتر روش کمتر از روشهای ديگر است ولی ريسک آن بيشتر روش کمتر از روشهای ديگر است ولی ريسک آن بيشتر روش

..می باشد می باشد 
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آزمايشی))دد اجرای آزمايشیروش اجرای روش ی )) ي ی روش اجرای آز ي روش اجرای آز
و جديد تکنيکهای از ،استفاده پيشنهادی سيستم اجرای وچنانچه جديد تکنيکهای از ،استفاده پيشنهادی سيستم اجرای چنانچه اجرای سيستم پيشنهادی ،استفاده از تکنيکهای جديد و چنانچه اجرای سيستم پيشنهادی ،استفاده از تکنيکهای جديد و چنانچه

تغييرات وسيعی را در سازمان ايجاب کند ،سيستم جديد در تغييرات وسيعی را در سازمان ايجاب کند ،سيستم جديد در 
عمل حين و اجرا آزمايشی بصورت سازمان از بخش عمليک حين و اجرا آزمايشی بصورت سازمان از بخش يک بخش از سازمان بصورت آزمايشی اجرا و حين عمل يک بخش از سازمان بصورت آزمايشی اجرا و حين عمل يک

نقائص آن برطرف و پس از تغييرات الزم در کل سازمان نقائص آن برطرف و پس از تغييرات الزم در کل سازمان 
گردد می گردداجرا می ..اجرا می گردداجرا می گردداجرا
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يازدهم يازدهممرحله عملکرد::مرحله عملکردارزيابی ارزيابی هم ز همر ي ز ر ::ر ي بی  ر ارزي بی  ارزي
،آناليست شد تبديل جديد سيستم به قديم سيستم اينکه از ،آناليستپس شد تبديل جديد سيستم به قديم سيستم اينکه از پس از اينکه سيستم قديم به سيستم جديد تبديل شد ،آناليست پس از اينکه سيستم قديم به سيستم جديد تبديل شد ،آناليست پس

بررسی دوباره ای از سيستم به عمل آورده و عملکرد آن بررسی دوباره ای از سيستم به عمل آورده و عملکرد آن 
را جديد سيستم موفقيت ميزان تا نمايد می ارزيابی رارا جديد سيستم موفقيت ميزان تا نمايد می ارزيابی را ارزيابی می نمايد تا ميزان موفقيت سيستم جديد را را ارزيابی می نمايد تا ميزان موفقيت سيستم جديد را را
. . مشخص و تجديد نظرهای احتمالی را انجام دهدمشخص و تجديد نظرهای احتمالی را انجام دهد
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برخی از سواالتی که در مرحله ارزيابی عملکرد برخی از سواالتی که در مرحله ارزيابی عملکرد 
تن ط ل تنقا ط ل قابل طرح هستندقابل طرح هستندقا

رسيده--11 اند شده بينی پيش فبل از که نتايجی به سيستم رسيدهآيا اند شده بينی پيش فبل از که نتايجی به سيستم آيا آيا سيستم به نتايجی که از فبل پيش بينی شده اند رسيده آيا سيستم به نتايجی که از فبل پيش بينی شده اند رسيده 11
است ؟است ؟

؟22 ت ا شد ل ا ت ي از ای نشد بين پيش نتاي ؟ه ت ا شد ل ا ت ي از ای نشد بين پيش نتاي ه چه نتايج پيش بينی نشده ای از سيستم حاصل شده است ؟چه نتايج پيش بينی نشده ای از سيستم حاصل شده است ؟--22
آيا بهره وری افزايش يافته است ؟آيا بهره وری افزايش يافته است ؟  --33
آيا پياده سازی سيستم جديد طبق برنامه زمان بندی شده آيا پياده سازی سيستم جديد طبق برنامه زمان بندی شده   --44

انجام پذيرفته است ؟انجام پذيرفته است ؟
آيا انجام کار با سيستم جديد با دشواريهايی مواجه شده آيا انجام کار با سيستم جديد با دشواريهايی مواجه شده   --55

است ؟است ؟
مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 

نور مرکز شازندنور مرکز شازند
100100

www*p
nu

eb
*co

m



اصول و مفاهيم اصول و مفاهيم : : فصل چهارم فصل چهارم 
سازماندهی سازماندهی 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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چهارم فصل کلی چهارمهدفهای فصل کلی رم هدفهای ل چه ی  ی  ه رم ه ل چه ی  ی  ه ه
سازماندهی--11 مفاهيم و اصول با سازماندهیآشنايی مفاهيم و اصول با آشنايی آشنايی با اصول و مفاهيم سازماندهیآشنايی با اصول و مفاهيم سازماندهی11
شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی   --22
ا33 ا ا ظ ا اآگا ا ا ظ ا آگا آگاهی از نحوه تنظيم نمودار سازمانیآگاهی از نحوه تنظيم نمودار سازمانی--33
آشنايی با روشهای تهيه طرح سازمانی آشنايی با روشهای تهيه طرح سازمانی   --44

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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چهارم فصل رفتاری چهارمهدفهای فصل رفتاری رم هدفهای ل چه ری  ی ر ه رم ه ل چه ری  ی ر ه ه
مينتزبرگ--11 ديدگاه از سازمان بخش پنج مينتزبرگشرح ديدگاه از سازمان بخش پنج شرح شرح پنج بخش سازمان از ديدگاه مينتزبرگ شرح پنج بخش سازمان از ديدگاه مينتزبرگ 11
شرح دوازده مورد از مبانی سازماندهی شرح دوازده مورد از مبانی سازماندهی   --22
ا33 ا ک ق لف ل ل ا ش اش ا ک ق لف ل ل ا ش ش شرح روشهای تحليلی ، تلفيقی و ترکيبی در تهيه سازمان شرح روشهای تحليلی ، تلفيقی و ترکيبی در تهيه سازمان --33
مواردی را که آناليست بايد درتنظيم نمودارسازمانی مورد مواردی را که آناليست بايد درتنظيم نمودارسازمانی مورد   --44

..توجه قرار دهد برشماريدتوجه قرار دهد برشماريد

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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سازمانی مفاهيم و سازمانیاصول مفاهيم و ی اصول ز هيم  ول و  ی ا ز هيم  ول و  ا
سازمان سازمانتعريف از::تعريف متشکل سيستمی از است عبارت ازسازمان متشکل سيستمی از است عبارت سازمان سازمان عبارت است از سيستمی متشکل از سازمان عبارت است از سيستمی متشکل از ::تعريف سازمانتعريف سازمان

اجزاء به هم پيوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که در جهت اجزاء به هم پيوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که در جهت 
کند می فعاليت خاصی هدفهای به کندرسيدن می فعاليت خاصی هدفهای به ..رسيدن به هدفهای خاصی فعاليت می کندرسيدن به هدفهای خاصی فعاليت می کندرسيدن

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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مينتزبرگ هنری ديدگاه از سازمان کلی مينتزبرگساختار هنری ديدگاه از سازمان کلی زبر ساختار ي ری  ي  ن از  ز ی  زبر ر  ي ری  ي  ن از  ز ی  ر 

است اساسی بخش پنج دارای استسازمان اساسی بخش پنج دارای ::سازمان ی  ش   ج ب ی پ ر ن  ی ز ش   ج ب ی پ ر ن  ::ز
))مسئوليت نهايی اداره امور سازمان را داردمسئوليت نهايی اداره امور سازمان را دارد:(:(بخش مديريت عالی بخش مديريت عالی   - - 11
ميانی--22 ميانیبخش بر:(:(بخش را آنها فعاليت هماهنگی و واحدها کار بر برنظارت را آنها فعاليت هماهنگی و واحدها کار بر نظارت نظارت بر کار واحدها و هماهنگی فعاليت آنها را بر نظارت بر کار واحدها و هماهنگی فعاليت آنها را بر :(:(بخش ميانیبخش ميانی--22

))عهده دارد عهده دارد 
عملياتی--33 عملياتیبخش دارد:(:(بخش را خدمات و کاالها توليد داردمسئوليت را خدمات و کاالها توليد ))مسئوليت ی33 ي ش  یب ي ش  ر :(:(ب ال و  ر  ي  و ي  ر و ال و  ر  ي  و ي  ))و
از متخصصان فنی تشکيل و در موارد لزوم نظرات از متخصصان فنی تشکيل و در موارد لزوم نظرات :(:(بخش فنی بخش فنی   - - 44

))فنی و تخصصی می دهد فنی و تخصصی می دهد  ی ی و یی ی و ))ی
نقش کمک و ياری دهنده را برای ساير واحدها نقش کمک و ياری دهنده را برای ساير واحدها :(:(ستاد پشتيبانی ستاد پشتيبانی   - - 55

))ايفاء می کندايفاء می کند
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شمای کلی ديدگاه مينتزبرگشمای کلی ديدگاه مينتزبرگ

مديريت عالیمديريت عالی

مديريت ميانیمديريت ميانیانان

عملياتی عملياتیبخش بخش
مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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مبانی سازماندهی مبانی سازماندهی 
سازمان بر مبنای تعداد سازمان بر مبنای تعداد   - - 11
))هدفهدف((سازمان بر مبنای وظيفه سازمان بر مبنای وظيفه --22 ر رز ))((ز
))تخصصتخصص((سازمان بر مبنای نوع عمليات سازمان بر مبنای نوع عمليات   - - 33
))ارباب رجوعارباب رجوع((سازمان بر مبنای مشتری سازمان بر مبنای مشتری   - - 44

ل لل للل ))محل جغرافيايیمحل جغرافيايی((سازمان بر مبنای قلمرو عملياتیسازمان بر مبنای قلمرو عملياتی--55
))نوع توليد نوع توليد ((سازمان بر مبنای محصول سازمان بر مبنای محصول   - - 66
ژه77 پر بنای بر ان ژهاز پر بنای بر ان از سازمان بر مبنای پروژه سازمان بر مبنای پروژه --77
سازمان ماتريسیسازمان ماتريسی  - - 88
آزاد--99 ساخت با آزادسازمان ساخت با سازمان ز 99 ن ب   ز ز ن ب   ز

ساخت سازمانی مدوالر ساخت سازمانی مدوالر   --1010
ساختهای ترکيبیساختهای ترکيبی  - - 1111

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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تعداد--11 مبنای بر تعدادسازمان مبنای بر سازمان ا 11 ی  ب ن بر  ا ز ی  ب ن بر  ز
تعداد مبنای بر وظايف تقسيم و ،گروهبندی سازماندهی اين تعداددر مبنای بر وظايف تقسيم و ،گروهبندی سازماندهی اين در اين سازماندهی ،گروهبندی و تقسيم وظايف بر مبنای تعداد در اين سازماندهی ،گروهبندی و تقسيم وظايف بر مبنای تعداد در
صورت می گيرد و شامل تقسيم بندی افراد بطور اتفاقی و صورت می گيرد و شامل تقسيم بندی افراد بطور اتفاقی و 
انجام برای دسته هر کردن مأمور و مساوی های دسته انجامبه برای دسته هر کردن مأمور و مساوی های دسته به دسته های مساوی و مأمور کردن هر دسته برای انجام به دسته های مساوی و مأمور کردن هر دسته برای انجام به

..يک قسمت از وظايف سازمانی است يک قسمت از وظايف سازمانی است 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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وظيفه--22 مبنای بر وظيفهسازمان مبنای بر ))هدفهدف((سازمان ي 22 ی و ب ن بر  ي ز ی و ب ن بر  ف((ز فه ))ه
که کاری و وظيفه حسب بر واحدها ، سازماندهی نوع کهدراين کاری و وظيفه حسب بر واحدها ، سازماندهی نوع دراين نوع سازماندهی ، واحدها بر حسب وظيفه و کاری که دراين نوع سازماندهی ، واحدها بر حسب وظيفه و کاری که دراين
قرار است انجام دهند تقسيم بندی می شوند در اين روش قرار است انجام دهند تقسيم بندی می شوند در اين روش 
اصلی فعاليتهای و اصلی فعاليتهای به سازمان اصلی اصلیهدف فعاليتهای و اصلی فعاليتهای به سازمان اصلی هدف اصلی سازمان به فعاليتهای اصلی و فعاليتهای اصلی هدف اصلی سازمان به فعاليتهای اصلی و فعاليتهای اصلی هدف
به فعاليتهای فرعی و فعاليتهای فرعی به وظايف اصلی و به فعاليتهای فرعی و فعاليتهای فرعی به وظايف اصلی و 

شوند می تقسيم فرعی وظايف به اصلی شوندوظايف می تقسيم فرعی وظايف به اصلی ..وظايف اصلی به وظايف فرعی تقسيم می شوند وظايف اصلی به وظايف فرعی تقسيم می شوند وظايف

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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عمليات--33 نوع مبنای بر عملياتسازمان نوع مبنای بر ))تخصصتخصص((سازمان ي 33 وع  ی  ب ن بر  ي ز وع  ی  ب ن بر  ))صص((ز

و ،تخصص فعاليت نوع کار تقسيم مبنای روش ودراين ،تخصص فعاليت نوع کار تقسيم مبنای روش دراين روش مبنای تقسيم کار نوع فعاليت ،تخصص و دراين روش مبنای تقسيم کار نوع فعاليت ،تخصص و دراين
..آگاهيهاو حرفه افرادی است که کارها را انجام می دهند آگاهيهاو حرفه افرادی است که کارها را انجام می دهند 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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مشتری--44 مبنای بر مشتریسازمان مبنای بر رجوع((سازمان رجوعارباب ))ارباب ری44 ی  ب ن بر  ریز ی  ب ن بر  ب رجوع((ز ب رجوعارب ))ارب
و گرديده توجه خدمات کنندگان دريافت به سازماندهی ودراين گرديده توجه خدمات کنندگان دريافت به سازماندهی دراين سازماندهی به دريافت کنندگان خدمات توجه گرديده و دراين سازماندهی به دريافت کنندگان خدمات توجه گرديده و دراين
سازماندهی بر اساس گروههای مختلف مشتريان و ارباب سازماندهی بر اساس گروههای مختلف مشتريان و ارباب 

پذيرد می صورت پذيردرجوع می صورت ..رجوع صورت می پذيردرجوع صورت می پذيردرجوع

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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محصول--66 نوع مبنای بر محصولسازمان نوع مبنای بر ))توليدتوليد((سازمان ول 66 وع  ی  ب ن بر  ول ز وع  ی  ب ن بر  ي((ز يو ))و
يا کاال نوع کارها تقسيم و وظايف بندی گروه مبنای روش يادراين کاال نوع کارها تقسيم و وظايف بندی گروه مبنای روش ال ي دراين وع  ر  يم  ي و  ی و رو ب ی  ب ين روش  ال ي ر وع  ر  يم  ي و  ی و رو ب ی  ب ين روش  ر

..محصولی است که قرار است توليد شود محصولی است که قرار است توليد شود 

رئيس سازمان 

واحد توليد بخاری  واحد توليد کولر واحد توليد يخچال

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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پروژه--66 برمبنای پروژهسازمان برمبنای سازمان ی پروژه 66 ب ن بر ی پروژه ز ب ن بر ز
ً تقريبا های برنامه و ها پروژه قالب در آنها هدف که سازمانهايی ًدر تقريبا های برنامه و ها پروژه قالب در آنها هدف که سازمانهايی در سازمانهايی که هدف آنها در قالب پروژه  ها و برنامه های تقريبا در سازمانهايی که هدف آنها در قالب پروژه  ها و برنامه های تقريبا در
مستقل اجرا می شود ،می توان به تعداد پروژه های موجود ،واحد مستقل اجرا می شود ،می توان به تعداد پروژه های موجود ،واحد 

..های مستقلی را ايجاد نمود های مستقلی را ايجاد نمود 

مدير سازمان

)ج(پروژه  )ب(پروژه  ) الف(پروژه 
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سازمان ماتريسی سازمان ماتريسی   - - 77
پروژه مبنای بر سازمان و وظيفه مبنای بر سازمان از تلفيق سازمان پروژهاين مبنای بر سازمان و وظيفه مبنای بر سازمان از تلفيق سازمان اين سازمان تلفيقی از سازمان بر مبنای وظيفه و سازمان بر مبنای پروژه اين سازمان تلفيقی از سازمان بر مبنای وظيفه و سازمان بر مبنای پروژه اين
است بدين ترتيب که جريان اختيار در واحدهای تخصصی بصورت است بدين ترتيب که جريان اختيار در واحدهای تخصصی بصورت 

وعمودی و در واحدهای اجرايی بصورت افقی است و از تالقی اين دو عمودی و در واحدهای اجرايی بصورت افقی است و از تالقی اين دو  ين ی ز و ی ور يی ر و ر و وو ين ی ز و ی ور يی ر و ر و و
..محور يک ماتريس بوجود می آيدمحور يک ماتريس بوجود می آيد

سازمان نمدير ز ير 

پروژه الف پروژه ب  پروژه ج

گروه توليد گروه توليد گروه توليد
بخش توليد

گروه تحقيقات گروه تحقيقات گروه تحقيقات بخش تحقيقات
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ادهوکراسی--88 يا آزاد ساخت با ادهوکراسیسازمان يا آزاد ساخت با سازمان ی88 را هو ن ب  آزا ي ا یز را هو ن ب  آزا ي ا ز
استعجالی و البداهه فی ، موقت ساختی سازماندهی نوع استعجالیاين و البداهه فی ، موقت ساختی سازماندهی نوع اين نوع سازماندهی ساختی موقت ، فی البداهه و استعجالی اين نوع سازماندهی ساختی موقت ، فی البداهه و استعجالی اين
دارد و برای رسيدن به هدف معينی بدون طرح و نقشه دارد و برای رسيدن به هدف معينی بدون طرح و نقشه 

آيد می بوجود آيدقبلی می بوجود ساختقبلی با زيادی شباهت ساخت ساختاين با زيادی شباهت ساخت اين اين ساخت شباهت زيادی با ساخت اين ساخت شباهت زيادی با ساخت . . قبلی بوجود می آيد قبلی بوجود می آيد 
ماتريسی دارد که از نيروهای اطالعاتی و تخصصی بنا به ماتريسی دارد که از نيروهای اطالعاتی و تخصصی بنا به 

های استفاده ترين مناسب شده مطرح موارد هایمقتضای استفاده ترين مناسب شده مطرح موارد مقتضای موارد مطرح شده مناسب ترين استفاده های مقتضای موارد مطرح شده مناسب ترين استفاده های مقتضای
..تخصصی و عملياتی را به عمل می آورد تخصصی و عملياتی را به عمل می آورد 
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سازمان با گروههای متداخل يا سازمان سازمان با گروههای متداخل يا سازمان   - - 99
حلقویحلقویلقلق

م ارتباط در ه با مشترک اعضای بوسيله که گروههاي قالب در ساخت ماين ارتباط در ه با مشترک اعضای بوسيله که گروههاي قالب در ساخت اين ساخت در قالب گروههايی که بوسيله اعضای مشترک با هم در ارتباط می اين ساخت در قالب گروههايی که بوسيله اعضای مشترک با هم در ارتباط می اين
يک فرد در گروهی بعنوان مدير ،در گروه ديگر به يک فرد در گروهی بعنوان مدير ،در گروه ديگر به ..باشند شکل می گيرد باشند شکل می گيرد 

وظيفه انجام تواند می مشاوره عنوان به سوم گروه در و مرئوس وظيفهعنوان انجام تواند می مشاوره عنوان به سوم گروه در و مرئوس ي عنوان م و ج و  ی  ور  ن  و وم ب  رو  ر  وس و  ر ن  ي و م و ج و  ی  ور  ن  و وم ب  رو  ر  وس و  ر ن  و
..نمايدنمايد

  

