روش اجرايي بهينهكاوي

شماره سندPR47 :
ويرايش  :صفر

تذکر مهم :
هر گونه دخل و تصرف در اين مدرك ممنوع بوده و چنانچه نياز به تغيير يا انجام اصالحي در
اين سند داريد موارد را طبق روش اجـــرائي کنترل مدارك و مستندات به شماره  PR02به
دفتر تعالي اعالم نمائيد .تكثير و توزيع اين سند بعهده دفتر تعالي بوده و تكثير و توزيع غير
مجاز آن ممنوع مي باشد .

واحد /سمت

تهيه كننده

كارشناس تعالي

تائيد كننده

مدير تعالي /نماينده
مديريت

تصويب كننده

مدير عامل

اين سند از تاريخ تصويب به مدت  .......................اعتبار دارد.

نام و نام خانوادگي

صفحه  1از 6

تاريخ

امضاء

محل مهر دفتر تعالی

 -1هدف
هدف از تهيه اين روش اجرايي ايجاد ساختاري هماهنگ و نظاممند در شركت ،جهت يادگيري سازماني از طريق بهينهكاوي
(در خصوص توانمندسازها و نتايج مدل تعالي) ميباشد تا ضمن همسو سازي اين فعاليتها در راستاي استقرار مدل تعالي
سازماني و تقويت تجربيات و اقدامات درون سازماني شركت ،اين فرآيند به صورت اثربخش اجرا و كنترل شود.

 -2دامنه كاربرد
اين مدرک ،كليه توانمندسازها و نتايج شركت گاز استان خراسان شمالي در مدل تعالي را در بر ميگيرد ،به خصوص فعاليتها
و واحدهائي كه به طور مستقيم در ساختار تعالي موثر بوده و در قالب كميتههاي تخصصي تعالي در اين زمينه فعاليت مي
كنند .البته دامنه كاربرد رويه در خصوص توانمند سازها و نتايج به صورت ذيل شفاف مي گردند.
 -1-2در خصوص توانمندسازها
مي بايست توانمندسازهايي در اين خصوص به كار گرفته شوند كه داراي ويژگي ذيل باشند:
 امتياز زير معيار آنها بر اساس منطق رادار بيش از  40در ارزيابي خارجي /خودارزيابي نباشد.
 به ازاء هر زير معيار (به شرط امتياز كمتر از )04ترجيحا يک توانمند ساز را در بر گيرد.
نکته مهم:
الف) در صورتيکه امتياز زير معيار توانمندسازي كه رويکرد متعلق به آن است بيش از ميزان اشاره شده باشد (بين  04تا )56
آنگاه اولويت بهينهكاوي براي سالهاي آتي مد نظر قرار ميگيرد.
ب) در صورتيکه امتياز زير معيار باالي  56باشد آنگاه احتياجي به بهينهكاوي در مقطع فعلي وجود نخواهد داشت چرا كه
شركت در اين زير معيار در كشور ايران جزء بهترين تجربيات ( )BPقرار دارد.
 -2-2در خصوص نتايج
مي بايست براي شاخص منتخب در زير معيارهاي نتايجي كه بدون احتساب امتياز ( Scopeدامنه) داراي امتياز كمتر از 04
باشند ،بهينهكاوي صورت پذيرد .بديهي است در صورت امتيازات باالتر ميبايست مانند نکات الف و ب فوق الذكر در ساليان
آتي و در فرصت مناسب ديگري به آن پرداخته شود.
تبصره :شركت براي توانمندسازها و نتايج عالوه بر لحاظ نمودن امتياز شركت ميتواند در خصوص بعضي رويکردها و نتايج
اقدام به بهينهكاوي از ساير شركت ها و سازمان ها بنمايد.

اين سند از تاريخ تصويب به مدت  .......................اعتبار دارد.

صفحه  2از 6

محل مهر دفتر تعالی

 -3مسئوليت
مسئول

مدير تعالي /نماينده

كارشناس تعالي

فعاليت

مديريت

مدير عامل

 -4مراجع
 مدل تعالي شركت ملي گاز ايران گزارشات خودارزيابي و بازخورد ارزيابي شركت -مصوبات كميته راهبري

 -5ضمائم
 فرم درخواست بهينهكاوي بشماره سند FR4701 -فرم گزارش نتيجه بهينهكاوي بشماره سند FR4702

 -6بازنگري
رديف

شماره ويرايش

خالصه و ماهيت تغييرات

تاريخ بازنگري

1
۲

اين سند از تاريخ تصويب به مدت  .......................اعتبار دارد.

صفحه  3از 6

محل مهر دفتر تعالی

كاركنان

 -7تعاريف
 -1-7بهينهكاوي
فرآيند اتفاق نظر بين شركت هاي مشابه يا غيرمشابه ارائه دهنده يک خدمت يا محصول  ،به نحوي كه اطالعات و روش هاي
خود را در اختيار يکديگر قرار دهند به گونهاي در ارتقاي فعاليت ها و بهبود فرآيند هاي كاري خود ،بيشتر فعال باشند.
 -2-7هدف بهينهكاوي
هدف اصلي بهينه كاوي  ،شناسايي و دستيابي به بهترين عملکرد هاست تا در نهايت با يادگيري به افزايش توان رقابتي و نيز
افزايش سطح رضايتمندي ذينفعان منجر شود.
بهينه كاوي  ،فرآيندي مستمر و سيستماتيک است كه به مقايسه كارآيي شركت در ابعاد بهره وري ،كيفيت و عملکرد با
شركت هايي كه سرآمد هستند ،مي پردازد.
 -3-7انواع بهينهكاوي
 -1-3-7بهينهكاوي سرويس

