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همذهَ
کبرگرٍّی ثرآٍردُ کٌٌذُ اّذاف سبزهبى هی ثبضذ.

 اهرٍزُ یکی از رهَز هَفقیت سبزهبى ّبی ثرتر،تَخِ ثِ کبر گرٍّی در
.هیبى کبرکٌبى است

 ، ثب ٍخَد توبم فَایذ ٍ هسایبی ٍخَد گرٍُ ّب ٍ تین ّب در سبزهبى
.فرایٌذ تصوین گیری در گرٍُ ّب ثسیبر دضَار است

 صرف گرد ّن آهذى ػذُ ای ٍ تالش ثرای رسیذى ثِ ّذفی، ضبهي
.هَفقیت آًْب ًوی ثبضذ



تعاریف گروه، تیم و  
اصول  

ومبانی حاکم بر آن



تؼشیف گشٍّ

 تعاریف هتعددی تَسط جاهعِ شٌاساى برای گرٍُ ارائِ شدُ است کِ ّیچ
:از جولِ . یک تضادی با ّن ًدارًد

 ٍ گرٍُ تعدادی از افراد اًساًی است کِ براساس یک رٍابط هتقابل
.احساس ّوبستگی با یکدیگر ّوکاری ٍ ّویاری دارًد

ٍُکِ است اجتواعی ٍاحد ، است جاهعِ آى کاهل صَرت کِ اجتواعی گر 
 هتقابل ّای کٌش اثر بر کِ اًساى بیشتری عدُ یا تي دٍ از هرکب

.اًد خَردُ پیًَد یکدیگر بِ اجتواعی



ّجَ هؾتشک توبم تؼبسیف

تعداد اعضای گرٍُ هحدٍد است.

 هجوَعِ افرادی کِ در کٌار ّن
.ّستٌد باید با ّن هراٍدُ داشتِ باشٌد

افراد باید دارای ّدف هشترکی باشٌد.

 برای رسیدى بِ هقصد هشترک با ّن
. ّوکاری داشتِ باشٌد



ّیژگی ُبی هؾتشک اًْاع گشٍّ ُب

ّوبستگی گرٍّی
ٍُساخت سازهاًی گر
رٍابط افراد
تصوین گیری

رّبری

ضَابط ٍ هقررات
ّدف
ًام ٍ ًشاى
 ٍ تشکیل جلسات بحث

گفتگَ
 هالک ٍ هعیارّای

گرٍّی



ثشسعی فْائذ ایجبد گشٍّ

سرػت ثخطیذى ثِ کبر
 ػولکرد کبرهٌذاىافسایص
ایدبد اػتوبد  ٍارتجبط
آهَختي از دیگراى
کبّص استرس

ثْرُ ثردى از دیگراى



تؾکیالت گشٍّ ُبی کبسی

رّجر

راٌّوب

اػضبی ػبدی



تؼذاد هٌبعت اػضبی گشٍّ

 ،در گفتگَّب ًبهتؼبدل  مشارکت افراد ّرچِ تؼذاد اػضبء گرٍُ ثیطتر ثبضذ
.تر خَاّذ ثَد

ًفرُ ،حذاکثر  ٍدر گرٍُ   7افراد در گرٍُ ّبی  خالقیت ثْرُ خَیی از
.ًفر حذاقل است 10ّبی ثیص از 

 کاهش می یابد ثب افسایص تؼذاد افراد گرٍُ ،میزان خطا.
 افزایش می یابد ًفر 7سبزهبى در گرٍُ ّبی ثیص از هزینه های.
 هطکالت گرٍُ ّبی زٍج ثیطتر از گرٍُ ّبی فرد است.

:بنـــــــابرایــــن



تؼذاد هٌبعت اػضبی گشٍّ

 ًفش هی ثبؽذ 5تب  3ثِتشیي تؼذاد.

 ًفش هی ثبؽذ 13تب  7ثِتشیي تؼذاد.

 ًفش هی ثبؽذ 7تب  5ثِتشیي تؼذاد.

:             ثشای گشٍّ هِن ثبؽذاتفبق ًظش یب اجوبع اگش 1.



:                 هْسد ًظش ثبؽذکیفیت تقوین گیشی اگش 2.



اتفبق ًظش یب ُن کیفیت تقوین گیشی ّ ُن اگش 3.