000 000 000000000 000
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مدوالر--1010 سازمانی مدوالرساخت سازمانی ))ماجوالرماجوالر((ساخت والر1010 ی  ز والر  ی  ز ))جوالرجوالر(( 
می تشکيل مختلفی واحدهای از ،سازمان سازماندهی میدراين تشکيل مختلفی واحدهای از ،سازمان سازماندهی دراين سازماندهی ،سازمان از واحدهای مختلفی تشکيل می دراين سازماندهی ،سازمان از واحدهای مختلفی تشکيل می دراين

شود که هر واحد با ضوابط اجرايی مشخص و مأموريتی شود که هر واحد با ضوابط اجرايی مشخص و مأموريتی 
بطور است سازمان کل مأموريت از مينياتوری خود بطورکه است سازمان کل مأموريت از مينياتوری خود که خود مينياتوری از مأموريت کل سازمان است بطور که خود مينياتوری از مأموريت کل سازمان است بطور که
.  .  مستقل ،غير متمرکز و خود کفا به فعاليت ادامه می دهدمستقل ،غير متمرکز و خود کفا به فعاليت ادامه می دهد
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ترکيبی--1111 ترکيبیساختهای ساختهای يبی   1111 ر ی  يبی ه ر ی  ه
محاسنی و معايب دارای سازماندهی روشهای از يک محاسنیهر و معايب دارای سازماندهی روشهای از يک هر يک از روشهای سازماندهی دارای معايب و محاسنی هر يک از روشهای سازماندهی دارای معايب و محاسنی هر

هستند که با توجه به شرايط زمانی و مکانی و مقتضيات هستند که با توجه به شرايط زمانی و مکانی و مقتضيات 
کمترين و سود بيشترين که گزيند می بر را آنهايی کمترينموقعيتی و سود بيشترين که گزيند می بر را آنهايی موقعيتی آنهايی را بر می گزيند که بيشترين سود و کمترين موقعيتی آنهايی را بر می گزيند که بيشترين سود و کمترين موقعيتی

به همين دليل در بسياری از سازمانها به همين دليل در بسياری از سازمانها ..زيان را داشته باشند زيان را داشته باشند 
بهره فوق سازماندهی روشهای از ترکيبی از است بهرهممکن فوق سازماندهی روشهای از ترکيبی از است ممکن است از ترکيبی از روشهای سازماندهی فوق بهره ممکن است از ترکيبی از روشهای سازماندهی فوق بهره ممکن

..گرفته شود گرفته شود 
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سازمانی نمودار سازمانیتنظيم نمودار ی تنظيم ز ار  و ی يم  ز ار  و يم 
استفاده ذيل روشهای از توان می سازمان طرح تهيه استفادهبرای ذيل روشهای از توان می سازمان طرح تهيه برای تهيه طرح سازمان می توان از روشهای ذيل استفاده برای تهيه طرح سازمان می توان از روشهای ذيل استفاده برای

::نمود نمود 
ليل11 ليلت ت تحليلیتحليلی--11
تلفيقی تلفيقی   --22
ترکيبیترکيبی--33
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سازمانی نمودار تهيه در تحليلی سازمانیروش نمودار تهيه در تحليلی ی روش ز ار  و هي  ر  ی  ي ی روش  ز ار  و هي  ر  ی  ي روش 
پايين به باال از وظايف و فعاليتها بندی گروه امر روش پاييندراين به باال از وظايف و فعاليتها بندی گروه امر روش دراين روش امر گروه بندی فعاليتها و وظايف از باال به پايين دراين روش امر گروه بندی فعاليتها و وظايف از باال به پايين دراين

بدين معنی که هدف سازمان به هدفهای بدين معنی که هدف سازمان به هدفهای ..انجام می گيرد انجام می گيرد 
اجرای و شود می تقسيم عمليات و ،وظايف ،فعاليتها اجرایفرعی و شود می تقسيم عمليات و ،وظايف ،فعاليتها فرعی ،فعاليتها ،وظايف و عمليات تقسيم می شود و اجرای فرعی ،فعاليتها ،وظايف و عمليات تقسيم می شود و اجرای فرعی
مجموعه ای از وظايف و عمليات تحت عنوان يک شغل به مجموعه ای از وظايف و عمليات تحت عنوان يک شغل به 

گردد می واگذار گرددشاغل می واگذار ..شاغل واگذار می گرددشاغل واگذار می گرددشاغل
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سازمانی نمودار تهيه در تلفيقی سازمانیروش نمودار تهيه در تلفيقی ی روش ز ار  و هي  ر  ی  ي ی روش  ز ار  و هي  ر  ی  ي روش 
گيرد می انجام باال به پايين از بندی گروه کار روش اين گيرددر می انجام باال به پايين از بندی گروه کار روش اين . . در اين روش  کار گروه بندی از پايين به باال انجام می گيرد در اين روش  کار گروه بندی از پايين به باال انجام می گيرد در

بدين معنا که ابتداء مشاغل مختلفی که بايد در سازمان انجام بدين معنا که ابتداء مشاغل مختلفی که بايد در سازمان انجام 
در مرتبط و مشابه مشاغل آنگاه و گرديده مشخص درشوند مرتبط و مشابه مشاغل آنگاه و گرديده مشخص شوند مشخص گرديده و آنگاه مشاغل مشابه و مرتبط در شوند مشخص گرديده و آنگاه مشاغل مشابه و مرتبط در شوند
يک گروه قرار داده می شوند و به يک واحد سازمانی يک گروه قرار داده می شوند و به يک واحد سازمانی 
مراتب سلسله تا يابد می ادامه کار اين و گردند می مراتباحاله سلسله تا يابد می ادامه کار اين و گردند می احاله می گردند و اين کار ادامه می يابد تا سلسله مراتب احاله می گردند و اين کار ادامه می يابد تا سلسله مراتب احاله

.  .  سازمانی کامل گرددسازمانی کامل گردد
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سازمانی نمودار تهيه در ترکيبی سازمانیروش نمودار تهيه در ترکيبی ی روش ز ار  و هي  ر  يبی  ر ی روش  ز ار  و هي  ر  يبی  ر روش 
در و است ترکيبی و تلفيقی روشهای از ترکيبی روش دراين و است ترکيبی و تلفيقی روشهای از ترکيبی روش اين روش ترکيبی از روشهای تلفيقی و ترکيبی است و در اين روش ترکيبی از روشهای تلفيقی و ترکيبی است و در اين

عمل هم بيشتر از اين روش استفاده می گردد و در عين عمل هم بيشتر از اين روش استفاده می گردد و در عين 
بين الزم ارتباط و شده توجه نيز مشاغل محتوای به بينحال الزم ارتباط و شده توجه نيز مشاغل محتوای به حال به محتوای مشاغل نيز توجه شده و ارتباط الزم بين حال به محتوای مشاغل نيز توجه شده و ارتباط الزم بين حال

..وظايف ، فعاليتها و هدفها مد نظر قرار می گيرد وظايف ، فعاليتها و هدفها مد نظر قرار می گيرد 
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مهمترين نکاتی که در تهيه نمودار سازمانی بايد مهمترين نکاتی که در تهيه نمودار سازمانی بايد 
ت تآ به آن توجه کردبه آن توجه کردآ

تمرکز،حيطه--11 ،عدم تمرکز زمينه در مديريت با نظر تمرکز،حيطهتبادل ،عدم تمرکز زمينه در مديريت با نظر تبادل تبادل نظر با مديريت در زمينه تمرکز ،عدم تمرکز،حيطه تبادل نظر با مديريت در زمينه تمرکز ،عدم تمرکز،حيطه 11
مديريت و سطح يا بلند بودن سلسله مراتب مديريت و سطح يا بلند بودن سلسله مراتب 

ليت22 ئ اختيا ادل ليتت ئ اختيا ادل ت تعادل اختيار و مسئوليتتعادل اختيار و مسئوليت--22
توزيع مناسب اختيارات بين واحدهای صف و ستاد توزيع مناسب اختيارات بين واحدهای صف و ستاد   --33
توجه به ارتباط هر يک از مشاغل با هدف سازمان توجه به ارتباط هر يک از مشاغل با هدف سازمان   --44
زومبررسی قلمرو هر يک از واحدها و در صورت لزوم بررسی قلمرو هر يک از واحدها و در صورت لزوم --55 ور ر و و ز ي ر رو ی زومرر ور ر و و ز ي ر رو ی رر

ترکيب آنهاترکيب آنها
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فنون تجزيه و تحليل سيستم هافنون تجزيه و تحليل سيستم ها: : فصل پنجم فصل پنجم 

کلی کلیهدف یهدف ف  یه ف  ه
ها سيستم تحليل و تجزيه مختلف فنون با هاآشنايی سيستم تحليل و تجزيه مختلف فنون با م هآشنايی ي يل  جزي و  ون   م هيی ب  ي يل  جزي و  ون   يی ب 
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پنجم فصل رفتاری پنجمهدفهای فصل رفتاری جم هدفهای ل پ ری  ی ر ه جم ه ل پ ری  ی ر ه ه
نام--11 را روشها و سيستمها تحليل و تجزيه فنون ناممهمترين را روشها و سيستمها تحليل و تجزيه فنون مهمترين م 11 ه ر  ه و رو ي يل  جزي و  ون  رين  م ه ه ر  ه و رو ي يل  جزي و  ون  رين  ه

. . ببريدببريد
کنيد--22 تعريف را کار تقسيم کنيدجدول تعريف را کار تقسيم ..جدول ي22 ري  ر ر  يم  ول  يج ري  ر ر  يم  ول  ..ج
..مزايا و محدوديتهای جدول تقسيم کار را بيان کنيد مزايا و محدوديتهای جدول تقسيم کار را بيان کنيد   --33
بيان44 را کار تقسيم جدول محدوديتهای بردن بين از بيانراههای را کار تقسيم جدول محدوديتهای بردن بين از راههای راههای از بين بردن محدوديتهای جدول تقسيم کار را بيان راههای از بين بردن محدوديتهای جدول تقسيم کار را بيان --44

..کنيد کنيد 
دهيد--55 شرح را کار تقسيم جدول تهيه دهيدمراحل شرح را کار تقسيم جدول تهيه مراحل ..مراحل تهيه جدول تقسيم کار را شرح دهيد مراحل تهيه جدول تقسيم کار را شرح دهيد --55
فرم ليست وظايف ،فعاليتهای واحد و فعاليتهای سازمان را فرم ليست وظايف ،فعاليتهای واحد و فعاليتهای سازمان را   --66

کنيد کنيدرسم رسم
مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 

نور مرکز شازندنور مرکز شازند
125125

..رسم کنيدرسم کنيد

www*p
nu

eb
*co

m



ها سيستم تحليل و تجزيه فنون و هاابزارها سيستم تحليل و تجزيه فنون و م ه ابزارها ي يل  جزي و  ون  م ه ابزاره و  ي يل  جزي و  ون  ابزاره و 
کار--11 تقسيم کاربررسی تقسيم بررسی بررسی تقسيم کار بررسی تقسيم کار 11
بررسی جريان کار بررسی جريان کار   --22
کا33 کاا ا بررسی جا ومکان بررسی جا ومکان --33
کنترل فرم ها کنترل فرم ها   --44
کنترل اسناد و سيستم های بايگانی کنترل اسناد و سيستم های بايگانی   --55
کار--66 گيری کاراندازه گيری اندازه اندازه گيری کاراندازه گيری کار66
))پرت،سی پی ام،پی دی امپرت،سی پی ام،پی دی ام((برنامه ريزی شبکه ای برنامه ريزی شبکه ای   --77
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نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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کار تقسيم کارجدول تقسيم رجدول يم  ول  رج يم  ول  ج
يک در سازمان يک کارکنان دهد می نشان که است يکجدولی در سازمان يک کارکنان دهد می نشان که است جدولی است که نشان می دهد کارکنان يک سازمان در يک جدولی است که نشان می دهد کارکنان يک سازمان در يک جدولی

مدت معين ،چه کارهايی را انجام می دهند و چه مقداروقت مدت معين ،چه کارهايی را انجام می دهند و چه مقداروقت 
کنند می کارها اين دادن انجام کنندصرف می کارها اين دادن انجام ..صرف انجام دادن اين کارها می کنند صرف انجام دادن اين کارها می کنند صرف
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کار تقسيم جدول کارمزايای تقسيم جدول ر مزايای يم  ول  ی ج ر زاي يم  ول  ی ج زاي
آن--11 توزيع نحوه و کار واقعی بار از آگاهی آنکسب توزيع نحوه و کار واقعی بار از آگاهی کسب کسب آگاهی از بار واقعی کار و نحوه توزيع آن کسب آگاهی از بار واقعی کار و نحوه توزيع آن 11
شناخت محلهای تراکم کار و تراکم نيروی انسانی شناخت محلهای تراکم کار و تراکم نيروی انسانی   --22
ف33 ظا ا ل ا ا ا ک ا فآگا ظا ا ل ا ا ا ک ا آگا آگاهی از تکرار ها و تداخلهای وظايفآگاهی از تکرار ها و تداخلهای وظايف--33
آگاهی از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف آگاهی از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف   --44
کسب اطالع از اوقات اضافی کارکنان کسب اطالع از اوقات اضافی کارکنان   --55
نياز--66 مورد نيروی واقعی تعداد از نيازآگاهی مورد نيروی واقعی تعداد از آگاهی آگاهی از تعداد واقعی نيروی مورد نيازآگاهی از تعداد واقعی نيروی مورد نياز66
ارزشيابی کارکنان ارزشيابی کارکنان   --77
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کار تقسيم جدول کارمحدوديتهای تقسيم جدول ر محدوديتهای يم  ول  ی ج ه ي ر و يم  ول  ی ج ه ي و
با--11 است ممکن شود می استفاده کارکنان اطالعات از باچون است ممکن شود می استفاده کارکنان اطالعات از چون چون از اطالعات کارکنان استفاده می شود ممکن است با چون از اطالعات کارکنان استفاده می شود ممکن است با 11

..واقعيت تطبيق نداشته باشد واقعيت تطبيق نداشته باشد 
ي22 دقيق بط ظايف خ ب د د ان ز ين يت دقيق بط ظايف خ ب د د ان ز ين ت تعين زمان در مورد برخی وظايف بطور دقيق ميسر تعين زمان در مورد برخی وظايف بطور دقيق ميسر --22

. . نيستنيست
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کار تقسيم جدول تهيه برای الزم کارمقدمات تقسيم جدول تهيه برای الزم ر مقدمات يم  ول  هي ج ر  الزم برای  يم  ول  هي ج  الزم برای 
آنها--11 مستقيم سرپرست و ،کارکنان توجيهی جلسه آنهاتشکيل مستقيم سرپرست و ،کارکنان توجيهی جلسه تشکيل تشکيل جلسه توجيهی ،کارکنان و سرپرست مستقيم آنها تشکيل جلسه توجيهی ،کارکنان و سرپرست مستقيم آنها 11

پيرامون جدول تقسيم کار پيرامون جدول تقسيم کار 
اطالعات22 ب ک ای ب يل تک اطالعات از فتن گ ک اطالعاتک ب ک ای ب يل تک اطالعات از فتن گ ک ک کمک گرفتن از اطالعات تکميلی برای کسب اطالعات کمک گرفتن از اطالعات تکميلی برای کسب اطالعات --22

دقيق تر دقيق تر 
گ33 ک ک ا کا ا ف ت ا ال گآ ک ک ا کا ا ف ت ا ال آ . . آناليست بايستی در فرايند کار از سرپرست کمک بگيردآناليست بايستی در فرايند کار از سرپرست کمک بگيرد--33
آناليست بايستی رابطه ای دوستانه با کارکنان و سرپرست آناليست بايستی رابطه ای دوستانه با کارکنان و سرپرست   --44

..در حين تهيه و تنظيم جدول داشته باشددر حين تهيه و تنظيم جدول داشته باشد
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کار تقسيم جدول تهيه کارمراحل تقسيم جدول تهيه ر مراحل يم  ول  هي ج ل  ر را يم  ول  هي ج ل  را
بررسی--11 واحد بررسیانتخاب واحد انتخاب انتخاب واحد بررسیانتخاب واحد بررسی11
تهيه ليست وظايف کارکنان تهيه ليست وظايف کارکنان   --22
ا33 ا ال ف ال ا ال ف ل تهيه ليست فعاليتهای واحدتهيه ليست فعاليتهای واحد--33
تهيه جدول تقسيم کار در وضع موجود تهيه جدول تقسيم کار در وضع موجود   --44
تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود   --55
پيشنهادی--66 وضع در کار تقسيم جدول پيشنهادیتهيه وضع در کار تقسيم جدول تهيه تهيه جدول تقسيم کار در وضع پيشنهادیتهيه جدول تقسيم کار در وضع پيشنهادی66
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اول اولمرحله بررسی::مرحله واحد بررسیانتخاب واحد انتخاب ی ::ر اول ر اول  ب وا برر ی ا ب وا برر ا
کوچک واحدهای به را سازمان کل آناليست مرحله اين کوچکدر واحدهای به را سازمان کل آناليست مرحله اين در اين مرحله آناليست کل سازمان را به واحدهای کوچک در اين مرحله آناليست کل سازمان را به واحدهای کوچک در
تقسيم و برای هر يک از واحد ها بطور جداگانه جدول تقسيم و برای هر يک از واحد ها بطور جداگانه جدول 
جداول روی از ها واحد کل برای سپس و تهيه کار جداولتقسيم روی از ها واحد کل برای سپس و تهيه کار تقسيم کار تهيه و سپس برای کل واحد ها از روی جداول تقسيم کار تهيه و سپس برای کل واحد ها از روی جداول تقسيم

..گزارش جامعی تهيه و به مديريت ارائه می دهد گزارش جامعی تهيه و به مديريت ارائه می دهد 
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رابطه هدف ،فعاليت و وظيفه در جدول تقسيم رابطه هدف ،فعاليت و وظيفه در جدول تقسيم 
کارکاراا

هدفهدف

فعاليت

2وظيفه 1وظيفه3وظيفه 
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دوم دوممرحله کارکنان::مرحله وظايف ليست کارکنانتهيه وظايف ليست تهيه وم ومر  ن ::ر  ر يف  ي و ن هي  ر يف  ي و هي 
يک هر دهد می نشان که است ليستی کارکنان وظايف يکليست هر دهد می نشان که است ليستی کارکنان وظايف ليست وظايف کارکنان ليستی است که نشان می دهد هر يک ليست وظايف کارکنان ليستی است که نشان می دهد هر يک ليست

از کارکنان يک واحد سازمانی در يک مدت معين چه از کارکنان يک واحد سازمانی در يک مدت معين چه 
آنها انجام صرف وقت چقدر و انجام را عملياتی و آنهاوظايف انجام صرف وقت چقدر و انجام را عملياتی و وظايف و عملياتی را انجام و چقدر وقت صرف انجام آنها وظايف و عملياتی را انجام و چقدر وقت صرف انجام آنها وظايف

. . می کنندمی کنند
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کارکنان انفرادی وظايف ليست از ای کارکناننمونه انفرادی وظايف ليست از ای ننمونه ر ی  را يف ا ي و نو ای از  ر ی  را يف ا ي و و ای از 
نام و نام خانوادگی               عنوان شغل                  نام واحد سازمانینام و نام خانوادگی               عنوان شغل                  نام واحد سازمانی

ت نا د ا ت الت ت تزان نا د ا ت الت ت ميزان تحصيالت              تجارب   در مجموع            نام سرپرستميزان تحصيالت              تجارب   در مجموع            نام سرپرستزان
رشته تحصيلی                          در شغل فعلی         تاريخرشته تحصيلی                          در شغل فعلی         تاريخ

