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 بهره وريِ مدیریت 
 و مدیریت هوشمند بهره وري  

 در شرکت ها وسازمان هاي دولتی
 
 

 ابوالفضل کیانی بختیاري
 نایب رییس هیات مدیره و 
 عامل سازمان مدیریت صنعتیمدیر 

 
 بهره وري  وبینار عصرانه 

 1400آذرماه 
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 چرا بهره وري در سازمان هاي دولتی مهم است؟
حاضرنزدیک به در حال کشور است و  اصلی کارفرماي دولت . 1
 .میلیون ایرانی، کارمند دولت هستند 3
شامل خدمات  (تأمین کننده خدمات در کشور بزرگ ترین دولت . 2

 .است)اجتماعیخدمات و کسب وکار 
دولت سهام دار عمده و یا دارنده سهام ممتاز برخی از شرکت . 3

 .هاي بزرگ کشور است
 .کشوراستمصرف  کننده مالیات بزرگ  ترین دولت . 3
 .عمده درآمد هاي ارزي در اختیار دولت است. 4
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 دولتی در ایراندر سازمان هاي علل ریشه اي نابهره وري   
 فرهنگ بهره وري•

 سازمان ها و شرکت هاي دولتیفرهنگ کار در تضعیف -

 سریعکسب ثروت ترویج فرهنگ -

 اقتصاد رانتی•

 )عدم ارتباط اقتصاد به تولید( انتیراقتصاد -

 .بقاي اقتصاد و دولت هاي رانتیر منوط به حفظ و تداوم رانت است-

بهره وربودن در اقتصاد هاي رانتی مقرون به صرفه (  هزینه بر بودن بهره وري -

 ).نیست
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تعریف بهره وري در بخش دولتی براي هر بخش و دستگاه متفاوت از : تعریف بهره وري•
براي مثال، بهره وري در بخش سالمت با بهره وري در بخش حمل ونقل . بخش دیگر است

 .متفاوت است
تعیین دقیق ورودي ها و خروجی و همچنین روش تبدیل : اندازه گیري بهره وري•

 .  ورودي ها به خروجی ها در دستگاه هاي دولتی متفاوت از بخش خصوصی است
 . در بخش دولتی می تواند غیر واقعی باشداندازه گیري بهره وري 

 :  مثال
 افزایش بهره وري یک دستگاه دولتی از طریق حذف برخی ازمزایاي کارکنان•
 افزایش بهره وري ناشی از رشد اقتصادي باالتر کشور و نه تصمیمات مدیریتی•

 
 بهره وري مدیریتو نکته مهم ضعف  •

 
 

 ...دولتی در سازمان هاي علل ریشه اي نابهره وري   
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 .تمام منابع به کار رفته در فرآیند: داده یا نهاده
 ماشین آالت•
 مواد اولیه•
 نیروي انسانی•
 انرژي•
 فناوري•
•. 
•. 
•. 

 مدیریت•
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 مروري بر وظایف کلیدي مدیریت

 مدیریت

 برنامه ریزي

 سازماندهی

 استخدام

 رهبري تصمیم گیري

برقراري 
 ارتباط

 نوآوري



 

www.imi.ir 

 مدیریت، نهاده مغفول مانده در محاسبات بهره وري

هزینه مدیریت سازمان و تاثیر گذاري آن در خروجی هاي •
فرآیند  در کشورهاي در حال توسعه هیچگاه محاسبه  و  

 .منظور نمی شود
اثرگذاري مدیریت بر کارایی و اثربخشی فرآیند اندازه  •

 . گیریس نمی شود
عامل تاثیر گذاربر سایر عوامل و نهاده هاي موثر بر بهره وري  ،در حالی که مدیریت 

.است  
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مدیریت در  منابع سازمان
 سطح اجرا

تصمیم 
 گیري

تعیین   نظارت رهبري
 استراتژي

 مدیریت در سطح کالن

 بروندادها
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 بهره وري مدیریت
استفاده به هنگام از فرصت ها و تهدیدات،  بهره وري مدیریت یعنی •

 نقاط قوت و ضعف سازمان 
سازماندهی و چابک سازي سازمان در وري مدیریت یعنی بهره •

 برابر ساختار بروکراتیک  
 استخدام و بکارگیري مبتنی بر شایستگی هاوري مدیریت یعنی بهره •
در نظر گرفتن هزینه تصمیمات درست و  بهره وري مدیریت یعنی •