: هِن ثبؽذاجوبع  



هشدلَ ای ؽکل گیشی گشٍّ ُب 5الگْی 

هرحلِ ضکل گیری1)
هرحلِ درگیری2)
هرحلِ اًسدبم3)

تکبهل4)
از ّن پبضیذى5)



هضایب  ّ فْائذ  کبس گشُّی

 هضایب ّ فْائذ کبس گشُّی ثشای

عبصهبى 

 هضایب ّ فْائذ کبس گشُّی ثشای

افشاد



هضایب ّ فْائذ کبس گشُّی ثشای 

عبصهبى 
دس تین ُن افضا ایذٍ ُب ّ ًظشیبتی خلك هی ؽْد کَ (: عیٌشژی)ُن افضایی 1)

.ؽبیذ افشاد ثَ تٌِبیی لبدس ثَ اسائَ آى ًجب ؽٌذ

ثکبسگیشی ثِتش اعتؼذادُب ّ تْاًبیی خبؿ افشاد دس دعتیبثی ثَ ُذف2)

دل ّ سفغ هؾکالت اّ هغبئی پیچیذٍ اص طشیك تلفیك تخقـ ُب3)

ایجبد دظ هبلکیت ّ تؼلك دس افشاد اص طشیك هؾبسکت دس دل هغبئل4)

.افضایؼ ادتوبل ػولی ؽذى پیؾٌِبدُبیی کَ گشٍّ اسائَ هی دُذ5)

کبُؼ ضبیؼبت ّ ُضیٌَ ُب–افضایؼ هؾبسکت کبسکٌبى 6)

ثِجْد کیفیت ّ ثِشٍ ّسی ّ سضبیت هؾتشی7)



هضایب ّ فْائذ کبس گشُّی ثشای 

افشاد

افضایؼ اػتوبد ثَ ًفظ1.

ثِجْد سّدیَ ّ سضبیت ؽغلی2.

افضایؼ هؼلْهبت ّ تْاًبیی ُب ّ هِبست ُبی فشدی ّ ثش لشاسی استجبط ثِتش ثب دیگشاى3.

آعبى تش ؽذى کبسُب ّ ّظبیف اص طشیك اؽتشاک هغئْلیت ُب4.



هضایب ّهؼبیت ػضْیت دسگشٍّ

معایب:

 ًظر قجَل ثرای ثرخی دادى قرار فطبر تحت1.
اکثریت

هَضَع ثر ػضَ یک سلغ2ِ.

کبر اًدبم ثرای دیگراى رٍی ثر حذ از ثیص تکی3ِ.

مسایا:

ثیطتر اعالػبتی هٌبثغ از گرٍُ ثرخَرداری1.

هسئلِ حل ثرای ثیطتر ّبی پیطٌْبد2.

 ضغلی رضبیت گیری، تصوین در هطبرکت دلیل ث3ِ.
.است ثیطتر

فؼبلیت اًدبم هَازات ثِ گرٍُ اػضبی آضٌبیی4.



هؾکل سایج دس کبس گشُّی 10

تؼدیل در ػول

هتْن کردى دیگراى

ًبدیذُ اًگبری  ٍ ثی اػتٌبیی

اًحراف از هَضَع

خصَهت ضخصی اػضبء

سردرگوی

َاػضبی سلغِ خ

اػضبی پرحرف

اػضبی ثی اػتٌبء

اصرار ثر تحویل ًظرّبی ضخصی



گشٍّتؼبسك دس 

 ػجبرت است از اختالف ًظر در هَرد یک هَضَع یب تصوین در هیبى اػضبی
.گرٍُ 

 ػلل ٍ ػَاهل تؼبرض  :

   ُاختالف در اّذاف ، ًیبزّب، ارزش ّب، ثرداضت ّب، اًتظبرات، ضرایظ ٍ غیر

   ًبرضبیتی کبری ٍ ضغلی

   خصَهت ضخصی یب ّوذستی ػذُ ای از افراد ثرای هقبثلِ ثب ػذُ ای دیگر



اًْاع سّػ ُبی دل تؼبسك

.(هغبئل ّ هؾکالت ًبدیذٍ گشفتَ هی ؽًْذّ ثَ آًِب تْجَ ًوی ؽْد)   اجتٌبة1.

اسصػ سیغک کشدى ّ آعیت سعبًذى ثَ سّاثظ ّ عجت اختالفبت ػوْهی ) هذاسا2.

.( ؽذى سا ًذاسد

(سّػ پشخبؽگشاًَ ّ ثَ ُش لیوتی کَ ؽذٍ ثبیذ ثشًذٍ ؽذ) ثبصًذٍ –ثشًذٍ 3.

ُیچ ػمیذٍ یب ؽخقی کبهل ًیغت ّ ثشای اًجبم یک کبس ، ثیؼ اص یک ) عبصػ4.

دعتیبثی ثَ اُذاف اّلیَ ّ دفع سّاثظ هٌبعت ثب تْجَ ثَ اُویت .ساٍ دل ّجْد داسد 

(تِبجوی ّلی داسای دظ ُوکبسی. ُوَ اػضبء

ًیبصُبی ُش دّ جٌبح، لبًًْی ّ هِن اعت ّ داسای اسصػ ّ ادتشام )دل هغئلَ 5.