شمارهشماره
وظيفهوظيفه

شماره شماره شرح وظيفهشرح وظيفه
فعاليتفعاليت

زمان صرف زمان صرف 
شده در روزشده در روز

جمع کلجمع کل
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سوم سوممرحله واحد::مرحله فعاليتهای ليست واحدتهيه فعاليتهای ليست تهيه وم ومر  ی وا : : ر  ه ي ي  ی وا هي  ه ي ي  هي 
سازمانی واحد يک در که فعالتهايی کليه از صورتی ليست سازمانیاين واحد يک در که فعالتهايی کليه از صورتی ليست اين ليست صورتی از کليه فعالتهايی که در يک واحد سازمانی اين ليست صورتی از کليه فعالتهايی که در يک واحد سازمانی اين
انجام می شود می باشد که در بر گيرنده مجموعه فعاليتهای انجام می شود می باشد که در بر گيرنده مجموعه فعاليتهای 

است دهند می انجام کارکنان که ای عمده و استاساسی دهند می انجام کارکنان که ای عمده و ..اساسی و عمده ای که کارکنان انجام می دهند است اساسی و عمده ای که کارکنان انجام می دهند است اساسی
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واحد های فعاليت ليست از ای واحدنمونه های فعاليت ليست از ای ی وانمونه ي ه ي  ی واو ای از  ي ه ي  و ای از 
واحد سرپرست نام سازمانی واحد واحدنام سرپرست نام سازمانی واحد رپر ونام م  ی                             ز رپر وم و  م  ی                             ز م و 

نام آناليست                                     تاريخنام آناليست                                     تاريخ

شمارهشماره
فعاليتفعاليت

ساعات صرف شده در ساعات صرف شده در شرح فعاليتشرح فعاليت
هفتههفته فعاليتفعاليت

کل ع کلج ع ج
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تهيه جدول تقسيم کار برای وضع تهيه جدول تقسيم کار برای وضع ::مرحله چهارم مرحله چهارم 
موجودموجود

مرحله دو در که اطالعاتی از استفاده با آناليست مرحله مرحلهدراين دو در که اطالعاتی از استفاده با آناليست مرحله دراين مرحله آناليست با استفاده از اطالعاتی که در دو مرحله دراين مرحله آناليست با استفاده از اطالعاتی که در دو مرحله دراين
قبلی بدست آورده نسبت به تهيه جدول تقسيم کار اقدام می قبلی بدست آورده نسبت به تهيه جدول تقسيم کار اقدام می 

ونمايدنمايد دوم مرحله دو از ترکيبی واقع در چهارم ومرحله دوم مرحله دو از ترکيبی واقع در چهارم مرحله مرحله چهارم در واقع ترکيبی از دو مرحله دوم و مرحله چهارم در واقع ترکيبی از دو مرحله دوم و ..نمايدنمايد
سوم می باشد و جدول تقسيم کار نيز برايندی از ليست سوم می باشد و جدول تقسيم کار نيز برايندی از ليست 

باشد می واحد فعاليتهای ليست و کارکنان انفرادی باشدوظايف می واحد فعاليتهای ليست و کارکنان انفرادی .  .  وظايف انفرادی کارکنان و ليست فعاليتهای واحد می باشدوظايف انفرادی کارکنان و ليست فعاليتهای واحد می باشدوظايف
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پنجم پنجممرحله کار::مرحله تقسيم جدول تحليل و کارتجزيه تقسيم جدول تحليل و تجزيه جم جمر پ ر ::ر پ يم  ول  يل ج ر جزي و  يم  ول  يل ج جزي و 

می پرداخته کار تقسيم جدول انتقادی بررسی به مرحله میدراين پرداخته کار تقسيم جدول انتقادی بررسی به مرحله ی دراين ر پر  يم  ول  ی ج ی  ر ب برر ين  ی ر ر پر  يم  ول  ی ج ی  ر ب برر ين  ر
شود و سواالتی از قبيل سواالت ذيل درباره اطالعات شود و سواالتی از قبيل سواالت ذيل درباره اطالعات 

..جدول پرسيده و پاسخ آنها مشخص می گرددجدول پرسيده و پاسخ آنها مشخص می گردد خ پ خپ پ پ
..آيا کليه فعاليتها دراين واحد انجام می شودآيا کليه فعاليتها دراين واحد انجام می شود  --11
آيا--22 و گيرند می را وقت بيشترين فعاليتها اين از يک آياکدام و گيرند می را وقت بيشترين فعاليتها اين از يک کدام ي 22 ير و  ی  رين و ر  ه بي ي ين  ز  ي م ي  ير و  ی  رين و ر  ه بي ي ين  ز  م ي 

..الزم است اين مقدار وقت صرف آنها شود الزم است اين مقدار وقت صرف آنها شود 
شود--33 می ضروری غير کارهای صرف وقت مقدار شودچه می ضروری غير کارهای صرف وقت مقدار ..چه و 33 ی  روری  ير  ی  ر ر  ر و  و چ  ی  روری  ير  ی  ر ر  ر و  ..چ 
آيا از تخصص و مهارت افراد استفاده مناسب به عمل می آيا از تخصص و مهارت افراد استفاده مناسب به عمل می   --44

..آيدآيد
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ششم ششممرحله پيشنهادی::مرحله کار تثقسيم جدول پيشنهادیتهيه کار تثقسيم جدول تهيه م مر  ی ::ر  ه ر پي يم  ول  ی هي ج ه ر پي يم  ول  هي ج

مشخص قبل مرحله در شده مطرح سواالت پاسخ که مشخصزمانی قبل مرحله در شده مطرح سواالت پاسخ که زمانی که پاسخ سواالت مطرح شده در مرحله قبل مشخص زمانی که پاسخ سواالت مطرح شده در مرحله قبل مشخص زمانی
گرديدند معين می شود که در مورد برخی از وظايف گرديدند معين می شود که در مورد برخی از وظايف 
که شود می مشخص مثالً باشد می ضروری کهتغييراتی شود می مشخص مثالً باشد می ضروری تغييراتی ضروری می باشد مثال مشخص می شود که تغييراتی ضروری می باشد مثال مشخص می شود که تغييراتی
تخصيص زمان نسبت به اهميت وظايف و فعاليتها به تخصيص زمان نسبت به اهميت وظايف و فعاليتها به 

است نگرفته صورت استدرستی نگرفته صورت جدولدرستی در مذبور تغييرات جدوللذا در مذبور تغييرات لذا لذا تغييرات مذبور در جدول لذا تغييرات مذبور در جدول ..درستی صورت نگرفته استدرستی صورت نگرفته است
..جديدی به نام جدول تقسيم کار پيشنهادی اعمال ميگردد جديدی به نام جدول تقسيم کار پيشنهادی اعمال ميگردد 
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کار تقسيم جدول از ای کارنمونه تقسيم جدول از ای ر نمونه يم  ول  ر و ای از ج يم  ول  و ای از ج
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بررسی جريان کار بررسی جريان کار ::فصل ششم فصل ششم 

هدف کلیهدف کلی

کا ان ا کاآشنا ان ا آشنا  آشنايی با بررسی جريان کار آشنايی با بررسی جريان کار
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ششم فصل رفتاری ششمهدفهای فصل رفتاری م هدفهای ل  ری  ی ر ه م ه ل  ری  ی ر ه ه
کنيد--11 تعريف را کار جريان کنيدنمودار تعريف را کار جريان نمودار نمودار جريان کار را تعريف کنيدنمودار جريان کار را تعريف کنيد11
پنج عالمت مورد قبول آناليستها را ترسيم کنيد پنج عالمت مورد قبول آناليستها را ترسيم کنيد   --22
ا33 افق کا ا ا ا فا ا اا افق کا ا ا ا فا ا ا موارد استفاده از نمودار جريان کار عمودی و افقی را موارد استفاده از نمودار جريان کار عمودی و افقی را --33

توضيح دهيد توضيح دهيد 
تفاوت نمودارهای جريان کار افقی و عمودی را شرح تفاوت نمودارهای جريان کار افقی و عمودی را شرح   --44

دهيد دهيد 
مراحل بررسی نمودار جريان کار را ذکر کنيد مراحل بررسی نمودار جريان کار را ذکر کنيد   --55

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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کار جريان نمودار کارتعريف جريان نمودار ر تعريف ن  ار جري و ر ريف  ن  ار جري و ريف 
مراحل از تصويری ز است عبارت کار جريان مراحلنمودار از تصويری ز است عبارت کار جريان نمودار جريان کار عبارت است ز تصويری از مراحل نمودار جريان کار عبارت است ز تصويری از مراحل نمودار

مختلفی که برای انجام يک کار از ابتداء تا انتها طی می مختلفی که برای انجام يک کار از ابتداء تا انتها طی می 
..شودشودشودشود

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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کار جريان نمودار کارعالئم جريان نمودار ر عالئم ن  ار جري و م  ر ال ن  ار جري و م  ال
می استفاده عالمتهايی از کار جريان های نمودار ترسيم میبرای استفاده عالمتهايی از کار جريان های نمودار ترسيم برای ترسيم نمودار های جريان کار از عالمتهايی استفاده می برای ترسيم نمودار های جريان کار از عالمتهايی استفاده می برای
شود که هر کدام دارای مفهوم خاصی هستند اين عالئم در شود که هر کدام دارای مفهوم خاصی هستند اين عالئم در 
در که شوند می نمودار درک تسريع و تسهيل سبب درنمودار که شوند می نمودار درک تسريع و تسهيل سبب نمودار سبب تسهيل و تسريع درک نمودار می شوند که در نمودار سبب تسهيل و تسريع درک نمودار می شوند که در نمودار

..اساليد های بعدی ارائه شده اند اساليد های بعدی ارائه شده اند 
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اقدام--11 يا اقدامعمل يا عمل ام11 امل ي ا ل ي ا
و است کار انجام معرف که اقدام يا عمل دادن نشان وبرای است کار انجام معرف که اقدام يا عمل دادن نشان برای نشان دادن عمل يا اقدام که معرف انجام کار است و برای نشان دادن عمل يا اقدام که معرف انجام کار است و برای
زمانی که چيزی بوجود آمده يا تغييری حادث شده و يا زمانی که چيزی بوجود آمده يا تغييری حادث شده و يا 

باشد شده اضافه چيزی بر جزئی باشداينکه شده اضافه چيزی بر جزئی يک((اينکه نوشتن يکمثل نوشتن مثل مثل نوشتن يک مثل نوشتن يک ((اينکه جزئی بر چيزی اضافه شده باشداينکه جزئی بر چيزی اضافه شده باشد
.  .  از عالمت دايره استفاده می شوداز عالمت دايره استفاده می شود) ) نامهنامه
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يا--22 کنترل يا يابازرسی کنترل يا بازرسی رل     ي22 ی ي  زر رل     يب ی ي  زر ب
و ،مقايسه کنترل ، بازرسی دادن نشان برای عالمتها اين واز ،مقايسه کنترل ، بازرسی دادن نشان برای عالمتها اين از اين عالمتها برای نشان دادن بازرسی ، کنترل ،مقايسه و از اين عالمتها برای نشان دادن بازرسی ، کنترل ،مقايسه و از

تطبيق آنچه که صورت گرفته است با معيارهای مورد نظر تطبيق آنچه که صورت گرفته است با معيارهای مورد نظر 
شود می شوداستفاده می ..استفاده می شوداستفاده می شوداستفاده

..بررسی چکی که صادر شده است بررسی چکی که صادر شده است ::مثالمثال

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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گيری--33 گيریتصميم تصميم يری  33 يریيم  يم 
با را آن توان می و است عمل نوعی چه گر گيری باتصميم را آن توان می و است عمل نوعی چه گر گيری تصميم گيری گر چه نوعی عمل است و می توان آن را با تصميم گيری گر چه نوعی عمل است و می توان آن را با تصميم

دايره بزرگ نشان داد ولی ممکن است برخی از آناليستها دايره بزرگ نشان داد ولی ممکن است برخی از آناليستها 
کنند استفاده آن نماياندن برای لوزی عالمت کننداز استفاده آن نماياندن برای لوزی عالمت ..از عالمت لوزی برای نماياندن آن استفاده کنند از عالمت لوزی برای نماياندن آن استفاده کنند از

اتخاذ تصميم در مورد افزايش توليد اتخاذ تصميم در مورد افزايش توليد : : مثالمثال
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انبار يا بايگانی        يا  انبار يا بايگانی        يا    --44

دائمی يا موقت بطور کار نگهداشتن دهنده نشان عالمت دائمیاين يا موقت بطور کار نگهداشتن دهنده نشان عالمت اين عالمت نشان دهنده نگهداشتن کار بطور موقت يا دائمی اين عالمت نشان دهنده نگهداشتن کار بطور موقت يا دائمی اين
..است است 

ه::ثالثال قف در کاال يک داری نگ يا ه نا يک هضبط قف در کاال يک داری نگ يا ه نا يک ضبط ضبط يک نامه يا نگهداری يک کاال در قفسه ضبط يک نامه يا نگهداری يک کاال در قفسه ::مثالمثال
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موجه--55 غير انتظار يا موجهتأخير غير انتظار يا تأخير وج55 ير  ر  وجير ي ا ير  ر  ير ي ا
ماند می انتظار در کار که است زمانی دهنده نشان عالمت مانداين می انتظار در کار که است زمانی دهنده نشان عالمت اين عالمت نشان دهنده زمانی است که کار در انتظار می ماند اين عالمت نشان دهنده زمانی است که کار در انتظار می ماند اين

تأخير موقعی پيش می تأخير موقعی پيش می . . تا مرحله بعدی آن صورت گيرد تا مرحله بعدی آن صورت گيرد 
امکان بعدی مرحله ،اجرای موجود شرايط علت به که امکانآيد بعدی مرحله ،اجرای موجود شرايط علت به که آيد که به علت شرايط موجود ،اجرای مرحله بعدی امکان آيد که به علت شرايط موجود ،اجرای مرحله بعدی امکان آيد

. . پذير نباشد و قسمتی از کار متوقف شود پذير نباشد و قسمتی از کار متوقف شود 
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ارسال--66 يا ارسالحرکت يا يايا))جابجايیجابجايی((حرکت ل66 لر ي ار يی((ر ي ار بج يیج بج يي)          )          ج
می استفاده انتقال و نقل يا حرکت دادن نشان برای عالمت میاين استفاده انتقال و نقل يا حرکت دادن نشان برای عالمت اين عالمت برای نشان دادن حرکت يا نقل و انتقال استفاده می اين عالمت برای نشان دادن حرکت يا نقل و انتقال استفاده می اين

..شود که معرف تغيير مکان از جايی به جای ديگر استشود که معرف تغيير مکان از جايی به جای ديگر است
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ترکيبی از عالئمترکيبی از عالئم  - - 77

يا))الفالف حرکت و ياعمل حرکت و ر                    ي))عمل ر                    يل و  ل و 

شود می استفاده عالمت ازاين شود انجام حرکت حين در عملی شودهرگاه می استفاده عالمت ازاين شود انجام حرکت حين در عملی ..هرگاه عملی در حين حرکت انجام شود ازاين عالمت استفاده می شودهرگاه عملی در حين حرکت انجام شود ازاين عالمت استفاده می شودهرگاه

يا))بب کنترل و ياعمل کنترل و عمل عمل و کنترل                     ياعمل و کنترل                     يا))بب

ت ا ل ن د از ا ان ف ت ال ن تا ا ل ن د از ا ان ف ت ال ن دنا ک زن دنثل ک زن ثل مثل وزن کردن مثل وزن کردن ..اين عالمت معرف انجام بازرسی در حين عمل است اين عالمت معرف انجام بازرسی در حين عمل است 
شيشه های نوشابهشيشه های نوشابه

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

152152

www*p
nu

eb
*co

m



کار جريان نمودار کارانواع جريان نمودار ر انواع ن  ار جري و واع  ر ا ن  ار جري و واع  ا
ستونه))الفالف يک يا عمودی ستونهنمودار يک يا عمودی نمودار نمودار عمودی يا يک ستونهنمودار عمودی يا يک ستونه))الفالف
نمودار افقی يا چند ستونهنمودار افقی يا چند ستونه) ) بب
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ستونه))الفالف يک يا عمودی ستونهنمودار يک يا عمودی نمودار ف فا و))ا ی ي ي  و ار  وو ی ي ي  و ار  و
کار يک مراحل کليه که آيد می بکار مواردی در نمودار کاراين يک مراحل کليه که آيد می بکار مواردی در نمودار اين نمودار در مواردی بکار می آيد که کليه مراحل يک کار اين نمودار در مواردی بکار می آيد که کليه مراحل يک کار اين

با کمک اين نموداربا کمک اين نمودار. . در يک قسمت يا يک واحد انجام شوددر يک قسمت يا يک واحد انجام شود
پ د ا يک د د ی کا تباط ا به اند ت ت پآنالي د ا يک د د ی کا تباط ا به اند ت ت آناليست می تواند به ارتباط کاری موجود در يک واحد پی آناليست می تواند به ارتباط کاری موجود در يک واحد پی آنالي

.  .  ببرد و از تکرار و تداخلهای وظيفه ای وعملياتی آگاه شودببرد و از تکرار و تداخلهای وظيفه ای وعملياتی آگاه شود
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نمونه ای از نمودار جريان کار عمودی يا يک نمونه ای از نمودار جريان کار عمودی يا يک 
ستونهستونهستونهستونه
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ستونه چند يا افقی کار جريان ستونهنمودار چند يا افقی کار جريان و نمودار ی ي چ  ر ا ن  ار جري و و ی ي چ  ر ا ن  ار جري و
کار يک انجام مراحل که آيد می بکار مواردی در نمودار کاراين يک انجام مراحل که آيد می بکار مواردی در نمودار اين نمودار در مواردی بکار می آيد که مراحل انجام يک کار اين نمودار در مواردی بکار می آيد که مراحل انجام يک کار اين

اين نمودار به اين نمودار به . . در چند قسمت يا چند واحد انجام می شود در چند قسمت يا چند واحد انجام می شود 
واحدهای بين ارتباط نحوه به تا کند می کمک واحدهایآناليست بين ارتباط نحوه به تا کند می کمک آناليست کمک می کند تا به نحوه ارتباط بين واحدهای آناليست کمک می کند تا به نحوه ارتباط بين واحدهای آناليست

مختلف پی ببرد و از تکرارها و تداخلها يی که در آن واحد مختلف پی ببرد و از تکرارها و تداخلها يی که در آن واحد 
نمايد پيدا آگاهی دهد می نمايدرخ پيدا آگاهی دهد می ..رخ می دهد آگاهی پيدا نمايدرخ می دهد آگاهی پيدا نمايدرخ
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ستونه چند يا افقی دار نمو از ای ستونهنمونه چند يا افقی دار نمو از ای ونمونه ی ي چ  ار ا و  وو ای از  ی ي چ  ار ا و  و ای از 
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کار جريان نمودار بررسی کارمراحل جريان نمودار بررسی ر مراحل ن  ار جري و ی  ل برر ر را ن  ار جري و ی  ل برر را
اول اولمرحله نظر::مرحله مورد کار نظرتعيين مورد کار تعيين تعيين کار مورد نظرتعيين کار مورد نظر::مرحله اولمرحله اول
تعيين مراحل کار تعيين مراحل کار : : مرحله دوم مرحله دوم 

کالل ا کاا ا ا ترسيم نمودار جريان کار در وضع موجود ترسيم نمودار جريان کار در وضع موجود ::مرحله سوممرحله سوم
تجزيه و تحليل نمودار جريان کار تجزيه و تحليل نمودار جريان کار : : مرحله چهارم مرحله چهارم 