بهينه كاوي سرويس :در واقع ،بهينه كاوي رضايت مشتري ناميده مي شود  .اين نوع بهينه كاوي ،ويژگي ها و خصايص
خدمات را مقايسه مي كند و از طريق تجزيه و تحليل مهندس  ،فعاليت هايي را شناسايي مي كند كه مي توانند بهبود
يابند و به رضايت مشتري بينجامد.
 -2-3-7بهينهكاوي نتايج

در اين نوع بهينه كاوي  ،متغيرهاي عملکرد  ،نظير كارآيي  ،اثربخشي ،بهره وري  ،كيفيت  ،نوآوري و  ...اندازه گيري مي
شوند و نوعي بازخورد خارجي براي اشخاص مرتبط با فعاليت ها و فرآيندها به وجود مي آيد.
 -3-3-7بهينهكاوي فرآيند

در اين نوع بهينه كاوي  ،تمامي فرآيندهاي كسب و كار و خدمات پشتيباني مورد مقايسه قرار مي گيرند تا طراحي
مجدد يا مهندسي مجدد فرآيندهاي موجود تسهيل شود.
اين نوع بهينه كاوي شامل تمام عناصر بهينه كاوي يعني تجزيه و تحليل  ،مقايسه و تلفيق و تركيب مي باشد.
 -4-3-7بهينهكاوي استراتژيك (كسب و كار)

در اين نوع بهينه كاوي  ،راهبردهاي شركت مورد مطالعه قرار گرفته و از برخي شركت هاي منتخب كه در زمان هاي
اخير در تحول استراتژي ها يا سياست هاي خود موفق بوده اند  ،بهينهكاوي ميشود.
 -4-7سطوح بهينهكاوي
 -1-4-7بهينهكاوي داخلی

مقايسه بين قسمت هاي داخلي شركت يا واحدهاي مشابه در گروه همان شركت يا در خانواده اي از شركت هاست .اين
سطح  ،اولين سطح از بهينه كاوي است و مي تواند با تالش اندكي به نتايج عالي برسد ،زيرا فرآيندها و عملکردها مشابه
بوده و تبادل اطالعات به راحتي در درون شركت انجام مي شود.
اين سند از تاريخ تصويب به مدت  .......................اعتبار دارد.

صفحه  4از 6

محل مهر دفتر تعالی

 -2-4-7بهينهكاوي رقابتی

مقايسه با رقباي يک شركت ،متداولترين سطح بهينه كاوي است .از آنجا كه گرفتن اطالعات قابل اطمينان از رقبا،
كاري مشکل است و موفقيت در اين سطح به ارتباطات و تالش زيادي نياز دارد.
 -3-4-7بهينهكاوي وظيفهاي

يک شركت مي تواند فرآيندي را كه احتياج به بهينه سازي دارد ،با شركتي كه در آن وظيفه به نحوي عالي عمل كرده
است  ،حتي اگر در صنعت ديگري باشد  ،مقايسه كند.
نکته مهم:
در خصوص توانمندسازها بهينه كاوي بين شركت هاي گاز استاني ديگر در موارد خاص مانند شركت هاي مشابه)مانند توزيع
برق ،مخابرات و  )...صورت ميگيرد .در خصوص نتايج و عملکرد در مورد آن دسته از نتايجي صورت مي گيرد كه در مديريت
گاز رساني آمار و اطالعات آنها موجود ميباشد .در عين حال در تمام موارد مربوطه حوزه تعالي مد نظر قرار مي گيرد.

 -8شرح عمليات
مدل كلي بهينه كاوي در شركت گاز استان خراسان شمالي به صورت زير است:

اجراي بهينه كاوي شامل چهار مرحله اصلي ميباشد:
 -1-8برنامهريزي
الف) تعريف فرصت ها و اولويتهاي بهبود جهت بهينهكاوي )با توجه به نتايج خودارزيابي به تفکيک توانمندسازها و نتايج( با
شرايط ذكر شده در دامنه همين مدرک
ب) درخواست كاركنان شركت جهت بهينهكاوي از طريق فرم «درخواست بهينهكاوي» بشماره سند FR4701

اين سند از تاريخ تصويب به مدت  .......................اعتبار دارد.

صفحه  5از 6

محل مهر دفتر تعالی

 -2-8اجرا
تعيين همکار يا شريک بهينهكاوي (الگو) به چند طريق انجام ميشود:
 -1-2-8از طريق استعالم و آمار ارائهشده از سوي مديريت گازرساني و ...
 -2-2-8اعضاي باشگاه بهينهكاوي گازهاي استاني
 -3-2-8تجارب ارائهشده در گردهماييها و همايشها توسط شركتها
 -3-8تجزيه و تحليل دادهها
گام اول :مطالعه فرآيندهاي برتر و بازديد از سايت (از طريق هماهنگي و مکاتبه با شركتهاي الگو(
گام دوم :ارائه گزارش كاركنان اعزامي جهت بهينهكاوي طي فرم «گزارش نتيجه بهينهكاوي» بشماره سند FR4702
گام سوم :تعريف شاخص و هدفگذاري براي فرآيند جديد و پايش آن در چند بازه به منظور تجزيه و تحليل اثربخشي
بهينهكاوي صورت پذيرفته
 -4-8ارزيابی و اصالح
گام اول  :ارزيابي نتايج به دست آمده
گام دوم  :شروع مجدد فرآيند از مرحله اول

اين سند از تاريخ تصويب به مدت  .......................اعتبار دارد.

صفحه  6از 6

محل مهر دفتر تعالی