(تِبجوی ّلی داسای دظ ُوکبسی. هی ثبؽذ



هجبًی ّ افْل 

کبس تیوی





اگش ُوَ کبسکٌبى یک عبصهبى ثَ عْی یک ُذف هؾتشک ثغیج ؽًْذ؛ دس ُش سؽتَ 

ُشثبصاس ّ دس ثشاثش ُش سلیجی ّ دس ُش صهبى تالػ آًِب ثب هْففمیت ُوشاٍ خْاُذ –

.ثْد

 فؼبلیت ُبی هختلف تفکیک ؽذٍ ّ ثش هجٌبی تمغین کبس: 1970تب اّاخش

1980-1970 :فؼبلیت ُب دس ُن ادغبم ّ دس لبلت هؾبغل جبهغ

1990-1980 :اّج ؽکل گیشی تین ُبی کبسی ػولیبتی دس عطْح هختلف عبصهبى

1990 کبس عبصهبى ثش اعبط کبس تیوی78تمشیجب : ثَ ثؼذ :



تین  چیغت ؟

ُبی هِبست داسای کَ ؽْد هی گفتَ افشاد اص کوی تؼذاد ثَ تین 

.ُغتٌذ هؾتشک سّیکشد ّ همبفذ ّ هکول

ؽًْذ هی تمغین ُب تین صیش ّ ُب تین ثَ ُب عبصهبى.

ٍْداسد استجبط آًِب کبسایی ثب یکذیگش ثب ُب تین استجبط ًذ.

داسد ّجْد گشُّی تؼقت تین یک دس.

ثشجغتَ کبس یک اًجبم ثَ ادتیبج کَ آیٌذ هی ثْجْد صهبًی ُب تین 

.ثبؽذ



هشادل ؽکل گیشی تین 

 ( تفبّن یب تطکیل)گیریضکل
 (تؼبرض یب تردیذ)زاییعَفبى
(ًؼبٍى یب تؼذیل)ٌّدبرسبزی
(تذاٍم یب تثجیت)ػول

فرٍپبضی



افْل کبس تیوی

پزیشًذ اًؼطبف ّ عبصگبس:

 هشدم ثَ خذهت ُغتٌذ، خالق کٌٌذ، هی اهٌیت ادغبط داسًذ، دّعت سا آهْختي   

.داسًذ دّعت سا

داعتبًٌذ ُن ّ ُوذل:

 ُوذلی ثب تْأم ُوکبسی .ؽذ ثشًذٍ یکذیگش ثب ثؼذ کشد، کبس یکذیگش ثب ثبیذ اّل   

.کبسکٌین ُن ثب جبى ّ دل ثب کَ ایي یؼٌی

پزیشًذ تؼِذ:

 تْاًبیی ّ اعتؼذاد ثَ تؼِذ .دُذ هی ًؾبى ُب ّداسعختی دسگیش سا خْد تؼِذ   

.دیگشاعت چیض آى ثَ ثْدى ثٌذ پبی ّ اعت چیض یک تؼِذ پزیشػ .ًذاسد سثطی



افْل کبس تیوی

استجبط ثشلشاس هی کٌٌذ:

.  کبس تیوی ًوی تْاى کشد هگش ایي کَ ثبصیگشاى ثب یکذیگش استجبط ثشلشاس کٌٌذ   

هشدم ثَ کبسی کَ دس آى ثَ ثبصی . استجبط ثبص پبیَ ُبی اػتوبد سا هذکن هی کٌذ

.گشفتَ ؽًْذ دل هیذٌُذ

الیك ّ ثبکفبیت ُغتٌذ:

اًغبى ُبی ثبکفبیت کیفیت کبس خْد سا . تؼبلی طلت ُغتٌذالیك ّ ثبکفبیت افشاد    

.پبییي ًوی آّسًذ

لبثل اػتوبد ُغتٌذ:



افْل کبس تیوی

اًضجبط داسًذ:

.اًضجبط اعت کَ اعتؼذاد سا ثَ تْاًبیی تجذیل هی کٌذ   

یبساى ، تین سا ثبال هی کؾٌذ:

.ثیؾتشهشدم ّلتی کَ ثَ ّضغ هْجْد ساضی هی ؽًْذ اص فؼْد ثَ للَ ُبی ثبالتش ثبص هی هبًٌذ   

هؾتبلٌذ

لقذ ّ ُذفی داسًذ



ػْاهل اثشثخؾی تین

رّجری اثرثخصESTJ  یبENTJ   ثستِ ثِ هَقؼیت
ارتجبعبت درٍى تین
اًسدبم تیوی
تٌَع ضخصیتی اػضبی تین



آفت ُبی چِبسگبًَ کبس تیوی

آفت های 
چهارگانه کارتیمی

عدم توجه به هدف 
تیمی

بی اعتمادی

عدم تعهد

عدم مسئولیت 
پذیری



تفبّت تین ثب گشٍّ

تین کبسی

دس تین پذیذٍ ی ُن افضایی ّجْد داسد.