تنظيم نمودار پيشنهادی تنظيم نمودار پيشنهادی : : مرحله پنجم مرحله پنجم 
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اول اولمرحله نظر::مرحله مورد کار نظرتعيين مورد کار تعيين ر ::ر اول ر اول  ور  ر  ر يين  ور  ر  يين 
مورد خواهد می که کاری بايستی آناليست مرحله مورددراين خواهد می که کاری بايستی آناليست مرحله دراين مرحله آناليست بايستی کاری که می خواهد مورد دراين مرحله آناليست بايستی کاری که می خواهد مورد دراين

بررسی قرار دهد را تعيين و نقطه آغاز و پايان آن را دقيقاً بررسی قرار دهد را تعيين و نقطه آغاز و پايان آن را دقيقاً 
نمايد نمايدمشخص ..مشخص نمايدمشخص نمايدمشخص
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دوم دوممرحله کار::مرحله مراحل کارتعيين مراحل تعيين وم ومر  ر ::ر  ل  را ر يين  ل  را يين 
ليستی کار انجام مراحل کليه از بايستی آناليست مرحله ليستیدراين کار انجام مراحل کليه از بايستی آناليست مرحله دراين مرحله آناليست بايستی از کليه مراحل انجام کار ليستی دراين مرحله آناليست بايستی از کليه مراحل انجام کار ليستی دراين

تهيه نموده و دقت نمايد که صرفاً جريان کار مورد نظر را تهيه نموده و دقت نمايد که صرفاً جريان کار مورد نظر را 
نشود منحرف آن از و نشودتعقيب منحرف آن از و ..تعقيب و از آن منحرف نشودتعقيب و از آن منحرف نشودتعقيب
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ترسيم نمودار جريان کار در وضع ترسيم نمودار جريان کار در وضع : : مرحله سوممرحله سوم
موجودموجود

در شده کسب اطالعات از استفاده با آناليست مرحله دردراين شده کسب اطالعات از استفاده با آناليست مرحله دراين مرحله آناليست با استفاده از اطالعات کسب شده در دراين مرحله آناليست با استفاده از اطالعات کسب شده در دراين
مرحله دوم نموداردر وضع موجود را ترسيم می کند و اگر مرحله دوم نموداردر وضع موجود را ترسيم می کند و اگر 
اگر و عمودی نمودار شود انجام واحد يک در مراحل اگرکليه و عمودی نمودار شود انجام واحد يک در مراحل کليه مراحل در يک واحد انجام شود نمودار عمودی و اگر کليه مراحل در يک واحد انجام شود نمودار عمودی و اگر کليه

..در چند واحد انجام شود نمودار افقی رسم می گردد در چند واحد انجام شود نمودار افقی رسم می گردد 
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چهارم چهارممرحله نمودار::مرحله تحليل و نمودارتجزيه تحليل و تجزيه رم  رم ر چه ار ::ر چه و يل  ار جزي و  و يل  جزي و 
کرده نگاه موجود وضع نمودار به انتقادی ديد با آناليست مرحله کردهدراين نگاه موجود وضع نمودار به انتقادی ديد با آناليست مرحله ر دراين وجو   ع  ر و و ی ب  ي  ي ب  ر  ين  ر ر وجو   ع  ر و و ی ب  ي  ي ب  ر  ين  ر

..و سواالت ذيل را درباره اطالعات جدول می پرسدو سواالت ذيل را درباره اطالعات جدول می پرسد
راين مرحله چيست يا بعبارت ديگر در اين مقطع کدام يک از مراحل اين مرحله چيست يا بعبارت ديگر در اين مقطع کدام يک از مراحل --11 ز ي م ع ين ر ر ي ر ب ب ي چي ر رين ز ي م ع ين ر ر ي ر ب ب ي چي ر ين

کار بايد انجام شود ؟کار بايد انجام شود ؟
مچرا بايستی اين مرحله انجام شود؟چرا بايستی اين مرحله انجام شود؟--22 مچ چ
چرا اين مرحله توسط اين فرد انجام می شود ؟چرا اين مرحله توسط اين فرد انجام می شود ؟  - - 33
يرچرا اين مرحله دراين زمان انجام می گيرد ؟چرا اين مرحله دراين زمان انجام می گيرد ؟--44 ی م ج ن ز ين ر ر ين يرچر ی م ج ن ز ين ر ر ين چر
اين مرحله چگونه انجام می گيرد؟اين مرحله چگونه انجام می گيرد؟  - - 55
؟--66 شود می انجام مکان دراين مرحله اين ؟چرا شود می انجام مکان دراين مرحله اين چرا

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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ششم ششممرحله پيشنهادی::مرحله نمودار پيشنهادیتنظيم نمودار تنظيم م مر  ی: : ر  ه ار پي و یيم  ه ار پي و يم 
به توجه با که اصالحاتی و تغييرات آناليست مرحله بهدراين توجه با که اصالحاتی و تغييرات آناليست مرحله دراين مرحله آناليست تغييرات و اصالحاتی که با توجه به دراين مرحله آناليست تغييرات و اصالحاتی که با توجه به دراين

پاسخ سواالت فوق الزم می داند در نمودار وضع موجود پاسخ سواالت فوق الزم می داند در نمودار وضع موجود 
نمايد می تنظيم را پيشنهادی وضع در نمودار و نمايدايجاد می تنظيم را پيشنهادی وضع در نمودار و دردرايجاد در در . . ايجاد و نمودار در وضع پيشنهادی را تنظيم می نمايد ايجاد و نمودار در وضع پيشنهادی را تنظيم می نمايد 

اغلب موارد نمودار در وضع پيشنهادی دارای مراحل کمتر اغلب موارد نمودار در وضع پيشنهادی دارای مراحل کمتر 
باشد می تر ساده روشی باشدو می تر ساده روشی ..و روشی ساده تر می باشدو روشی ساده تر می باشدو
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هفتم هفتمفصل کنترل::فصل و کنترلبررس و بررس بررسی و کنترل بررسی و کنترل ::فصل هفتم فصل هفتم 
  فرمهافرمهافرمهافرمها

هدف کلیهدف کلی

آشنايی با نحوه بررسی و کنترل فرمهاآشنايی با نحوه بررسی و کنترل فرمها
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رفتاری رفتاریهدفهای ریهدفهای ی ر ه ریه ی ر ه ه
کنيد--11 تعريف را کنيدفرم تعريف را فرم ي11 ري  يرم ر  ري  رم ر 
مبانی طبقه بندی فرمها را بيان کنيد مبانی طبقه بندی فرمها را بيان کنيد   - - 22
ذکر--33 را استفاده قلمرو حسب بر شده بندی طبقه فرمهای از فرم ذکردو را استفاده قلمرو حسب بر شده بندی طبقه فرمهای از فرم دو دو فرم از فرمهای طبقه بندی شده بر حسب قلمرو استفاده را ذکر دو فرم از فرمهای طبقه بندی شده بر حسب قلمرو استفاده را ذکر --33

کنيد کنيد 
ذکر--44 را وظيفه و کار برحسب شده بندی طبقه فرمهای از فرم ذکرچهار را وظيفه و کار برحسب شده بندی طبقه فرمهای از فرم چهار ر 44 ي ر  ر و و ب  ی  بر ب ب ی  ه ر ز  رم  ر  ر چه ي ر  ر و و ب  ی  بر ب ب ی  ه ر ز  رم  ر  چه

کنيد کنيد 
هدف از بررسی و کنترل فرمها را توضيح دهيد هدف از بررسی و کنترل فرمها را توضيح دهيد --55 ي55 يح و ر ه ر ر و ی برر يز يح و ر ه ر ر و ی برر ز
مراحل بررسی فرمهای سازمانی و ايجاد و بهبود آنها را نام ببريد مراحل بررسی فرمهای سازمانی و ايجاد و بهبود آنها را نام ببريد   - - 66
کنيد--77 رابيان کرد رعايت فرم کنترل در بايستی که کنيدنکاتی رابيان کرد رعايت فرم کنترل در بايستی که نکاتی
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فرم فرمتعريف رمتعريف رمريف  ريف 
دريافت برای که است ارتباط برقراری ابزارهای از يکی دريافتفرم برای که است ارتباط برقراری ابزارهای از يکی فرم يکی از ابزارهای برقراری ارتباط است که برای دريافت فرم يکی از ابزارهای برقراری ارتباط است که برای دريافت فرم
. . اطالعات خاصی به صورت مکتوب تهيه و تنظيم می شوداطالعات خاصی به صورت مکتوب تهيه و تنظيم می شود
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فرم فرمانواع رمانواع واع  رما واع  ا
شوند می بندی دسته ذيل عامل دو برحسب شوندفرمها می بندی دسته ذيل عامل دو برحسب ::فرمها برحسب دو عامل ذيل دسته بندی می شوند فرمها برحسب دو عامل ذيل دسته بندی می شوند ::فرمها

قلمرواستفادهقلمرواستفاده  --11
ا22 ا ک ا ف ظ اکا ا ک ا ف ظ کا ..کار و وظيفه ای که انجام می دهندکار و وظيفه ای که انجام می دهند--22
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استفاده--11 قلمرو برحسب فرم استفادهانواع قلمرو برحسب فرم انواع ه11 رو ا ب  رم بر واع  ها رو ا ب  رم بر واع  ا
داخلی––الفالف داخلیفرمهای سازمان::فرمهای از کوچکی بخش در فرمها سازماناين از کوچکی بخش در فرمها اين اين فرمها در بخش کوچکی از سازمان اين فرمها در بخش کوچکی از سازمان : : فرمهای داخلیفرمهای داخلیالفالف

..استفاده می شوند استفاده می شوند 
تانداردبب ا ای تانداردفر ا ای ان::فر از ای ت ق کليه در ا فر اناين از ای ت ق کليه در ا فر اين اين فرمها در کليه قسمتهای سازمان اين فرمها در کليه قسمتهای سازمان ::فرمهای استاندارد فرمهای استاندارد ––بب

))مثل برگه مرخصیمثل برگه مرخصی. (. (استفاده می شونداستفاده می شوند
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انواع فرم بر حسب کار و وظيفه ای که انجام انواع فرم بر حسب کار و وظيفه ای که انجام   - - 22
می دهندمی دهندنن

پرسنلی--11 پرسنلیفرمهای فرمهای فرمهای پرسنلیفرمهای پرسنلی11
فرمهای مالی فرمهای مالی   --22
ش33 آ ا شف آ ا ف فرمهای آموزشیفرمهای آموزشی--33
فرمهای تدارکاتی فرمهای تدارکاتی   --44
فرمهای تعميرات و نگهداری وسايل فرمهای تعميرات و نگهداری وسايل   --55
متفرقه--66 متفرقهفرمهای فرمهای فرمهای متفرقهفرمهای متفرقه66
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فرم کنترل و بررسی از فرمهدف کنترل و بررسی از رم هدف رل  ی و  ف از برر رم ه رل  ی و  ف از برر ه
بهبود و ،اصالح طراحی فرم کنترل و بررسی از بهبودهدف و ،اصالح طراحی فرم کنترل و بررسی از هدف از بررسی و کنترل فرم طراحی ،اصالح و بهبود هدف از بررسی و کنترل فرم طراحی ،اصالح و بهبود هدف

فرمهای مورد نياز سازمان و حذف فرمهای اضافی و تهيه فرمهای مورد نياز سازمان و حذف فرمهای اضافی و تهيه 
می هزينه اقل حد و بازدهی اکثر حد با نياز مورد میفرمهای هزينه اقل حد و بازدهی اکثر حد با نياز مورد فرمهای مورد نياز با حد اکثر بازدهی و حد اقل هزينه می فرمهای مورد نياز با حد اکثر بازدهی و حد اقل هزينه می فرمهای

..باشد باشد 
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فرم کنترل و بررسی فرممراحل کنترل و بررسی رم مراحل رل  ی و  ل برر رم را رل  ی و  ل برر را
موجود--11 فرمهای موجودبررسی فرمهای بررسی بررسی فرمهای موجودبررسی فرمهای موجود11
تجزيه و تحليل فرمهای موجود تجزيه و تحليل فرمهای موجود   --22
ا33 ا ف ا ا ش اط ا ف ا ا ش ط تهيه طرح پيشنهادی برای فرمهای مورد نياز تهيه طرح پيشنهادی برای فرمهای مورد نياز --33
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نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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موجود--11 فرمهای موجودبررسی فرمهای بررسی وجو 11 ی  ه ر ی  وجو برر ی  ه ر ی  برر
سازمانی موجود فرمهای از ای نمونه آناليست مرحله سازمانیدراين موجود فرمهای از ای نمونه آناليست مرحله دراين مرحله آناليست نمونه ای از فرمهای موجود سازمانی دراين مرحله آناليست نمونه ای از فرمهای موجود سازمانی دراين
را جمع آوری و با دقت در شکل ظاهری آنها و موارد را جمع آوری و با دقت در شکل ظاهری آنها و موارد 
نحوه و گرفتن قرار ترتيب همچنين و آنها در نحوهمندرج و گرفتن قرار ترتيب همچنين و آنها در مندرج در آنها و همچنين ترتيب قرار گرفتن و نحوه مندرج در آنها و همچنين ترتيب قرار گرفتن و نحوه مندرج

تخصيص جا برای هر قسمت آن و نوع کاغذ و ساير تخصيص جا برای هر قسمت آن و نوع کاغذ و ساير 
نمايد می شناسايی ً دقيقا را فرم نمايدمشخصات می شناسايی ً دقيقا را فرم ..مشخصات فرم را دقيقا شناسايی می نمايدمشخصات فرم را دقيقا شناسايی می نمايدمشخصات

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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موجود--22 فرمهای تحليل و موجودتجزيه فرمهای تحليل و تجزيه وجو 22 ی  ه ر يل  وجو جزي و  ی  ه ر يل  جزي و 
دراين مرحله آناليست با تجزيه و تحليل اطالعات موجود به بررسی دراين مرحله آناليست با تجزيه و تحليل اطالعات موجود به بررسی 

نقايص،کاستی ها،ايرادات و نارسايی های فرمهای موجود می نقايص،کاستی ها،ايرادات و نارسايی های فرمهای موجود می 
..پردازدپردازد

گردند مشخص پاسخشان بايستی مرحله اين در که سواالتی از گردندبرخی مشخص پاسخشان بايستی مرحله اين در که سواالتی از برخی از سواالتی که در اين مرحله بايستی پاسخشان مشخص گردند برخی از سواالتی که در اين مرحله بايستی پاسخشان مشخص گردند برخی
.  .  به شرح ذيل هستندبه شرح ذيل هستند

چه فرمی مورد بررسی است؟چه فرمی مورد بررسی است؟  - - 11
آآ آيا کليه نسخ اين فرم ضروری است؟آيا کليه نسخ اين فرم ضروری است؟--22

آيا محتوای فرم برای کسانی که آن را بکار می برند واضح و قابل آيا محتوای فرم برای کسانی که آن را بکار می برند واضح و قابل   - - 33
است؟ است؟درک درک است؟درک است؟درک

آيا اندازه فرم مناسب است ؟آيا اندازه فرم مناسب است ؟  - - 44
آيا فرم اطالعات مورد نياز را تأمين می کند؟آيا فرم اطالعات مورد نياز را تأمين می کند؟--55

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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نياز--33 مورد فرمهای برای پيشنهادی طرح نيازتهيه مورد فرمهای برای پيشنهادی طرح تهيه ز 33 ي ور  ی  ه ر ی برای  ه رح پي ز هي  ي ور  ی  ه ر ی برای  ه رح پي هي 
دراين مرحله آناليست با استفاده از اطالعات مراحل قبل گامهای زير دراين مرحله آناليست با استفاده از اطالعات مراحل قبل گامهای زير 

: : را بر می داردرا بر می دارد
تعيين هدف فرم تعيين هدف فرم   - - 11
تعيين عنوان فرم تعيين عنوان فرم   - - 22

ک ا کا ا ا تعيين شماره يا کد فرم تعيين شماره يا کد فرم --33
نظر خواهی از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان از فرم نظر خواهی از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان از فرم   - - 44
شود55 م درج فر در که اطالعات شودتعيين م درج فر در که اطالعات تعيين تعيين اطالعاتی که در فرم درج می شودتعيين اطالعاتی که در فرم درج می شود--55
تهيه طرح فرم تهيه طرح فرم   - - 66
نمونه--77 واحد يک در فرم از آزمايشی نمونهاستفاده واحد يک در فرم از آزمايشی استفاده و77 ر ي و  رم  ز  ی  ي ز و  ر ي و  رم  ز  ی  ي ز  
جرح و تعديل فرم با استفاده مؤثر از باز خور جرح و تعديل فرم با استفاده مؤثر از باز خور   - - 88
تهيه فرم نهايیتهيه فرم نهايی  - - 99

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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هشتم هشتمفصل بررسبررس::فصل بررسی بررسی ::فصل هشتمفصل هشتم
کا کاا جاو مکانجاو مکانا

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

175175

www*p
nu

eb
*co

m



هشتم فصل کلی هشتمهدفهای فصل کلی مهدفهای ل ه ی  ی  ه مه ل ه ی  ی  ه ه
کار ومکان جا بررسی تکنيک با کارآشنايی ومکان جا بررسی تکنيک با آشنايی آشنايی با تکنيک بررسی جا ومکان کارآشنايی با تکنيک بررسی جا ومکان کار--

آگاهی از هدف بررسی آگاهی از هدف بررسی --
ا کا کا ا ک ظا ال ا ااطال کا کا ا ک ظا ال ا اطال اطالع از مالحظاتی که در بررسی جا و مکان کار بايستی اطالع از مالحظاتی که در بررسی جا و مکان کار بايستی --

رعايت شوندرعايت شوند
شناخت مراحل بررسی جاومکانشناخت مراحل بررسی جاومکان--

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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هشتم فصل رفتاری هشتمهدفهای فصل رفتاری م هدفهای ل ه ری  ی ر ه م ه ل ه ری  ی ر ه ه
کنيد--11 تعريف را مکان و جا کنيدبررسی تعريف را مکان و جا بررسی بررسی جا و مکان را تعريف کنيدبررسی جا و مکان را تعريف کنيد11
ضرورت برسی جا و مکان را بنويسيد ضرورت برسی جا و مکان را بنويسيد   --22
اش33 کا ا ا اشف کا ا ا ف هدف از بررسی جا و مکان راشرح دهيدهدف از بررسی جا و مکان راشرح دهيد--33
نکاتی که در قرار دادن ميزهای کار بايستی رعايت شود نکاتی که در قرار دادن ميزهای کار بايستی رعايت شود   --44

را بيان کنيد را بيان کنيد 
ومراحل بررسی جا و مکان را بنويسيدمراحل بررسی جا و مکان را بنويسيد--55 ر ن و ی رر ور ر ن و ی رر ر

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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مکان و جا بررسی مکانتعريف و جا بررسی ن تعريف ی ج و  ن ريف برر ی ج و  ريف برر
تخصيص چگونگی مطالعه از است عبارت ومکان جا تخصيصبررسی چگونگی مطالعه از است عبارت ومکان جا بررسی جا ومکان عبارت است از مطالعه چگونگی تخصيص بررسی جا ومکان عبارت است از مطالعه چگونگی تخصيص بررسی
مکان و فضای در دسترس به نيروی انسانی از يک طرف مکان و فضای در دسترس به نيروی انسانی از يک طرف 

ديگر طرف از کاری تجهيزات و وسايل ديگرو طرف از کاری تجهيزات و وسايل و وسايل و تجهيزات کاری از طرف ديگر و وسايل و تجهيزات کاری از طرف ديگر و