 به هنگام و دیرهنگام مدیران ارشد غلط، 
راهبري و همسو سازي عوامل تاثیر گذار بر  وري مدیریت یعنی بهره •

 سازمانی  کارایی و اثربخشی 
 سازمانتوسعه ارتباطات داخل و خارج وري مدیریت یعنی بهره •
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 آخرین تعریف بهره وري
 

 کیفیت

 سریع ارزان
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 الزامات قانونی  براي پیاده سازي چرخه بهره وري

 )1396- 1400(قانون برنامه ششم توسعه  5ماده  -الف •
دستگاه هاي اجرایی و بنگاه هاي اقتصادي تحت تولیت آنها موظفند نظام چرخه مدیریت کلیه 

 .بهره وري را در واحدهاي خود استقرار دهند
 وريموضوع استقرار نظام مدیریت بهره  ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۲۰بند ج ماده  -ب •

 
است، موظفند براي دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام شرکت هاي دولتی و کلیه 

، نیروي انسانی و سایر عوامل تولید خدمت و یا کاال، اعتبارات مورد نیاز براي  ارتقاء بهره وري سرمایه
اجراي برنامه هاي ارتقاي بهره وري را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب  

مجمع عمومی شرکت و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش مربوطه را به سازمان هاي برنامه 
 .ارائه کنند) سازمان ملی بهره وري ایران(و بودجه کشور و امور اداري و استخدامی کشور 

 
قانون  84با رعایت ماده هر گونه پاداش ساالنه به اعضاي هیئت مدیره و مدیران شرکت ها پرداخت 

صرفاً بر اساس شاخص هاي بهره وري و تایید سازمان برنامه و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 
 .قابل اقدام است بودجه و سازمان امور اداري و استخدامی کشور
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 مدیریت هوشمند بهره وري•
 )پایش پلتفرمی بهره وري(
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 مدیریت هوشمند بهره وري
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 اثر پلتفرم ها بر افزایش بهره وري  
  هوش و اطالعات پردازش هاي ابزار از استفاده با ها پلتفرم در•

  و گیري اندازه پایش، مورد سازمان منابع کلیه  مستمر بطور مصنوعی
  می ایجاد وري بهره مستمر بهبود چرخه و گرفته قرار مستمر بهبود
 .شود

 
 

 

، سید جواد حسینی ،  ۱۴۰۰وزارت صنایع ، خرداد , 5/18/2021
 شرکت تکچی 
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 بهره وري هوشمند حاصل بکارگیري پلتفرم ها

 بصورت آنها کنترل و سازمان منابع کلیه از استفاده•
 کار خود و مستقیم

 در دیگر هاي سازمان خالی ظرفیتهاي از استفاده•
 خودکار بطور سازمانهاي فعالیت

  پلتفرم چندین در فعالیت یک همزمان گیري بکار•
 کار خود بطور مختلف

•. 
 
 
 

، سید جواد حسینی ،  ۱۴۰۰وزارت صنایع ، خرداد , 5/18/2021
 شرکت تکچی 
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 بستر ابر 
ثبت و ذخیره داده 

 ها

اپلیکشین هاي 
 اختصاصی 
 نمایش اطالعات

 اپراتور مدیریت هوشمند بهره وري واحد صنعتی
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وري واحد هاي صنعتیپایش هوشمند بهره پلتفرم   

روشنایی 
 هوشمند

مدیریت 
 پسماند 

 پارکینگ هوشمند 
شارژ 

خودروهاي 
 الکتریکی

 مدیریت کیفیت آب 

پایش 
هوشمند 
محیط 
 زیست

ایمنی و امنیت 
 عمومی 

مدیریت هوشمند منابع 
 انرژي 

پایش آلودگی 
 هوا

شناسایی 
نشتی آب 

 و گاز 

انبارداري 
 هوشمند

آبیاري 
 هوشمند
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واحد صنعتی هوشمند سرویس هاي قابل ارائه در   