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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مکان و جا بررسی از مکانهدف و جا بررسی از ن هدف ی ج و  ف از برر ن ه ی ج و  ف از برر ه
آنها--11 راحتی و رفاه به توجه و انسانی نيروی رضايت آنهاتأمين راحتی و رفاه به توجه و انسانی نيروی رضايت تأمين تأمين رضايت نيروی انسانی و توجه به رفاه و راحتی آنها تأمين رضايت نيروی انسانی و توجه به رفاه و راحتی آنها 11

در محيط کار در محيط کار 
کنان22 کا کا ب ت نظا ت پ يل کنانت کا کا ب ت نظا ت پ يل ت تسهيل سرپرستی و نظارت بر کار کارکنان تسهيل سرپرستی و نظارت بر کار کارکنان --22
برقراری جريان و گردش کار بطور مؤثر و کارآمد برقراری جريان و گردش کار بطور مؤثر و کارآمد   --33
ايجاد تسريع در ارائه خدمات و کاالها به ارباب رجوع و ايجاد تسريع در ارائه خدمات و کاالها به ارباب رجوع و   --44

تأثير روانی مثبت بر آنها تأثير روانی مثبت بر آنها 
صرفه جويی و ايجاد قابليت انعطاف در مورد تغييرات و صرفه جويی و ايجاد قابليت انعطاف در مورد تغييرات و   --55

تحوالت آيندهتحوالت آينده
مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 

نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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برخی از اصول و معيار های بررسی و تخصيص برخی از اصول و معيار های بررسی و تخصيص 
کا کاا جا و مکانجا و مکانا

نرود--11 هدر دسترس در فضای و مکان از بخش هيچ که شود نرودمراقبت هدر دسترس در فضای و مکان از بخش هيچ که شود ..مراقبت رو11 ر  رس  ر  ی  ن و  ز  ش  يچ ب و   ب  رور ر  رس  ر  ی  ن و  ز  ش  يچ ب و   ب  .  .  ر
واحد ها و افرادی که وظايفشان از نظر ماهيت با يکديگر مرتبط و واحد ها و افرادی که وظايفشان از نظر ماهيت با يکديگر مرتبط و   - - 22

. . مشابه است نزديک به هم قرار گيرندمشابه است نزديک به هم قرار گيرند ير ر ر م ب ي ز يرب ر ر م ب ي ز ب
گردش کار حتی االمکان از يک محل شروع و به محل ديگر ختم گردش کار حتی االمکان از يک محل شروع و به محل ديگر ختم   - - 33

.  .  شود و از تقاطع و رفت و برگشتهای غير ضروری خوداری شودشود و از تقاطع و رفت و برگشتهای غير ضروری خوداری شود عع
محل استقرار افراد و واحدها با ارباب رجوع زياد نزديک در محل استقرار افراد و واحدها با ارباب رجوع زياد نزديک در   - - 44

..ورودی تعيين شودورودی تعيين شود
واحدهايی که کارشان جنبه محرمانه دارد دورتر از محل رفت و آمد واحدهايی که کارشان جنبه محرمانه دارد دورتر از محل رفت و آمد   - - 55

.   .   مشتريان باشندمشتريان باشند

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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اشکال طراحی مسير کار اشکال طراحی مسير کار 
دايره يا بيضیدايره يا بيضی))خط مستقيم                                    زخط مستقيم                                    ز))الفالف

      
مثلثمثلث))خط منحنی يا نعلی شکل                       حخط منحنی يا نعلی شکل                       ح))بب

    
و))جج شکسته وخط شکسته گوش))خط گوشچهار چهار وش))                                     و                                     و))جج ر  وشچه ر  چه

»»TT««شکلشکل))هه»                                    »                                    الال««شکل شکل ))دد

                                                                                                                                                                                

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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ومکان جا بررسی ومکانمراحل جا بررسی ن مراحل ی ج و ل برر ن را ی ج و ل برر را
اول اولمرحله موجود::مرحله وضع در ومکان جا موجودبررسی وضع در ومکان جا بررسی بررسی جا ومکان در وضع موجود بررسی جا ومکان در وضع موجود ::مرحله اولمرحله اول
تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار : : مرحله دوم مرحله دوم 

کالل ا کاط ا ط تهيه طرح جا و مکان تهيه طرح جا و مکان ::مرحله سوممرحله سوم

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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سيستم ها و سيستم ها و ::فصل نهم فصل نهم 
روشهای بايگانی روشهای بايگانی 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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نهم فصل کلی نهمهدفهای فصل کلی هم هدفهای ل  ی  ی  ه هم ه ل  ی  ی  ه ه
سازمانها--11 در بايگانی اهميت با سازمانهاآشنايی در بايگانی اهميت با آشنايی آشنايی با اهميت بايگانی در سازمانهاآشنايی با اهميت بايگانی در سازمانها11
آشنايی باانواع سيستم های بايگانی آشنايی باانواع سيستم های بايگانی   --22
گا33 ا ل ا ا گاآگا ا ل ا ا آگا آگاهی از اصول بايگانیآگاهی از اصول بايگانی--33
شناخت روشهای تنظيم اسناد شناخت روشهای تنظيم اسناد   --44
آشنايی با مراحل بررسی سيستم بايگانی آشنايی با مراحل بررسی سيستم بايگانی   --55

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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نهم فصل رفتاری نهمهدفهای فصل رفتاری همهدفهای ل  ری  ی ر ه همه ل  ری  ی ر ه ه
دهيد--11 توضيح را آن اهميت و نموده تعريف را دهيدبايگانی توضيح را آن اهميت و نموده تعريف را بايگانی بايگانی را تعريف نموده و اهميت آن را توضيح دهيد بايگانی را تعريف نموده و اهميت آن را توضيح دهيد 11
سند،پرونده و آرشيو را تعريف کنيد سند،پرونده و آرشيو را تعريف کنيد   --22
ا33 ا ا ا گا ا ا ا اا ا ا ا گا ا ا ا ا انواع سيستم های بايگانی را نام برده و به اختصار انواع سيستم های بايگانی را نام برده و به اختصار --33

توضيح دهيد توضيح دهيد 
اصولی را که بايستی در ايجاد سيستم بايگانی رعايت اصولی را که بايستی در ايجاد سيستم بايگانی رعايت   --44

شوند ذکر کنيد شوند ذکر کنيد 
روشهای تنظيم اسناد را برشمرده و آنها را توضيح دهيد روشهای تنظيم اسناد را برشمرده و آنها را توضيح دهيد   --55
کنيد--66 بيان را بايگانی سيستم بررسی کنيدمراحل بيان را بايگانی سيستم بررسی مراحل

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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بايگانی بايگانیتعريف یتعريف ي یريف ب ي ريف ب
و اسناد وحفاظت نظارت ، اداره فن از است عبارت وبايگانی اسناد وحفاظت نظارت ، اداره فن از است عبارت بايگانی عبارت است از فن اداره ، نظارت وحفاظت اسناد و بايگانی عبارت است از فن اداره ، نظارت وحفاظت اسناد و بايگانی

مدارک سازمان به منظور نگهداری و مراجعه مدارک سازمان به منظور نگهداری و مراجعه 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

186186

www*p
nu

eb
*co

m



بايگانی بايگانیوظيفه یوظيفه ي ي ب یو ي ي ب و
ضبط و ،ثبت اسناد بندی طبقه سازمان هر در بايگانی ضبطوظيفه و ،ثبت اسناد بندی طبقه سازمان هر در بايگانی وظيفه بايگانی در هر سازمان طبقه بندی اسناد ،ثبت و ضبط وظيفه بايگانی در هر سازمان طبقه بندی اسناد ،ثبت و ضبط وظيفه
و کنترل آنهاست و اين وظيفه از مرحله دريافت سند آغاز و کنترل آنهاست و اين وظيفه از مرحله دريافت سند آغاز 
از مقررات برطبق و ارزش سلب علت به که زمانی تا ازو مقررات برطبق و ارزش سلب علت به که زمانی تا و تا زمانی که به علت سلب ارزش و برطبق مقررات از و تا زمانی که به علت سلب ارزش و برطبق مقررات از و
بين می رود و يا به علت ارزش استثنايی در محل معينی بين می رود و يا به علت ارزش استثنايی در محل معينی 

يافت خواهد دوام شود می نگهداری هميشه يافتبرای خواهد دوام شود می نگهداری هميشه ..برای هميشه نگهداری می شود دوام خواهد يافت برای هميشه نگهداری می شود دوام خواهد يافت برای

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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سند سندتعريف ريف ريف تعريف
و وقايع خصوص در کتبی حقايق از است عبارت وسند وقايع خصوص در کتبی حقايق از است عبارت سند عبارت است از حقايق کتبی در خصوص وقايع و سند عبارت است از حقايق کتبی در خصوص وقايع و سند

معامالت سازمان که ممکن است در فرمهای چاپی ،کارت معامالت سازمان که ممکن است در فرمهای چاپی ،کارت 
شود منعکس کتاب يا شود،اوراق،کاغذ منعکس کتاب يا شیءقابل،اوراق،کاغذ هر شیءقابلبنابراين هر بنابراين بنابراين هر شیءقابل بنابراين هر شیءقابل ..،اوراق،کاغذ يا کتاب منعکس شود،اوراق،کاغذ يا کتاب منعکس شود

استناد مثل نوارهای ضبط صوت ،فيلم ،ميکروفيلم و استناد مثل نوارهای ضبط صوت ،فيلم ،ميکروفيلم و 
شوند می محسوب سند باشند استناد قابل که شوندمادام می محسوب سند باشند استناد قابل که ..مادام که قابل استناد باشند سند محسوب می شوند مادام که قابل استناد باشند سند محسوب می شوند ......مادام

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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پرونده پروندهتعريف هتعريف هريف پرو ريف پرو
مربوط مدارک و اسناد از ای مجموعه از است عبارت مربوطپرونده مدارک و اسناد از ای مجموعه از است عبارت پرونده عبارت است از مجموعه ای از اسناد و مدارک مربوط پرونده عبارت است از مجموعه ای از اسناد و مدارک مربوط پرونده
به يک موضوع ،شخص يا سازمان که بترتيب خاصی در به يک موضوع ،شخص يا سازمان که بترتيب خاصی در 

است شده نگهداری کالسور يا پوشه استيک شده نگهداری کالسور يا پوشه ..يک پوشه يا کالسور نگهداری شده استيک پوشه يا کالسور نگهداری شده استيک

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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آرشيو آرشيوتعريف يوتعريف يوريف آر ريف آر
مدارک و اسناد دائمی نگهداری محل از است عبارت مدارکآرشيو و اسناد دائمی نگهداری محل از است عبارت آرشيو عبارت است از محل نگهداری دائمی اسناد و مدارک آرشيو عبارت است از محل نگهداری دائمی اسناد و مدارک آرشيو

گران بهايی که از نظر اداری ،حقوقی ،مالی ،علمی گران بهايی که از نظر اداری ،حقوقی ،مالی ،علمی 
دارند را دائمی نگهداری ارزش فرهنگی و دارند،تاريخی را دائمی نگهداری ارزش فرهنگی و . . ،تاريخی و فرهنگی ارزش نگهداری دائمی را دارند،تاريخی و فرهنگی ارزش نگهداری دائمی را دارند،تاريخی

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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بايگانی سيستم بايگانیانواع سيستم ی انواع ي م ب ي واع  ی ا ي م ب ي واع  ا
متمرکز--11 متمرکزسيستم سيستم سيستم متمرکزسيستم متمرکز11
سيستم غيرمتمرکز سيستم غيرمتمرکز   --22
ک((کک33 ل کک ل ))ک ))کنترل مرکزیکنترل مرکزی((سيستم نيمه متمرکز سيستم نيمه متمرکز --33

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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بايگانی بايگانیاصول یاصول ي ول ب یا ي ول ب ا
بودن--11 بودنآسان آسان آسان بودنآسان بودن11
قابليت اجرا قابليت اجرا   --22
طاف33 ا ل طافقا ا ل قا قابليت انعطافقابليت انعطاف--33
دقت و سرعت دقت و سرعت   --44
افراد با صالحيت افراد با صالحيت   --55

منطقی--66 و اصولی منطقینظم و اصولی نظم نظم اصولی و منطقینظم اصولی و منطقی  66

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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بودن آسان بودناصل آسان ناصل ن بو ل آ نا ن بو ل آ ا
و مدارک تنظيم نحوه و بايگانی سيستم اصل اين موجب وبه مدارک تنظيم نحوه و بايگانی سيستم اصل اين موجب به موجب اين اصل سيستم بايگانی و نحوه تنظيم مدارک و به موجب اين اصل سيستم بايگانی و نحوه تنظيم مدارک و به

پرونده ها بايستی آسان و قابل درک بوده و با صرف اندکی پرونده ها بايستی آسان و قابل درک بوده و با صرف اندکی 
گردد مفهوم گرددوقت مفهوم ..وقت مفهوم گرددوقت مفهوم گرددوقت

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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اجرا قابليت اجرااصل قابليت ي اجرااصل ب ل  ي اجراا ب ل  ا
نوع به توجه با بايستی استفاده مورد سيستم اصل اين نوعبراساس به توجه با بايستی استفاده مورد سيستم اصل اين براساس اين اصل سيستم مورد استفاده بايستی با توجه به نوع براساس اين اصل سيستم مورد استفاده بايستی با توجه به نوع براساس
و ماهيت کار و امکانات در دسترس و در عمل قابل پياده و ماهيت کار و امکانات در دسترس و در عمل قابل پياده 

باشد باشدشدن ..شدن باشدشدن باشدشدن

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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انعطاف قابليت انعطافاصل قابليت ف اصل ي ا ب ل  ف ا ي ا ب ل  ا
با تطابق قابليت بايد بايگانی سيستم اصل اين موجب بابه تطابق قابليت بايد بايگانی سيستم اصل اين موجب به موجب اين اصل سيستم بايگانی بايد قابليت تطابق با به موجب اين اصل سيستم بايگانی بايد قابليت تطابق با به

تغييرات و تحوالت را داشته باشد و در اين زمينه نيز پيش تغييرات و تحوالت را داشته باشد و در اين زمينه نيز پيش 
باشد داده انجام را الزم باشدبينی داده انجام را الزم ..بينی الزم را انجام داده باشد بينی الزم را انجام داده باشد بينی

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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سرعت و دقت سرعتاصل و دقت راصل ل  و  را ل  و  ا
باشند نحوی به بايستی عمل مورد روشهای و بايگانی باشندسيستم نحوی به بايستی عمل مورد روشهای و بايگانی سيستم بايگانی و روشهای مورد عمل بايستی به نحوی باشند سيستم بايگانی و روشهای مورد عمل بايستی به نحوی باشند سيستم
که در عين دقت و صحت ،امکان تسريع در عمل را نيز که در عين دقت و صحت ،امکان تسريع در عمل را نيز 

سازند سازندميسر ..ميسر سازندميسر سازندميسر

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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صالحيت با افراد صالحيتاصل با افراد ي اصل ال را ب  ل ا ي ا ال را ب  ل ا ا
اين احراز برای الزم شرايط دارای بايستی بايگانی اينکارکنان احراز برای الزم شرايط دارای بايستی بايگانی کارکنان بايگانی بايستی دارای شرايط الزم برای احراز اين کارکنان بايگانی بايستی دارای شرايط الزم برای احراز اين کارکنان

شغل بوده و مهارت و تجربه کافی را در اين زمينه داشته شغل بوده و مهارت و تجربه کافی را در اين زمينه داشته 
..باشندباشندباشندباشند

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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منطقی و اصولی نظم منطقیاصل و اصولی نظم ی اصل ی و  و م ا ل  ی ا ی و  و م ا ل  ا
نظام يک از ،بايستی آنها مطالب تنظيم و ها پرونده تشکيل نظامدر يک از ،بايستی آنها مطالب تنظيم و ها پرونده تشکيل در تشکيل پرونده ها و تنظيم مطالب آنها ،بايستی از يک نظام در تشکيل پرونده ها و تنظيم مطالب آنها ،بايستی از يک نظام در

رعايت نکات زير توصيه رعايت نکات زير توصيه ..اصولی و منطقی پيروی شود اصولی و منطقی پيروی شود 
شود شودمی ::می ::می شودمی شود

وجود ارتباط منطقی بين عنوان پرونده و موضوع نامه وجود ارتباط منطقی بين عنوان پرونده و موضوع نامه   --الفالف
آن در ندرج آنهای در ندرج های مندرج در آنهای مندرج در آنهای

رعايت تقدم و تأخر در شماره و تاريخ نامه ها رعايت تقدم و تأخر در شماره و تاريخ نامه ها   --بب
حفظ يک نسخه از هر نامه و حذف نسخه های اضافی حفظ يک نسخه از هر نامه و حذف نسخه های اضافی --جج
رعايت حد متعادل برای قطر هر پروندهرعايت حد متعادل برای قطر هر پرونده--دد

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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اسناد تنظيم اسنادروشهای تنظيم يم ا روشهای ی  ه يم ا رو ی  ه رو
الفبايی--11 الفبايیروش روش روش الفبايیروش الفبايی11
روش موضوعی روش موضوعی   --22
ا33 ا ش اش ا ش ش روش شماره ایروش شماره ای--33
روش جغرافيايی روش جغرافيايی   --44
روش تاريخی روش تاريخی   --55
تلفيقی--66 تلفيقیروش روش روش تلفيقیروش تلفيقی66

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

199199

www*p
nu

eb
*co

m



بايگانی سيستم بررسی بايگانیمراحل سيستم بررسی ی مراحل ي م ب ي ی  ل برر ی را ي م ب ي ی  ل برر را
موجود--11 وضع در بايگانی موجودبررسی وضع در بايگانی بررسی بررسی بايگانی در وضع موجودبررسی بايگانی در وضع موجود11
تجزيه و تحليل وضع موجود و تعيين نارسايی ها و نقايص تجزيه و تحليل وضع موجود و تعيين نارسايی ها و نقايص   --22
ا33 ش ا ا ال اا ش ا ا ال ا اصالح سيستم و ارائه وضع پيشنهادیاصالح سيستم و ارائه وضع پيشنهادی--33

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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بررسی تکنيکهای کمیبررسی تکنيکهای کمی: : فصل دهم فصل دهم 

کلی کلیهدف هدف

ها سيستم تحليل و تجزيه کم تکنيکهای هابررس سيستم تحليل و تجزيه کم تکنيکهای بررس

ی ی   

بررسی تکنيکهای کمی تجزيه و تحليل سيستم ها بررسی تکنيکهای کمی تجزيه و تحليل سيستم ها 
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دهم فصل رفتاری دهمهدفهای فصل رفتاری هم هدفهای ل  ری  ی ر ه هم ه ل  ری  ی ر ه ه
ببريد--11 نام را ای شبکه ريزی برنامه الگوی ببريدسه نام را ای شبکه ريزی برنامه الگوی سه سه الگوی برنامه ريزی شبکه ای را نام ببريد سه الگوی برنامه ريزی شبکه ای را نام ببريد 11
عالئم مورد استفاده در روش پرت را مشخص کنيد عالئم مورد استفاده در روش پرت را مشخص کنيد   --22
ا33 ا ش ا ل اا ا ش ا ل ا مراحل ضروری برای روش پرت را نام ببريد مراحل ضروری برای روش پرت را نام ببريد --33
سواالتی را که آناليست برای تنظيم شبکه پرت مطرح می سواالتی را که آناليست برای تنظيم شبکه پرت مطرح می   --44

کند را بيان کنيد کند را بيان کنيد 
يقدمهای تحليل زمانی شبکه را بيان کنيدقدمهای تحليل زمانی شبکه را بيان کنيد--55 ن ي ر ی ز يي ن ي ر ی ز ي
وغيره وغيره   --66

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

202202

www*p
nu

eb
*co

m



ای شبکه ريزی برنامه ایروشهای شبکه ريزی برنامه ب ای روشهای ی بر ريزی  ه ب ای رو ی بر ريزی  ه رو
برنامه--11 بازنگری و ارزيابی برنامهروش بازنگری و ارزيابی ))پرتپرت((روش ))پرتپرت((روش ارزيابی و بازنگری برنامهروش ارزيابی و بازنگری برنامه11
))سی پی ام سی پی ام ((روش مسير بحرانی روش مسير بحرانی   --22
ا33 ل ق ا ا ال ف ا ک ش اش ل ق ا ا ال ف ا ک ش ش روش ترسيم شبکه بر مبنای فعاليتهای مورد نياز قبلی يا روش ترسيم شبکه بر مبنای فعاليتهای مورد نياز قبلی يا --33

))پی دی امپی دی ام( ( روش ترسيمی پيش نيازهاروش ترسيمی پيش نيازها
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برنامه بازنگری و ارزيابی برنامهروش بازنگری و ارزيابی ))پرتپرت((روش ری بر  ز بی و ب ری بر روش ارزي ز بی و ب ))پرپر((روش ارزي
برنامه روشهای از يکی توان می را پرت خالصه برنامهبطور روشهای از يکی توان می را پرت خالصه بطور خالصه پرت را می توان يکی از روشهای برنامه بطور خالصه پرت را می توان يکی از روشهای برنامه بطور

ريزی دانست که با آرايش مقداری خود ،کليه عوامل مؤثر ريزی دانست که با آرايش مقداری خود ،کليه عوامل مؤثر 
در زمان عامل به توجه ،با هدف به رسيدن راه در دررا زمان عامل به توجه ،با هدف به رسيدن راه در را در راه رسيدن به هدف ،با توجه به عامل زمان در را در راه رسيدن به هدف ،با توجه به عامل زمان در را

از اين روی پرت را از اين روی پرت را . . شبکه ای جهت دار مصور می سازد شبکه ای جهت دار مصور می سازد 
ای«« شبکه ريزی ایبرنامه شبکه ريزی خوانند»»برنامه خوانندمی می .  .  می خوانندمی خوانند»»برنامه ريزی شبکه ایبرنامه ريزی شبکه ای««
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پرت در استفاده مورد پرتعالئم در استفاده مورد ر پر عالئم ه  ور ا م  ر پر ال ه  ور ا م  ال
واقعه--11 يا واقعهرويداد يا رويداد رويداد يا واقعهرويداد يا واقعه11
فعاليت فعاليت   --22
ف33 ا ا ا ال فف ا ا ا ال ف فعاليت عاريه يا زمان صفرفعاليت عاريه يا زمان صفر--33

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

205205

www*p
nu

eb
*co

m



واقعه--11 يا واقعهرويداد يا رويداد ا ي وا  11 ا ي واروي روي
آن در که زمان از مشخصی لحظه از است عبارت آنرويدا در که زمان از مشخصی لحظه از است عبارت رويدا عبارت است از لحظه مشخصی از زمان که در آن رويدا عبارت است از لحظه مشخصی از زمان که در آن رويدا

که می تواند شروع و يا پايان که می تواند شروع و يا پايان . . عمل خاصی انجام می گيرد عمل خاصی انجام می گيرد 
زمان طی گيرنده دربر که باشد فکری يا جسمی کار زمانيک طی گيرنده دربر که باشد فکری يا جسمی کار يک کار جسمی يا فکری باشد که دربر گيرنده طی زمان يک کار جسمی يا فکری باشد که دربر گيرنده طی زمان يک

..نيست نيست 
دهند نشان دايره ت عال با را يداد ر پرت ش ر دهنددر نشان دايره ت عال با را يداد ر پرت ش ر . . در روش پرت رويداد را با عالمت دايره       نشان می دهنددر روش پرت رويداد را با عالمت دايره       نشان می دهنددر
..و برای هر رويداد نيز شماره ای در نظر گرفته می شود و برای هر رويداد نيز شماره ای در نظر گرفته می شود 
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فعاليتفعاليت--22 يي22
هر شدن انجام برای که است خاصی عمل و کار هرفعاليت شدن انجام برای که است خاصی عمل و کار فعاليت کار و عمل خاصی است که برای انجام شدن هر فعاليت کار و عمل خاصی است که برای انجام شدن هر فعاليت

قسمت از برنامه ضرورت دارد و انجام آن مستلزم طی قسمت از برنامه ضرورت دارد و انجام آن مستلزم طی 
منابع از بخشی نيز زمان طی با است بديهی و است منابعزمان از بخشی نيز زمان طی با است بديهی و است زمان است و بديهی است با طی زمان نيز بخشی از منابع زمان است و بديهی است با طی زمان نيز بخشی از منابع زمان

سازمان مصرف می شود برای نشان دادن فعاليت از فلش سازمان مصرف می شود برای نشان دادن فعاليت از فلش 
پيکان پيکانيا )يا )( شود( می شوداستفاده می استفاده ..استفاده می شوداستفاده می شود(            ) (            ) يا پيکان يا پيکان 
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صفر--33 زمان فعاليت يا عاريه صفرفعاليت زمان فعاليت يا عاريه فعاليت ر 33 ن  ي ز ري ي  ر ي  ن  ي ز ري ي  ي 
فعاليتها بين ارتباط و برنامه منطقی روال دادن نشان فعاليتهابرای بين ارتباط و برنامه منطقی روال دادن نشان برای نشان دادن روال منطقی برنامه و ارتباط بين فعاليتها  برای نشان دادن روال منطقی برنامه و ارتباط بين فعاليتها  برای

،ازعالمت فعاليت عاريه يا زمان صفر يا بی اثر که مستلزم ،ازعالمت فعاليت عاريه يا زمان صفر يا بی اثر که مستلزم 
منعکس برای ً صرفا و نيست خاصی زمان طی و منابع منعکسصرف برای ً صرفا و نيست خاصی زمان طی و منابع صرف منابع و طی زمان خاصی نيست و صرفا برای منعکس صرف منابع و طی زمان خاصی نيست و صرفا برای منعکس صرف

دراين مورد دراين مورد . . کردن توالی فعاليتها بکار می رود استفاده می شود کردن توالی فعاليتها بکار می رود استفاده می شود 
چين خط فلش عالمت چيناز خط فلش عالمت )از )( شود( می شوداستفاده می استفاده . . استفاده می شود استفاده می شود (           )(           )از عالمت فلش خط چيناز عالمت فلش خط چين
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پرت روش پرتمراحل روش ل روش پرمراحل ل روش پررا را
نظر--11 مورد هدف نظرتعيين مورد هدف تعيين تعيين هدف مورد نظرتعيين هدف مورد نظر11
تهيه ليست فعاليتها تهيه ليست فعاليتها   --22
ال33 ف ا ا ش ط ا الا ف ا ا ش ط ا ا تعيين رويدادهای مربوط به شروع و پايان هر فعاليت تعيين رويدادهای مربوط به شروع و پايان هر فعاليت --33
شماره گذاری رويدادها شماره گذاری رويدادها   --44
ترسيم شبکه ترسيم شبکه   --55
شبکه--66 زمانی شبکهتحليل زمانی تحليل تحليل زمانی شبکه تحليل زمانی شبکه 66
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نمونه ای از شبکه ترسيم شده نمونه ای از شبکه ترسيم شده 

2
5

1 3 6

8
4

8
7
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سواالتی که بايستی برای ترسيم شبکه به آنها سواالتی که بايستی برای ترسيم شبکه به آنها 
ا خ اا خ پاسخ دادپاسخ دادا

شود؟--11 انجام رويداد اين از قبل بايد رويدادهايی و فعاليتها شود؟چه انجام رويداد اين از قبل بايد رويدادهايی و فعاليتها چه و11 م  ج ين روي  ز  بل  ي  يی ب ه و روي ي وچ  م  ج ين روي  ز  بل  ي  يی ب ه و روي ي چ 
چه فعاليتها و رويدادهايی را نمی توان قبل از اين رويداد چه فعاليتها و رويدادهايی را نمی توان قبل از اين رويداد   --22

؟ کرد ؟شروع کرد شروع کرد ؟شروع کرد ؟شروع
چه فعاليتها و رويدادهايی را می توان قبل از اين رويداد شرع چه فعاليتها و رويدادهايی را می توان قبل از اين رويداد شرع   --33

؟ ؟ک کرد ؟کرد ؟ک
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شبکه زمانی تحليل شبکهگامهای زمانی تحليل ب گامهای ی  يل ز ی  ب ه ی  يل ز ی  ه
فعاليت--11 هر زمان فعاليتتخمين هر زمان تخمين تخمين زمان هر فعاليتتخمين زمان هر فعاليت11
تعيين زمان مورد انتظار برای هر فعاليت تعيين زمان مورد انتظار برای هر فعاليت   --22
ا33 ا ظا ا ا اک ا ظا ا ا ک تعيين کمترين زمان مورد انتظار برای هر رويداد تعيين کمترين زمان مورد انتظار برای هر رويداد --33
تعيين بيشترين زمان مجاز برای هر رويداد تعيين بيشترين زمان مجاز برای هر رويداد   --44
تعيين فرجه يا زمان آزاد تعيين فرجه يا زمان آزاد   --55
بحرانی--66 مسير بحرانیتعيين مسير تعيين تعيين مسير بحرانی تعيين مسير بحرانی 66
تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه   --77
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فعاليت--11 هر زمان فعاليتتخمين هر زمان تخمين ي 11 ن هر  ي ين ز ن هر  ين ز
سپس و گرديده برآورد زمان سه فعاليت هر زمان تعيين سپسبرای و گرديده برآورد زمان سه فعاليت هر زمان تعيين برای تعيين زمان هر فعاليت سه زمان برآورد گرديده و سپس برای تعيين زمان هر فعاليت سه زمان برآورد گرديده و سپس برای
با استفاده از فرمولی که بعداً ذکر خواهد شد به يک زمان با استفاده از فرمولی که بعداً ذکر خواهد شد به يک زمان 

شوند می شوندتبديل می ..تبديل می شوندتبديل می شوندتبديل

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

213213

www*p
nu

eb
*co

m



پرت در شده برآورد زمان پرتسه در شده برآورد زمان ر پر سه ه  ن برآور  ر پر  ز ه  ن برآور   ز
بينانه––الفالف خوش بينانهبرآورد خوش زمان((برآورد کمترين يا حداقل زمانزمان کمترين يا حداقل ))زمان ))زمان حداقل يا کمترين زمان زمان حداقل يا کمترين زمان ((برآورد خوش بينانهبرآورد خوش بينانهالفالف
))زمان حداکثر يا بيشترين زمان زمان حداکثر يا بيشترين زمان ((برآورد بد بينانه برآورد بد بينانه   --بب

ل ا لآ ا آ برآورد زمان محتمل برآورد زمان محتمل --جج
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خوشبينانه))الفالف خوشبينانهبرآورد برآورد ف فا بي ))ا و بي برآور  و برآور 
را کاری هر انجام زمان کند می سعی آناليست مورد رادراين کاری هر انجام زمان کند می سعی آناليست مورد دراين مورد آناليست سعی می کند زمان انجام هر کاری را دراين مورد آناليست سعی می کند زمان انجام هر کاری را دراين
بدون در نظر گرفتن مشکالت و عوامل نا مساعدی که بدون در نظر گرفتن مشکالت و عوامل نا مساعدی که 

بزند تخمين آيد پيش آينده در است بزندممکن تخمين آيد پيش آينده در است راممکن زمان رااين زمان اين اين زمان را اين زمان را ..ممکن است در آينده پيش آيد تخمين بزند ممکن است در آينده پيش آيد تخمين بزند 
. . نشان می دهندنشان می دهند    TaTaيا  يا        ToToبابا
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بينانه))بب بد بينانهبرآورد بد برآورد برآور ب بيبرآور ب بي))بب
مشکالت نيز و نامساعد عوامل کوشد می آناليست مورد مشکالتدراين نيز و نامساعد عوامل کوشد می آناليست مورد دراين مورد آناليست می کوشد عوامل نامساعد و نيز مشکالت دراين مورد آناليست می کوشد عوامل نامساعد و نيز مشکالت دراين
و موانع را در پيش بينی خود دخالت دهد و حد اکثر زمانی و موانع را در پيش بينی خود دخالت دهد و حد اکثر زمانی 

برآورد است الزم فعاليت انجام برای کند می فکر که برآوردرا است الزم فعاليت انجام برای کند می فکر که را که فکر می کند برای انجام فعاليت الزم است برآورد را که فکر می کند برای انجام فعاليت الزم است برآورد را
. . نشان می دهندنشان می دهند    TbTbيا  يا  TpTpاين زمان را با حرف اين زمان را با حرف . . نمايد نمايد 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

216216

www*p
nu

eb
*co

m



محتمل))جج زمان محتملبرآورد زمان برآورد ل ))جج ن  ل برآور ز ن  برآور ز
شرايط گرفتن نظر در با دارد سعی آناليست مورد شرايطدراين گرفتن نظر در با دارد سعی آناليست مورد دراين مورد آناليست سعی دارد با در نظر گرفتن شرايط دراين مورد آناليست سعی دارد با در نظر گرفتن شرايط دراين

عادی و با در نظر داشتن زمانی برای وقايع غير قابل پيش عادی و با در نظر داشتن زمانی برای وقايع غير قابل پيش 
برآورد اين نمايد اقدام محتمل زمان برآورد به نسبت برآوردبينی اين نمايد اقدام محتمل زمان برآورد به نسبت بينی نسبت به برآورد زمان محتمل اقدام نمايد اين برآورد بينی نسبت به برآورد زمان محتمل اقدام نمايد اين برآورد بينی
معرف زمان مورد نياز برای انجام فعاليت بطور معمول معرف زمان مورد نياز برای انجام فعاليت بطور معمول 

حرف با که حرفاست با که شودTmTmاست می داده شودنشان می داده نشان ..نشان داده می شود نشان داده می شود TmTmاست که با حرفاست که با حرف
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فعاليت--22 هر برای انتظار زمان فعاليتتعيين هر برای انتظار زمان تعيين ي 22 ر برای هر  ن ا ي يين ز ر برای هر  ن ا يين ز
تبديل زمان يک به بايستی برآوردی زمان سه مرحله تبديلدراين زمان يک به بايستی برآوردی زمان سه مرحله يل دراين ب ن  ی ب ي ز ي ی ب ور ن بر ر  ز ين  يل ر ب ن  ی ب ي ز ي ی ب ور ن بر ر  ز ين  ر
گردد و نظر به اينکه احتمال وقوع زمان حد اقل و زمان گردد و نظر به اينکه احتمال وقوع زمان حد اقل و زمان 

از بيشتر محتمل زمان وقوع احتمال و يکسان ً تقريبا ازحداکثر بيشتر محتمل زمان وقوع احتمال و يکسان ً تقريبا ز حداکثر ر  ل بي ن  وع ز ل و ن و  ريب ي ز ر  ر  ل بي ن  وع ز ل و ن و  ريب ي ر 
برآورد های ديگر است، لذا برای تبديل سه زمان به يک برآورد های ديگر است، لذا برای تبديل سه زمان به يک 

در محتمل زمان برای بيشتری اعتبار و شانس بايستی درزمان محتمل زمان برای بيشتری اعتبار و شانس بايستی ر زمان ل  ن  ی ز ری بر ر بي ب س و  ی  ي ن ب ر ز ل  ن  ی ز ری بر ر بي ب س و  ی  ي ن ب ز
..لذا از فرمول زير استفاده می شودلذا از فرمول زير استفاده می شود..نظر گرفته شود نظر گرفته شود 

tm+tatm+ta44= ta+= ta+TeTe tm+tatm+ta44=   ta+=   ta+TeTe                            
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رويداد--33 هر برای زمان کمترين رويدادتعيين هر برای زمان کمترين ))TETE((تعيين ا 33 ر روي ن برای  رين ز ا يين  ر روي ن برای  رين ز ))TETE((يين 

از است عبارت رويداد هر برای انتظار مورد زمان ازکمترين است عبارت رويداد هر برای انتظار مورد زمان کمترين زمان مورد انتظار برای هر رويداد عبارت است از کمترين زمان مورد انتظار برای هر رويداد عبارت است از کمترين
مجموع زمانهای مورد انتظار هر فعاليت از ابتداء تا آن مجموع زمانهای مورد انتظار هر فعاليت از ابتداء تا آن 

خاص خاصرويداد مسيررويداد چند يا دو شبکه يک در وقتی مسيربنابراين چند يا دو شبکه يک در وقتی بنابراين بنابراين وقتی در يک شبکه دو يا چند مسير بنابراين وقتی در يک شبکه دو يا چند مسير ..رويداد خاصرويداد خاص
وجود دارد که به يک رويداد ختم می شود کمترين زمان وجود دارد که به يک رويداد ختم می شود کمترين زمان 
زمان از بود خواهد عبارت رويداد آن برای انتظار زمانمورد از بود خواهد عبارت رويداد آن برای انتظار مورد انتظار برای آن رويداد عبارت خواهد بود از زمان مورد انتظار برای آن رويداد عبارت خواهد بود از زمان مورد
مورد انتظار مسيری که بصرف بيشترين زمان احتياج مورد انتظار مسيری که بصرف بيشترين زمان احتياج 

..دارددارددارددارد
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محاسبه محاسبهفرمول TETEفرمول ب ول  بر ول  TETEر

يداد::ثالثال ای ب انتظا د ان ز ين ت ک زي شبکه يدادد ای ب انتظا د ان ز ين ت ک زي شبکه د در شبکه زير کمترين زمان مورد انتظار برای رويداد در شبکه زير کمترين زمان مورد انتظار برای رويداد ::مثالمثال
11--33--44- - 55در مسير در مسير      te teپنجم عبارت خواهد بود از مجموعپنجم عبارت خواهد بود از مجموع

                                                            
                              2

4 522 = =tete
1

3
4 5

TETE))رويداد بعدیرويداد بعدی=(=(TETE))رويداد قبلیرويداد قبلی+(+(tete))فعاليتفعاليت((
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مجاز--44 زمان بيشترين مجازتعيين زمان بيشترين TLTLتعيين ز44 ج ن  رين ز زيين بي ج ن  رين ز TLTLيين بي

عبارت رويداد يک برای مجاز و انتظار مورد زمان عبارتبيشترين رويداد يک برای مجاز و انتظار مورد زمان بيشترين زمان مورد انتظار و مجاز برای يک رويداد عبارت بيشترين زمان مورد انتظار و مجاز برای يک رويداد عبارت بيشترين
است از ديرترين زمانی که يک رويداد بايد تکميل شود تا است از ديرترين زمانی که يک رويداد بايد تکميل شود تا 

برود پيش شده زمانبندی برنامه طبق برودپروژه پيش شده زمانبندی برنامه طبق ازطريقازطريقTLTLپروژه ازطريق ازطريق   TLTL. . پروژه طبق برنامه زمانبندی شده پيش برود پروژه طبق برنامه زمانبندی شده پيش برود 
پيدا کردن طوالنی ترين مسير از رويداد پايان شبکه پيدا کردن طوالنی ترين مسير از رويداد پايان شبکه 