 امنیت و ایمنی 

 مراقبت هاي امنیتی

 مراقبت هاي زیست محیطی

 مدیریت فضاي سبز

 مدیریت لجستیک

 مدیریت نیروي کار 

 مدیریت منابع انرژي

 مدیریت پسماند
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 سیستم هوشمند مدیریت انرژي

 مدیریت عرضه و  تقاضا

 ذخیره و انبار انرژي

مدیریت مصرف و 

زیرساخت هاي پیشرفته  

 اندازه گیري
 مدیریت سیستم توزیع

مدیریت منابع مختلف  

 انرژي

روشنایی  

 هوشمند

 شارژ وسایل نقلیه

 :مدیریت زمینه هاي مصرف 

 HVAC سیستم هاي •

 تولید محصول•

 بازیافت•

 تولید انرژي•

مدیریت تعمیرات و 

 نگهداري  

مدیریت منابع 
 انرژي
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 )رودخانه ، چاه و شبکه توزیع آب شهري( منابع آب مدیریت •

ورودي از مخازن ذخیره، ورودي و ( مدیریت کیفیت آب •

 )خروجی به ایستگاه بازیافت

( و کیفیت انواع مخازن آب  نظارت و کنترل بر سطح •

آشامیدنی و بهداشتی، تولید،  سرمایش و گرمایش، آبیاري ، 

 )اطفاي حریق و موارد دیگر

 مدیریت شبکه توزیع شهرك•

 نظارت و کنترل بر میزان مصرف آب در هر بخش •

 مدیریت شبکه فاضالب و تصفیه خانه ها •

 استخراج الگوها و پیش بینی روند مصرف •

 مدیریت تقاضا•

همزمان مانند تولید ( بکارگیري فناوري هاي نو در مصرف آب •

 )الکتریستهآب مورد نیاز گرمایش و سرمایش از فرایند تولید 

منابع  
مخازن  آب

 آب
درجه (  

)2و 1  

تصفیه و 
 بازیافت

 آبیاري

مصرف 
کارخانه 

 ها 

شبکه  
 توزیع

شبکه  
 فاضالب

مدیریت منابع 
 انرژي

 سامانه هوشمند مدیریت شبکه آب  واحد صنعتی

Presenter
Presentation Notes
- موارد آلایندگی آب در صنعت : 1- افزایش دما /  2- انحلال گاز ها، گرد و غبار و محصولات شیمیایی  و یا بالعکس حذف گازها /   3-انحلال ترکیبات آلی  و معدنی مختلف /   4- ورود روغن ، گریس و مواد نرم کننده مورد استفاده در صنعت 
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 راهکار هوشمند پایش آنالین پارامترهاي زیست محیطی

فیزیکی و ذرات (هوا نظارت بر میزان آلودگی •

 )شیمیایی 

 پایش آنالین میزان آلودگی خاك•

 محیطمدیریت و کنترل بر میزان نویز موجود در •

 حرارت ایجاد شده در شهرك ها•

 نظرت بر کیفیت عوامل زیست محیطی•

 )آبیاري هوشمند( ساختمان سبز محوطه فضاي •

 مراقبت هاي زیست محیطی
 
 

Presenter
Presentation Notes
بیماریهای دستگاه تنفسی مانند آسم، تنگی نفس، استرس، بیماریهای دستگاه گوارشی، کاهش کیفیت و بازدهی زمینهای کشاورزی، کاهش درآمد سالانه و کاهش کیفیت زندگی از جمله رهاوردهای فعالیت شرهک های صنعتی می باشند در این میان شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان متولی این شهرکها وظیفه دارد دارندگان کارخانهها را به رعایت حداکثری استانداردها ملزم کند و از طرف دیگر محیطزیست هم باید با پایش مستمر آب، خاک و هوا در این مناطق میزان ریسک کارخانهها را بسنجد.201 شهرک و ناحیه دارای پروژه های ارزیابی زیست محیطی   می باشند طبق بررسی های سازمان محیط زیست در سطح استان ها کشور در سال 92 : 3100 واحد صنعتی آلاینده در کشور وجود دارد و در بین استان ها اصفهان، قم، تهران، خراسان روضوی، خوزستان و مرکزی بیشترین استان های آلاینده صنعتی محسوب می شوند.
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 خارجی/ نظارت بر دماي داخلی•