کنيم م محاسبه نظر مورد کنيمتارويداد م محاسبه نظر مورد عکستارويداد عکسبنابراين بنابراين بنابراين عکس بنابراين عکس ..تارويداد مورد نظر محاسبه می کنيمتارويداد مورد نظر محاسبه می کنيم
..عمل می کنيم عمل می کنيم   TETEمحاسبه محاسبه 
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مجاز زمان بيشترين محاسبه مجازفرمول زمان بيشترين محاسبه ))TLTL((فرمول ز  ج ن  رين ز ب بي ول  ز ر ج ن  رين ز ب بي ول  ))TLTL((ر
بعدی((––tete))فعاليتفعاليت(( بعدیرويداد (TLTL))رويداد =) قبلی= قبلیرويداد TLTL))رويداد    TL TL))رويداد قبلیرويداد قبلی ( (TLTL))رويداد بعدیرويداد بعدی((tete))فعاليتفعاليت((

ژ ا ا ا ا ل ق ژثال ا ا ا ا ل ق اش1212ثال اشف ف    TL TLهفته باشدهفته باشد1212در مثال قبل چنانجه زمان انجام پروژهدر مثال قبل چنانجه زمان انجام پروژه
1212  --22= = 1010عبارت خواهد بود از عبارت خواهد بود از   44رويدادرويداد
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آزاد--55 زمان آزادتعيين زمان ))SS((تعيين ن آزا55 ن آزايين ز ))SS((يين ز
زمان بيشترين بين تفاضل از است عبارت فرجه يا آزاد زمانزمان بيشترين بين تفاضل از است عبارت فرجه يا آزاد زمان آزاد يا فرجه عبارت است از تفاضل بين بيشترين زمان زمان آزاد يا فرجه عبارت است از تفاضل بين بيشترين زمان زمان

   TE TEو کمترين زمان مورد انتظار؛يعنیو کمترين زمان مورد انتظار؛يعنی   TL TLمجاز ؛يعنیمجاز ؛يعنی
وقت از است عبارت آن از منظور و رويداد هر وقتبرای از است عبارت آن از منظور و رويداد هر برای هر رويداد  و منظور از آن عبارت است از وقت برای هر رويداد  و منظور از آن عبارت است از وقت برای
اضافی موجود است که برای رسيدن به هر رويداد در اضافی موجود است که برای رسيدن به هر رويداد در 

باشد می باشداختيار می ،صفرواختيار مثبت است ممکن فرجه ،صفروميزان مثبت است ممکن فرجه ميزان ميزان فرجه ممکن است مثبت ،صفرو ميزان فرجه ممکن است مثبت ،صفرو ..اختيار می باشداختيار می باشد
. . منفی باشدمنفی باشد
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آزاد زمان محاسبه آزادفرمول زمان محاسبه ))SS((فرمول ن آزا  ب ز ول  ن آزا ر ب ز ول  ))SS((ر
S = TLS = TL ––TETES = TL S = TL ––TE                              TE                                    

                          
آزاد زمان مجاز زمان انتظار مورد آزادزمان زمان مجاز زمان انتظار مورد زمان ن آزا             ز     ز ج ن  ر   ز ور ا ن  ن آزا  ز ز     ز ج ن  ر   ز ور ا ن  ز

اگر بيشترين زمان مجاز با کمترين زمان مورد انتظار مساوی باشد اگر بيشترين زمان مجاز با کمترين زمان مورد انتظار مساوی باشد --
بدين معنی که هيچ وقت آزادی موجود بدين معنی که هيچ وقت آزادی موجود ..فرجه صفر خواهد بود فرجه صفر خواهد بود 

..نيستنيست
اگر مسيری از نظر زمانی طوالنی تر از زمانی باشد که برای اگر مسيری از نظر زمانی طوالنی تر از زمانی باشد که برای --

ه ف زان ت ن ا د ت ا شد فته گ نظ د ژ ا هات ف زان ت ن ا د ت ا شد فته گ نظ د ژ ا اتمام پروژه در نظر گرفته شده است در اين صورت ميزان فرجه اتمام پروژه در نظر گرفته شده است در اين صورت ميزان فرجه ات
..منفی خواهد بود منفی خواهد بود 
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بحرانی--66 مسير بحرانیتعيين مسير تعيين ی 66 را ير ب ی يين  را ير ب يين 
پايان تا آغاز از که مسيری يعنی ؛ شبکه مسير ترين پايانطوالنی تا آغاز از که مسيری يعنی ؛ شبکه مسير ترين طوالنی ترين مسير شبکه ؛ يعنی مسيری که از آغاز تا پايان طوالنی ترين مسير شبکه ؛ يعنی مسيری که از آغاز تا پايان طوالنی

بعبارت بعبارت ..شبکه ، بيشترين وقت را می گيرد مسير بحرانی است شبکه ، بيشترين وقت را می گيرد مسير بحرانی است 
کاری کند امکان آزادو وقت کمترين دارای که مسيری کاریديگر کند امکان آزادو وقت کمترين دارای که مسيری ديگر مسيری که دارای کمترين وقت آزادو امکان کند کاری ديگر مسيری که دارای کمترين وقت آزادو امکان کند کاری ديگر

..باشد مسير بحرانی است باشد مسير بحرانی است 
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پروژه--77 خاتمه احتمال و واريانس پروژهتعيين خاتمه احتمال و واريانس تعيين ل  پروژه 77 س و ا ل  پروژه يين واري س و ا يين واري
می شود آگاه خود برآورد دقت ميزان از اينکه برای میآناليست شود آگاه خود برآورد دقت ميزان از اينکه برای آناليست برای اينکه از ميزان دقت برآورد خود آگاه شود می آناليست برای اينکه از ميزان دقت برآورد خود آگاه شود می آناليست

اگر ميزان واريانس اگر ميزان واريانس . . تواند از فرمول واريانس کمک بگيرد تواند از فرمول واريانس کمک بگيرد 
باالتر اطمينان درجه و برآورد احتمال ،درصد باشد باالترکم اطمينان درجه و برآورد احتمال ،درصد باشد کم باشد ،درصد احتمال برآورد و درجه اطمينان باالتر کم باشد ،درصد احتمال برآورد و درجه اطمينان باالتر کم

خواهد بود و چنانچه دامنه اختالف بين دو برآورد حداکثر و خواهد بود و چنانچه دامنه اختالف بين دو برآورد حداکثر و 
يابد می افزايش اطمينان عدم باشد،ميزان زياد خيلی يابدحداقل می افزايش اطمينان عدم باشد،ميزان زياد خيلی . . حداقل خيلی زياد باشد،ميزان عدم اطمينان افزايش می يابدحداقل خيلی زياد باشد،ميزان عدم اطمينان افزايش می يابدحداقل

..برای محاسبه واريانس از فرمول زير استفاده می شود برای محاسبه واريانس از فرمول زير استفاده می شود 
aabbo =o = aa––b b o = o = 
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بحرانی مسير بحرانیروش مسير ))  ( c  p  m )  c  p  mروش ی را ير ب یروش  را ير ب ))  ( c . p . m )  c . p . mروش 
مبنای که است ريزی برنامه روشهای از ديگر يکی روش مبنایاين که است ريزی برنامه روشهای از ديگر يکی روش اين روش يکی ديگر از روشهای برنامه ريزی است که مبنای اين روش يکی ديگر از روشهای برنامه ريزی است که مبنای اين

پيش بينی را با برآورد هزينه فعاليتهای مربوط به انجام يک پيش بينی را با برآورد هزينه فعاليتهای مربوط به انجام يک 
سازد می مرتبط سازدپروژه می مرتبط ..پروژه مرتبط می سازدپروژه مرتبط می سازدپروژه
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ام پی سی روش امتفاوتهای پی سی روش پرتتفاوتهای پرتو و ی پی ام ی روش  ه ی پی امو ی روش  ه و پرو پرو

بجای برآورد سه زمان در مورد هر بجای برآورد سه زمان در مورد هر    c .p .m c .p .mدر روشدر روش  --11
د ش د آ ب ان ز يک فقط اليت دف ش د آ ب ان ز يک فقط اليت . . فعاليت فقط يک زمان برآورد می شودفعاليت فقط يک زمان برآورد می شودف

ًً روش پرت صرفاً مبنای  پيش بينی زمان فعاليت شکل می روش پرت صرفاً مبنای  پيش بينی زمان فعاليت شکل می   --22
عالوه بر فعاليت ،نسبت عالوه بر فعاليت ،نسبت    c p m c p mگيرد در حالی که در روشگيرد در حالی که در روش

..به هزينه های انجام هرفعاليت نيز توجه می شود به هزينه های انجام هرفعاليت نيز توجه می شود 
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روش روشمراحل cمراحل p m)c p m)(( ل روش ل روشرا ))  (c p m)c p mرا
رتعيين هدف مورد نظر تعيين هدف مورد نظر --11 ور ريين ور يين
تهيه ليست فعاليتها تهيه ليست فعاليتها   - - 22
تعيين رويدادهای قبل،بعد و همزمان با هر فعاليت تعيين رويدادهای قبل،بعد و همزمان با هر فعاليت --33
برآورد زمان انجام هر فعاليت برآورد زمان انجام هر فعاليت   - - 44
برآورد هزينه عادی و طبيعی برای هر فعاليت برآورد هزينه عادی و طبيعی برای هر فعاليت   - - 55
برآورد زمان فشرده برای هر فعاليت برآورد زمان فشرده برای هر فعاليت   - - 66
برآورد هزينه فشرده برای هر فعاليتبرآورد هزينه فشرده برای هر فعاليت  - - 77
ترسيم شبکه ترسيم شبکه   - - 88
تعيين مسير بحرانی تعيين مسير بحرانی   - - 99
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نيازها پيش ترسيم نيازهاروش پيش ترسيم P((روش D MP D M(( زه ي يم پيش  ر زهروش  ي يم پيش  ر ) ) P D MP D M((روش 
شبکه ترسيم برمبنای ای شبکه ريزی برنامه روش شبکهاين ترسيم برمبنای ای شبکه ريزی برنامه روش اين روش برنامه ريزی شبکه ای برمبنای ترسيم شبکه اين روش برنامه ريزی شبکه ای برمبنای ترسيم شبکه اين

براساس فعاليت های مورد نياز قبلی يا ترسيم پيش نيازها براساس فعاليت های مورد نياز قبلی يا ترسيم پيش نيازها 
دايره يا مستطيل بصورت ها فعاليت روش اين در باشد دايرهمی يا مستطيل بصورت ها فعاليت روش اين در باشد می باشد در اين روش فعاليت ها بصورت مستطيل يا دايره می باشد در اين روش فعاليت ها بصورت مستطيل يا دايره می

نشان داده می شوند و روابط بين فعاليتها بوسيله فلش يا نشان داده می شوند و روابط بين فعاليتها بوسيله فلش يا 
گردند می منعکس گردندپيکان می منعکس . . پيکان منعکس می گردندپيکان منعکس می گردندپيکان

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

230230

www*p
nu

eb
*co

m



در فعاليتها زمانبندی درجدول فعاليتها زمانبندی Pجدول D MP D M ر ه  ي ی  ب ول ز رج ه  ي ی  ب ول ز P D MP D Mج

روش خاص روشويژگی خاص Pويژگی D MP D Mفعاليتها زمانبندی جدول فعاليتهاتنظيم زمانبندی جدول تنظيم تنظيم جدول زمانبندی فعاليتها تنظيم جدول زمانبندی فعاليتها  P D M P D Mويژگی خاص روشويژگی خاص روش
است که با آن می توان تعيين کرد که هر فعاليتی در چه است که با آن می توان تعيين کرد که هر فعاليتی در چه 
چه و کشيد خواهد طول مدتی ،چه افتاد خواهد اتفاق چهزمانی و کشيد خواهد طول مدتی ،چه افتاد خواهد اتفاق زمانی اتفاق خواهد افتاد ،چه مدتی طول خواهد کشيد و چه زمانی اتفاق خواهد افتاد ،چه مدتی طول خواهد کشيد و چه زمانی
ارتباط هايی بين آن فعاليت با فعاليتهای قبل از آن وجود ارتباط هايی بين آن فعاليت با فعاليتهای قبل از آن وجود 

..دارددارددارددارد
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کار سنجی کار سنجی ::فصل يازدهمفصل يازدهم ییمم
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يازدهم فصل کلی يازدهمهدفهای فصل کلی هم هدفهای ز ل ي ی  ی  ه هم ه ز ل ي ی  ی  ه ه
سنجی-- کار مفهوم با سنجیآشنايی کار مفهوم با آشنايی آشنايی با مفهوم کار سنجیآشنايی با مفهوم کار سنجی    
شناخت فوائد و اصول کار سنجی شناخت فوائد و اصول کار سنجی   --      

کا ا ا ش ا کااطال ا ا ش ا اطال اطالع از پيش نيازهای کار سنجیاطالع از پيش نيازهای کار سنجی--    
آشنايی بافن بررسی حرکات آشنايی بافن بررسی حرکات   --      
آگاهی از روشهای معرف کار سنجی آگاهی از روشهای معرف کار سنجی   --      
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يازدهم فصل رفتاری يازدهمهدفهای فصل رفتاری هم هدفهای ز ل ي ری  ی ر ه هم ه ز ل ي ری  ی ر ه ه
کنيد--11 ذکر را آن فوائد و ،اصول تعريف را سنجی کنيدکار ذکر را آن فوائد و ،اصول تعريف را سنجی کار ي 11 ر  ن ر  و  ول و  ري  جی ر  ي ر  ر  ن ر  و  ول و  ري  جی ر  ر 
پيش نيازهای کارسنجی و برخی از روشهای آن را نام پيش نيازهای کارسنجی و برخی از روشهای آن را نام   --22

ببريببريببريدببريد
مقاصد اساسی بررسی حرکات را بنويسيد مقاصد اساسی بررسی حرکات را بنويسيد   --33
سوابق44 از استفاده روش مراحل و حرکات بررس سوابقمراحل از استفاده روش مراحل و حرکات بررس مراحل مراحل بررسی حرکات و مراحل روش استفاده از سوابق مراحل بررسی حرکات و مراحل روش استفاده از سوابق --44

گذشته را شرح دهيد گذشته را شرح دهيد 
از--55 عناصر و گيری گيری،نمونه گزارش روشهای ازمراحل عناصر و گيری گيری،نمونه گزارش روشهای مراحل مراحل روشهای گزارش گيری،نمونه گيری و عناصر از مراحل روشهای گزارش گيری،نمونه گيری و عناصر از --55

پيش تعين شده و زمان سنجی را نام ببريد پيش تعين شده و زمان سنجی را نام ببريد 

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

234234

www*p
nu

eb
*co

m



کارسنجی کارسنجیتعريف جیتعريف ر جیريف  ر ريف 
منظور به که است کار مطالعه تکنيکهای از يکی سنجی منظورکار به که است کار مطالعه تکنيکهای از يکی سنجی کار سنجی يکی از تکنيکهای مطالعه کار است که به منظور کار سنجی يکی از تکنيکهای مطالعه کار است که به منظور کار

افزايش ثمر بخشی سازمانی انجام می گيرد و عبارت است افزايش ثمر بخشی سازمانی انجام می گيرد و عبارت است 
معين کار انجام زمان تعيين برای روشهايی گيری بکار معيناز کار انجام زمان تعيين برای روشهايی گيری بکار از بکار گيری روشهايی برای تعيين زمان انجام کار معين از بکار گيری روشهايی برای تعيين زمان انجام کار معين از

..به وسيله يک فرد واجد شرايط در سطحی قابل قبول به وسيله يک فرد واجد شرايط در سطحی قابل قبول 
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سنجی کار فوائد از سنجیبرخی کار فوائد از جی برخی ر  وا  ی از  جی بر ر  وا  ی از  بر
انسانی--11 نيروی ريزی برنامه به انسانیکمک نيروی ريزی برنامه به کمک ی11 يروی  ی ب بر ريزی  يروی   ب بر ريزی 
ايجاد امکان کنترل و ارزيابی کارکنان ايجاد امکان کنترل و ارزيابی کارکنان   --22
کاال33 شده تمام قيمت و توليد هزينه کاالکاهش شده تمام قيمت و توليد هزينه کاهش کاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده کاالکاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده کاال--33
بهبود روابط کار بهبود روابط کار   --44
د55 آ ات خد ا کاالها ت ق ت د آ ه ک دک آ ات خد ا کاالها ت ق ت د آ ه ک ک کمک به برآورد بهتر قيمت کاالها يا خدمات و برآورد کمک به برآورد بهتر قيمت کاالها يا خدمات و برآورد --55

بودجه بودجه 
آ66 کا ش آافزا کا ش افزا افزايش کار آيیافزايش کار آيی--66
و غيره و غيره   --77
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سنجی کار سنجیاصول کار جیاصول ر  ول  جیا ر  ول  ا
قرار--11 سنجش و بررسی مورد کار روش بايد سنجی کار قراردر سنجش و بررسی مورد کار روش بايد سنجی کار در در کار سنجی بايد روش کار مورد بررسی و سنجش قرار در کار سنجی بايد روش کار مورد بررسی و سنجش قرار 11

گيرد نه کارگر يا کارمند گيرد نه کارگر يا کارمند 
بکا22 ک د قابل که د ش انتخاب ن کا ای ب بکاش ک د قابل که د ش انتخاب ن کا ای ب ش روشی برای کار سنجی انتخاب شود که قابل درک و بکار روشی برای کار سنجی انتخاب شود که قابل درک و بکار --22

..گيری باشد گيری باشد 
آ33 ا ا ش ذ ا ل ا اف ا آکا ا ا ش ذ ا ل ا اف ا کا هزينه کارسنجی با منافع حاصل از پذيرش و اجرای آن هزينه کارسنجی با منافع حاصل از پذيرش و اجرای آن --33

..مقايسه و در صورت بيشتر بودن منافع آن انجام شود مقايسه و در صورت بيشتر بودن منافع آن انجام شود 
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سنجی کار نيازهای سنجیپيش کار نيازهای جی پيش ر  ی  زه ي جی پيش  ر  ی  زه ي پيش 
سنجی--11 کار از قبل کار روش سازی ساده و سنجیاصالح کار از قبل کار روش سازی ساده و اصالح اصالح و ساده سازی روش کار قبل از کار سنجی اصالح و ساده سازی روش کار قبل از کار سنجی 11
عالوه برروش کار وسايل و ابزار کار نيز مناسب عالوه برروش کار وسايل و ابزار کار نيز مناسب   --22

باشد د تاندا باشدا د تاندا ..واستاندارد باشدواستاندارد باشدا
در مورد روش ساده شده بايستی آموزش کافی به کارکنان در مورد روش ساده شده بايستی آموزش کافی به کارکنان   --33

کا ا آ ا ت تا ت ش کاا ا آ ا ت تا ت ش ..داده شوتد تا بتوانند آن را بکار برندداده شوتد تا بتوانند آن را بکار برندا
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حرکات بررسی حرکاتفن بررسی رفن ی  رن برر ی  ن برر
انجام برای که است حرکاتی کليه در دقت حرکات بررسی انجامفن برای که است حرکاتی کليه در دقت حرکات بررسی فن بررسی حرکات دقت در کليه حرکاتی است که برای انجام فن بررسی حرکات دقت در کليه حرکاتی است که برای انجام فن

هدف از اين کار حذف حرکات هدف از اين کار حذف حرکات . . يک کار صورت می گيرد يک کار صورت می گيرد 
نهايت در و نياز مورد حرکات تشخيص ، زائد و نهايتاضافی در و نياز مورد حرکات تشخيص ، زائد و اضافی و زائد ، تشخيص حرکات مورد نياز و در نهايت اضافی و زائد ، تشخيص حرکات مورد نياز و در نهايت اضافی