 خارجی/ نظارت بر رطوبت داخلی •

 نظارت بر وجود گازهاي خطرناك •

 گرمایش هوشمندو سیستم سرمایش •

 نظارت بر جریان هواي مطلوب•

 بهینه سازي سامانه هاي تهویه و کیفیت هوا

A
C
1 

A
C
3 

A
C
2 

کنترلر ترتیب گذاري سیستم 
 تهویه

حرارت ورطوبت سنسور درجه 
 اتاق

منبع کنترلر 
 انرژي

وضعیت 
 ژنراتور

 صرفه جویی در مصرف انرژي•

 کیفیت هواکنترل •

 خاصکنترل مناطق •

، انبار ، دیتـا سـنتر، سـاختمان هـا    ( چندگانهمناطق کنترل •

 ) تجهیزات تامین نیرو

 گذاري سیستم تهویهترتیب •

 دارائی هاعمر افزایش •

 
مراقبت هاي 

 زیست محیطی
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سنسور  
تشخیص  

 حضور

 قابل اجرا در محیط بیرونی و درونی•

 خرابی هانمایش •

 ثبت آالرم هاي مختلف•

 زمانیقابلیت برنامه ریزي •

 یکپارچگی با سیستم هاي امنیتی•

شرایط و نور متناسب با تنظیم میزان •

 متخلفمحیطی مناطق 

هوشمند سیستم یکپارچه روشنایی   
شدت % 60

 روشنایی

شدت %  20
 روشنایی

 انرژيبهینه مصرف 
امنیت 
 هوشمندروشنایی 

مراقبت هاي زیست 
 محیطی
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 مدیریت پساب

 )عاديویژه و ( 

 جمع آوري

 شبکه فاضالب

 تصفیه   

 کنترل کیفیت آب تصفیه شده

 ورود مجدد به چرخه  

 مدیریت کارآمد شبکه پساب و پسماند هاي صنعتی

 پسماندمدیریت 

 )ویژهعادي و (  

 نوع پسماند تولیدي بر نظارت 

 قابلیت بازیافت

 شهركتولید در محل 

 تناوب تولید

نگهداري موقت و نحوه حمل و نقل به محل  نحوه 

 بازیافت یا دفع

 د  ، استفاده مجدبازیافت

مراقبت هاي زیست 
 محیطی

Presenter
Presentation Notes
 از کل تعداد شهرک های در حال بهره برداری در سال 93 ، میزان 8367 هزار تن پسماند جامد، 458 هزار تن پسماند نیمه جامد و 3141 هزار تن پسماند مایع اتسخراج شده است .  از 779 شهرک و ناحیه صنعتی، 213 تصفیه خانه در 188 شهرک و ناحیه  در حال بهره برداری است . 22 شهرک و ناحیه در حال ساخت تصفیه خانه  و 47 در حال طراحی286 شهرک و ناحیه، شبکه فاضلاب داردند53 شهرک و ناحیه استفاده مجدد از پساب دارند 
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)اختصاصی/ عمومی ( هوشمند پارکینگ هامدیریت               

 مانع خودکار

 مانع خودکار

 مرکز مدیریت 

 کنترل ورودي

 قابل استفاده در پارکینگ هاي روباز و مسقف•

 شناسایی خطاهاي صورت گرفته•

 پارکینگعوامل محیط نظارت بر •

 در محیط پارکینگروشنایی هوشمند •

 پاركهدایت هوشمند صاحبان خودرو به محل •

 برنامه زمانی کار خودروها•

مراقبت هاي زیست 
 محیطی
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هوشمند و یکپارچهامنیتی سامانه   

 سیستم کنترل دسترسی بر اساس برنامه از پیش تعیین شده•
ورودي شهرك، انبار، مخازن و  ( برنامه دسترسی به هر بخش •

 )غیره
 ردیابی آنالین متحرك هاي غیر پیش بینی شده•
ها در ، خودرها و محموله تردد افرادو کنترل دقیق بر نظارت •

 و تطبیق با برنامه محوطه

 نظارت و کنترل بر دیتا سنتر•
 تعریف الیه هاي امنیتی براي شبکه •
 ایجاد پایگاه داده اي از نرم افزارهاي مورد نیاز •
 تعریف و کنترل دسترسی و سطوح مختلف آن•

 آنالین مرکز  سیستم هشدار دهی
 کنترل

یکپارچه سازي تجهیزات حفاظتی 

 امنیت فیزیکی 

 امنیت سایبري

 موارد امنیتی
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 سامانه هوشمند و بالدرنگ ایمنی

 حریقاعالم و اطفاي سیسستم بالدرنگ •

 آبنشتی لوله هاي شناسایی •

 شناسایی نشتی و انفجار لوله هاي گاز•

 برقشناسایی اتصالی •

گیري مستمر فاصله خطی و رونـد  اندازه •

 بناهاگسترش خرابی 

پیش بینی  عمر مفید بنـا و برنامـه هـاي    •

 تخریب و باز سازي

و وصل از راه دور کلید هـاي بـرق و   قطع •

 گازآب و 

 مدیریت ایستگاه آتش نشانی •

 مدیریت موارد اورژانسی•

 موارد ایمنی

Presenter
Presentation Notes
 از 779 شهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداری  ( تا پایان شهریور 95)  ، تنها 205( معادل 30%) شهرک و ناحیه دارای ایستگاه آتش نشانی هستند . 
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 مدیریت بهینه و آنالین هشدار ها و امداد رسانی
باز شدن خودکار درب 

 ها

ایستگاه آنش 
 نشانی

 آتش نشان ها

 کنترل دسترسی

 3بخش 

 مرکز جمع آوري

مرکز نظارت و کنترل  
 شهرك

 هشدار آتش

در صورت وجود 
 حادثه

در صورت وجود 
 1بخش  حادثه

بخش 
2 

 موارد ایمنی

 ایستگاه اورژانس
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مدیریت هوشمند نیروي کار عمومی سامانه  

 وضعیت سالمت

 وضعیت مکانی
 استقرار و زمانی برنامه•

 کار نیروي امنیت و آنالین ردیابی•

 کار نیروي رسانی روز به•

 چندگانه هاي تیم مدیریت•

 منعطف کاري گردش•

 متخصص کاري نیروهاي از جامع و منسجم اي داده پایگاه •

  موجود

 کارگران ایمنی و هوشمند سالمت بر نظارت•

 تخصص

مدیریت نیروي کار و 
 لجستیک
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 سامانه مدیریت بهینه محموله ها و انبار داري

 )کارخانه ، بندر ، فرودگاه( بارگیري کاال از مبداء •

ورود کاال به محوطه مطابق با لیست نیازمندي ها و برنامه  •

 زمانی

 مدیریت انبار و نگهداري کاال•

 نظارت بر سالمت کاال•

 توزیع کاال و سیستم مسیر یابی بهینه•

مدیریت نیروي کار و 
 لجستیک
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 هوشمندپلتفرم مدیریت بهره وري 

، سید جواد حسینی ،  ۱۴۰۰وزارت صنایع ، خرداد , 5/18/2021
 شرکت تکچی 
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 :جمع بندي
 بهره وري در سازمان هاي دولتیراهکارهاي  پیشنهادي افزایش 

 مدیریت در کشوربه بهره وري رهایی از اقتصاد رانتی و توجه  -1

 بهره وريتالش براي استقرار پلتفرم ها و نظام هاي پایش هوشمند  -2
 جمع سپاري بهره وري در کشور. 3
آیین نامه اجرایی ارتقاي در حال حاضر، (تدوین و اجراي نظام بهره وري مدیریت در کشور . 4

 .)بر اساس رشته صنعت تدوین نشده استاجرایی دستگاه هاي در بهره وري 
 به عنوان پیش شرط تحقق بهره وريثبات اقتصادي . 5
 استقرار نظام پاسخگویی مدیرانو مدیریتی ثبات . 6
 دولتیو کاهش هزینه تولید خدمات در سازمان هاي قوانین براي افزایش چابکی متناسب سازي . 7
دولتی و پرهیز از افزایش هاي بخشی با هدف در همه دستگاه هاي حقوق کارکنان متناسب سازي . 8

 شانیت و معیشت کارکنانحفظ 
 کاربا ترویج ارزش هاي فرهنگ کار بهبود . 9

 در محیط هاي کاريمتناسب سازي قوانین و شکل کار براي حضور بهره ور خانم ها .10
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 شما سپاسگزاریماز توجه 
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