..افزايش کار آيی کارمند و کارگر است افزايش کار آيی کارمند و کارگر است 
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حرکات بررسی فن اساسی حرکاتمقاصد بررسی فن اساسی ر مقاصد ی  ن برر ی  ر  ا ی  ن برر ی   ا
زائد--11 حرکات زائدحذف حرکات حذف حذف حرکات زائد حذف حرکات زائد 11
تقليل خستگی ناشی از حرکات اضافی تقليل خستگی ناشی از حرکات اضافی   --22
کا33 ک ف ط ا ا ا قا ک ف کاط ک ف ط ا ا ا قا ک ف ط برطرف کردن نقائص و نارسايی های محيط فيزيکی کار برطرف کردن نقائص و نارسايی های محيط فيزيکی کار --33

))مثل نور ناکافی،رطوبت و غيره مثل نور ناکافی،رطوبت و غيره ((

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
نور مرکز شازندنور مرکز شازند

240240

www*p
nu

eb
*co

m



حرکات بررسی حرکاتمراحل بررسی ر مراحل ی  ل برر ر را ی  ل برر را
نظر--11 مورد کار نظرانتخاب مورد کار انتخاب ر11 ور  ر  رب  ور  ر  ب 
انتخاب فردی که در نظر است کارش بررسی شود انتخاب فردی که در نظر است کارش بررسی شود   --22
آنها33 ثبت و ،دفعات کار حين در فرد حرکات آنهابررس ثبت و ،دفعات کار حين در فرد حرکات بررس بررسی حرکات فرد در حين کار ،دفعات و ثبت آنها بررسی حرکات فرد در حين کار ،دفعات و ثبت آنها --33
تعيين زمان انجام هر يک از حرکات تعيين زمان انجام هر يک از حرکات   --44
شد55 ا ان کات ل ل ت ه ز شدت ا ان کات ل ل ت ه ز از((ت االت ط ازا االت ط ا با طرح سواالتی از با طرح سواالتی از ((تجزيه و تحليل حرکات انجام شدهتجزيه و تحليل حرکات انجام شده--55

))چرايی و چگونگی کار چرايی و چگونگی کار 
لز66 ت د کات تغ ک ت لزذف ت د کات تغ ک ت ذف حذف ،ترکيب و تغيير حرکات در صورت لزوم حذف ،ترکيب و تغيير حرکات در صورت لزوم --66
تعيين حرکات مورد نياز تعيين حرکات مورد نياز   --77
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سنجی کار روشهای از سنجیبرخی کار روشهای از جی برخی ر  ی  ه ی از رو جی بر ر  ی  ه ی از رو بر
گذشته--11 سوابق از استفاده گذشتهروش سوابق از استفاده روش روش استفاده از سوابق گذشتهروش استفاده از سوابق گذشته11
روش گزارش گيری روش گزارش گيری   --22
گ33 گش ش روش نمونه گيریروش نمونه گيری--33
روش زمان سنجی روش زمان سنجی   --44
روش عناصر از پيش تعيين شده روش عناصر از پيش تعيين شده   --55
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نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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گذشته سوابق از استفاده گذشتهروش سوابق از استفاده وابق  روش ه از  وابق  روش ا ه از  روش ا
کار مبنای گذشته به مربوط اطالعات و سوابق روش کاردراين مبنای گذشته به مربوط اطالعات و سوابق روش دراين روش سوابق و اطالعات مربوط به گذشته مبنای کار دراين روش سوابق و اطالعات مربوط به گذشته مبنای کار دراين

سنجی فرض می شود و با توجه به حجم کار موجود نسبت سنجی فرض می شود و با توجه به حجم کار موجود نسبت 
مورد انسانی نيروی تعداد و الزم زمان مدت بينی پيش موردبه انسانی نيروی تعداد و الزم زمان مدت بينی پيش به پيش بينی مدت زمان الزم و تعداد نيروی انسانی مورد به پيش بينی مدت زمان الزم و تعداد نيروی انسانی مورد به

..نياز برای انجام کارها اقدام می گردد نياز برای انجام کارها اقدام می گردد 
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گذشته سوابق از استفاده روش گذشتهمراحل سوابق از استفاده روش وابق  مراحل ه از  ل روش ا وابق  را ه از  ل روش ا را
گيری--11 اندازه جهت نظر مورد کار گيریتعيين اندازه جهت نظر مورد کار تعيين يری11 ز  ر جه  ور  ر  يریيين  ز  ر جه  ور  ر  يين 
تهيه ليستی از وظايف مربوط به کار تهيه ليستی از وظايف مربوط به کار   --22
کار33 ماهيت و نوع به توجه با کار انجام زمان واحد کارتعيين ماهيت و نوع به توجه با کار انجام زمان واحد تعيين تعيين واحد زمانی انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کار تعيين واحد زمانی انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کار --33

))روز ،هفته،ماه ،سالروز ،هفته،ماه ،سال((
منتخب44 زمان واحد در شده انجام کار حجم منتخبتعيين زمان واحد در شده انجام کار حجم تعيين تعيين حجم کار انجام شده در واحد زمانی منتخب تعيين حجم کار انجام شده در واحد زمانی منتخب --44
محاسبه واحد زمان کار با در نظر گرفتن حجم کار انجام محاسبه واحد زمان کار با در نظر گرفتن حجم کار انجام   --55

از رفته بکار انسان نيروی وتعداد زمان واحد در ازشده رفته بکار انسان نيروی وتعداد زمان واحد در شده در واحد زمان وتعداد نيروی انسانی بکار رفته از شده در واحد زمان وتعداد نيروی انسانی بکار رفته از شده
واحد زمان کارواحد زمان کار==      حجم کارحجم کارطريق فرمول زير    طريق فرمول زير    

انسان نيروی انسانتعداد نيروی تعداد
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گيری گزارش گيریروش گزارش يری روش زارش  يری روش  زارش  روش 
انجام روز طی در را آنچه کارکنان از يک هر روش انجامدراين روز طی در را آنچه کارکنان از يک هر روش دراين روش هر يک از کارکنان آنچه را در طی روز انجام دراين روش هر يک از کارکنان آنچه را در طی روز انجام دراين
می دهد در ليست وظايف روزانه يا فرم مناسب ديگری می دهد در ليست وظايف روزانه يا فرم مناسب ديگری 

شده تعيين زمانی واحد پايان در و کند می شدهدرج تعيين زمانی واحد پايان در و کند می پايان((درج پايانمثالً مثالً مثال پايان مثال پايان ((درج می کند و در پايان واحد زمانی تعيين شده درج می کند و در پايان واحد زمانی تعيين شده 
گزارشی از کل کارهای انجام شده تهيه و در اختيار گزارشی از کل کارهای انجام شده تهيه و در اختيار ))هفته هفته 

آمده بدست اطالعات از آناليست و دهد می ر قرا آمدهآناليست بدست اطالعات از آناليست و دهد می ر قرا آناليست قرا ر می دهد و آناليست از اطالعات بدست آمده آناليست قرا ر می دهد و آناليست از اطالعات بدست آمده آناليست
می تواند ميانگين آنها را تعيين و مبنايی جهت استاندارد می تواند ميانگين آنها را تعيين و مبنايی جهت استاندارد 

آورد آوردبدست ..بدست آوردبدست آوردبدست

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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گيری گزارش روش گيریمراحل گزارش روش يریمراحل زارش  ل روش  يریرا زارش  ل روش  را
يریتعيين کار مورد نظر برای اندازه گيریتعيين کار مورد نظر برای اندازه گيری--11 ز ی بر ر ور ر يریيين ز ی بر ر ور ر يين
توجيه کارکنان در مورد روش و جلب همکاری آنها توجيه کارکنان در مورد روش و جلب همکاری آنها   - - 22
))ليست وظايف ليست وظايف ((تهيه فرمهای مربوط به جمع آوری اطالعاتتهيه فرمهای مربوط به جمع آوری اطالعات--33 ))((عع
توزيع و جمع آوری فرمها توزيع و جمع آوری فرمها   - - 44
استخراج اطالعات از فرمها استخراج اطالعات از فرمها   - - 55
تعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کار تعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کار   - - 66
تعيين حجم کار انجام شده در واحد زمانی منتخب تعيين حجم کار انجام شده در واحد زمانی منتخب   - - 77
محاسبه واحد زمان کار يا تعديل وتصحيح آن و انتخاب استاندارد محاسبه واحد زمان کار يا تعديل وتصحيح آن و انتخاب استاندارد ––88

نهايینهايی
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گيری نمونه گيریروش نمونه يریروش و  يریروش  و  روش 
تصادفی بطور را کارکنان کار توان می روش اين تصادفیبراساس بطور را کارکنان کار توان می روش اين براساس اين روش می توان کار کارکنان را بطور تصادفی براساس اين روش می توان کار کارکنان را بطور تصادفی براساس
در فواصلی مورد مشاهده قرار داد و عملکرد نمونه را در فواصلی مورد مشاهده قرار داد و عملکرد نمونه را 

داد تعميم کل به دادنسبت تعميم کل به ..نسبت به کل تعميم دادنسبت به کل تعميم دادنسبت
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گيری نمونه روش گيریمراحل نمونه روش يریمراحل و  ل روش  يریرا و  ل روش  را
گيری--11 اندازه جهت نظر مورد کار گيریتعيين اندازه جهت نظر مورد کار تعيين يری11 ز  ر جه  ور  ر  يریيين  ز  ر جه  ور  ر  يين 
آماده سازی وسايل کار آماده سازی وسايل کار   --22
مکرر33 دفعات به و تصادف بطور کار مکررمشاهده دفعات به و تصادف بطور کار مشاهده مشاهده کار بطور تصادفی و به دفعات مکرر مشاهده کار بطور تصادفی و به دفعات مکرر --33
ثبت نتايج مشاهدات ثبت نتايج مشاهدات   --44
شاهد55 ات دف داد ت له ا نتا شاهدتق ات دف داد ت له ا نتا تق تقسيم نتايج حاصله بر تعداد دفعات مشاهده تقسيم نتايج حاصله بر تعداد دفعات مشاهده --55
تعديل و تصحيح رقم بدست آمده بمنظور نزديک کردن آن تعديل و تصحيح رقم بدست آمده بمنظور نزديک کردن آن   --66

ت اق ته اق به واقعيتبه واقعيته
تعيين استاندارد نهايی تعيين استاندارد نهايی   --77
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شده تعيين پيش از عناصر شدهروش تعيين پيش از عناصر ه روش يين  ر از پيش  ه روش  يين  ر از پيش  روش 
و همانند اجزای مختلف کارهای در روش اين وبراساس همانند اجزای مختلف کارهای در روش اين براساس اين روش در کارهای مختلف اجزای همانند و براساس اين روش در کارهای مختلف اجزای همانند و براساس

حرکات مشابهی وجود دارد که زمان الزم جهت انجام آنها حرکات مشابهی وجود دارد که زمان الزم جهت انجام آنها 
کار اجزای ساير برزمان و کرد تعيين قبل از توان می کاررا اجزای ساير برزمان و کرد تعيين قبل از توان می را می توان از قبل تعيين کرد و برزمان ساير اجزای کار را می توان از قبل تعيين کرد و برزمان ساير اجزای کار را

..افزود و زمان استاندارد کلی کار را بدست آورد افزود و زمان استاندارد کلی کار را بدست آورد 
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نور مرکز شازندنور مرکز شازند

249249

www*p
nu

eb
*co

m



شده تعيين پيش از عناصر روش شدهمراحل تعيين پيش از عناصر روش ه مراحل يين  ر از پيش  ل روش  ه را يين  ر از پيش  ل روش  را
گيری--11 اندازه جهت نظر مورد کار گيریتعيين اندازه جهت نظر مورد کار تعيين تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيریتعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيری11
مشاهده عمليات و حرکات اصلی الزم برای انجام کار مشاهده عمليات و حرکات اصلی الزم برای انجام کار   --22
کا33 ش ا ا ا کا کاذف ش ا ا ا کا ذف حذف حرکات زائد و ساده سازی روش کار حذف حرکات زائد و ساده سازی روش کار --33
تعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطه تعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطه   --44
تعديل زمان با در نظر گرفتن اضافات مجاز تعديل زمان با در نظر گرفتن اضافات مجاز   --55
کار--66 نهايی استاندارد کارتعيين نهايی استاندارد تعيين تعيين استاندارد نهايی کارتعيين استاندارد نهايی کار66

مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 
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سنجی زمان سنجیروش زمان جیروش ن  جیروش ز ن  روش ز
که است سنجی کار علمی و دقيق روشهای از يکی روش کهاين است سنجی کار علمی و دقيق روشهای از يکی روش اين روش يکی از روشهای دقيق و علمی کار سنجی است که اين روش يکی از روشهای دقيق و علمی کار سنجی است که اين

در آن کار را به اجزايی تقسيم و زمان انجام هر يک از در آن کار را به اجزايی تقسيم و زمان انجام هر يک از 
گيرند می اندازه کرنومتر با و دقيق بطور را گيرنداجزا می اندازه کرنومتر با و دقيق بطور را ..اجزا را بطور دقيق و با کرنومتر اندازه می گيرند اجزا را بطور دقيق و با کرنومتر اندازه می گيرند اجزا
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سنجی زمان روش سنجیمراحل زمان روش جی مراحل ن  ل روش ز جی را ن  ل روش ز را
گيری--11 اندازه جهت نظر مورد کار گيریتعيين اندازه جهت نظر مورد کار تعيين يری11 ز  ر جه  ور  ر  يریيين  ز  ر جه  ور  ر  يين 
تقسيم کار به اجزا تقسيم کار به اجزا   --22
اجزا33 از يک هر انجام روش سازی بهتر و سازی اجزاساده از يک هر انجام روش سازی بهتر و سازی ساده ساده سازی و بهتر سازی روش انجام هر يک از اجزاساده سازی و بهتر سازی روش انجام هر يک از اجزا--33
آموزش روش کار به افرادی که قرار است کارشان اندازه آموزش روش کار به افرادی که قرار است کارشان اندازه   --44

شود شودگيری گيری شودگيری شودگيری
جلب اعتماد و همکاری افراد برای کار سنجی جلب اعتماد و همکاری افراد برای کار سنجی   --55
ا66 آن ت ث زا ا از ک ه ا ان ان ز گ اانداز آن ت ث زا ا از ک ه ا ان ان ز گ انداز اندازه گيری زمان انجام هريک از اجزا و ثبت آنها اندازه گيری زمان انجام هريک از اجزا و ثبت آنها --66

ادامه در اساليد بعدی ادامه در اساليد بعدی 
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سنجی کار مراحل سنجیادامه کار مراحل جی ادامه ر  ل  را ا  جی ا ر  ل  را ا  ا
کار--77 انجام نرمال زمان کارتعيين انجام نرمال زمان ))NTNT((تعيين ر77 م  ج ل  ر ن  ريين ز م  ج ل  ر ن  ))NTNT((يين ز
))AA((محاسبه اضافات مجاز محاسبه اضافات مجاز   --88
کار99 انجام نهاي استاندارد تعيين و آمده بدست زمان کارتعديل انجام نهاي استاندارد تعيين و آمده بدست زمان تعديل تعديل زمان بدست آمده و تعيين استاندارد نهايی انجام کار تعديل زمان بدست آمده و تعيين استاندارد نهايی انجام کار --99

با فرمول ذيل با فرمول ذيل 

.STST                          ))A A +  +  11NT(NT(ST.ST==زمان استاندارد زمان استاندارد 
از ازاضافات AA100100اضافات AA                              100100==اضافات مجازاضافات مجاز

NTNT==زمان نرمال انجام کار زمان نرمال انجام کار 
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اطالعاتی های سيستم وگسترش ايجاد اطالعاتیجزوه های سيستم وگسترش ايجاد ی جزوه ال ی ا م ه ي رش  ی جزوه ايج و ال ی ا م ه ي رش  جزوه ايج و
کلی کلیهدف های--::هدف سيستم گسترش ايجادو مراحل با هایآشنايی سيستم گسترش ايجادو مراحل با آشنايی آشنايی با مراحل ايجادو گسترش سيستم های   آشنايی با مراحل ايجادو گسترش سيستم های   ::هدف کلیهدف کلی

اطالعاتی در سازمان اطالعاتی در سازمان 
ت ي ريزی ه برنا در ارت ب تک ي ريزی ه برنا در ارت ب ک کسب مهارت در برنامه ريزی سيستمی کسب مهارت در برنامه ريزی سيستمی --                          
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رفتاری رفتاریهدفهای ریهدفهای ی ر ه ریه ی ر ه ه
توضيح--11 را اطالعاتی های سيستم گسترش و ايجاد توضيحچرخه را اطالعاتی های سيستم گسترش و ايجاد چرخه يح 11 و ی ر  ی  م  ي رش  يج و  يح چر  و ی ر  ی  م  ي رش  يج و  چر 

دهيد دهيد 
سازيد--22 مصور را سيستمی ريزی برنامه نمادين سازيدفرمول مصور را سيستمی ريزی برنامه نمادين فرمول زي 22 ور  ی ر  ي ين بر ريزی  ول  زي ر ور  ی ر  ي ين بر ريزی  ول  ر
ارتباط سيستمهای اطالعاتی را با تکنولوژی اطالعات ارتباط سيستمهای اطالعاتی را با تکنولوژی اطالعات   --33

کنيد کنيدمشخص يمشخص يص  ص 
معيارهای مورد استفاده در برنامه ريزی سيستمی را تعيين معيارهای مورد استفاده در برنامه ريزی سيستمی را تعيين   --44

ييکنيدکنيد
روشهای تجزيه و تحليل سيستم های اطالعاتی را توضيح روشهای تجزيه و تحليل سيستم های اطالعاتی را توضيح   --55

دهيددهيد
مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام مجتبی رفيعی،عضو هيئت علمی دانشگاه پيام 

نور مرکز شازندنور مرکز شازند
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اطالعاتی های سيستم گسترش و ايجاد اطالعاتیمراحل های سيستم گسترش و ايجاد ی  مراحل ال ی ا م  ي رش  ل ايج و  ی  را ال ی ا م  ي رش  ل ايج و  را

ريزی--11 ريزیبرنامه برنامه برنامه ريزیبرنامه ريزی11
تجزيه و تحليل تجزيه و تحليل   --22
کل33 ا ط ف کلا ا ط ف ا تعيين چهارچوب مفهومی و طراحی کلی سيستمتعيين چهارچوب مفهومی و طراحی کلی سيستم--33
ارزيابی و گزينش ارزيابی و گزينش   --44
تعيين چهار چوب وظيفه ای يا طراحی تفضيلی تعيين چهار چوب وظيفه ای يا طراحی تفضيلی   --55
سيستم--66 سيستمآزمون آزمون آزمون سيستمآزمون سيستم66
پياده سازی و اجرای سيستم پياده سازی و اجرای سيستم   --77
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سيستم زيست سيستمچرخه زيست م چرخه ي م چر زي  ي چر زي 
برنامه ريزی و زتجزيه ر ر تجزيه و

نگهداریتحليل 

اجراطراحی کلی

ارزيابی و
آزمون گزينش ش زي

طراحی تفضيلی

ون ز
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سيستم يک پذيری امکان پنجگانه سيستمعوامل يک پذيری امکان پنجگانه م عوامل ي يری ي  ن پ ج ا ل پ م وا ي يری ي  ن پ ج ا ل پ وا
فنی--11 پذيری فنیامکان پذيری امکان امکان پذيری فنی امکان پذيری فنی 11
امکان پذيری اقتصادی امکان پذيری اقتصادی   --22
قا33 ذ کا قاا ذ کا ا امکان پذيری قانونی امکان پذيری قانونی --33
امکان پذيری عملياتی امکان پذيری عملياتی   --44
امکان پذيری زمانی امکان پذيری زمانی   --55
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