استجبط ثیي اػضب ثغیبس گغتشدٍ اعت.

 آسهبى هؾتشک داسًذّ کلیَ اػضب ثَ آى

.ایوبى داسًذ

 ّ اػضب تین اص طشیك ثَ کبسگیشی ُْػ

داًؼ ّ هِبست هٌذقشثفشد خْد دس 

.تؼییي اُذاف تین هؾبسکت هی کٌٌذ

گشٍّ کبسی

ُشفشدی هغئْلیت خبؿ خْد سا داسد.

استجبط ثیي اػضب ثغیبس اًذک اعت.

 هؼوْال آسهبى هؾتشک ًذاسًذ ّ هوکي اعت ُشکظ

.ثب اًگیضٍ ّ دالیل خْد ثَ گشٍّ پیْعتَ ثبؽذ

 َثَ جبی ایٌکَ اص اػضب خْاعتَ ؽْد تؼییي کٌٌذ چ

چَ  کبسی :سّؽی ثِتش اعت ؛ ثَ آًِب گفتَ هی ؽْد

.اًجبم دٌُذ



سّػ ُب  ّ 

تکٌیک ُبی دل 

هغئلَ



اًْاع سّػ ُبی دل هغئلَ

سّػ دل هغئلَ ثَ فْست ؽؼ گبم

 چگًْگی دل یک هؾکل ثَ سّػ

ُفت هشدلَ ای

َسّػ عیغتوی دل هغئل

 یک یب صًذٍ هْجْد یک کَ هیگشدد ایجبد صهبًی فکشی ػولیبت ُش ثخؼ تشیي پیچیذٍ

 چَ دیگش هْلؼیت ثَ هْلؼیت یک اص سفتي ثشای ًذاًذ هقٌْػی ُْؽوٌذ عبهبًَ

.ثپیوبیذ سا هغیشی

 َچشخPDCA

ًظشیَ هذذّدیت ُب

سّػ هؼکْط اًذیؾیذى



 P.D.C.A چشخَ
(پبیَ گزاسًگشػ هذیشیت کیفیت -چشخَ دهیٌگ)

کَ هؼٌی ایي ثَ اعت پْیب هذل یک هذل ایي 

 هشدلَ گبم اّلیي تکبهل، هشدلَ گبم آخشیي

.ثبؽذ هی ثؼذی

ثِجْد لبثل ًْادی تؾخیـ

کْچک همیبط دس پشّژٍ اجشای

پشّژٍ تبثیش اسصیبثی ّ چک

کیفیت ثِجْد اعتوشاس ّ پشّژٍ کبهل اجشا 

ثِجْد لبثل ًْادی دس



  TOCًظشیَ هذذّدیت ُب 
Theory Of Constraint

کِ سیستن در هَخَد ّبی دستَرالؼول ٍ ّب ًبهِ آییي ٍخَد یؼٌی ّب هحذٍدیت 
.دّذ ًوی تین ثِ را سیستوی فرا ّبی فؼبلیت اخبزُ

هحذٍدیت رفغ ّبی قذم:

سیستن ّبی هحذٍدیت تؼییي

سیستن ّبی هحذٍدیت از ثرداری ثْرُ چگًَگی تؼییي

دادى قرار هحذٍدیت خذهت در را ّرچیسی

سیستن ّبی هحذٍدیت ثْجَد



ًظشیَ هؼکْط اًذیؾیذى

 
اص ثی ادثبى: گفت.ادة اص کَ آهْختی:لموبى سا گفتٌذ

 ًَِدّین؟ تؼوین خبری ّبی فؼبلیت ثِ را ثْجَدّب چگ
کٌذ؟ تغییر ثبیذ چیسی چِ (الف  :تغییر ایدبد فرایٌذ در

کٌذ؟ تغییر ثبیذ چیسی چِ ثِ (ة                               

ضَد؟ هی ایدبد چگًَِ تغییر (ج                               

ّر .است اهٌیت ثرای ضذُ حسبة تْذیذ یک ّرتغییر .است تغییر یک ثْجَد ّر 
 ثب احسبسی هقبٍهت ّر ٍ کٌذ هی ایدبد احسبسی هقبٍهت اهٌیت ثِ تْذیذ

.ضَد هغلَة تَاًذ هی قَیتر احسبسبتی



گبمسّػ دل هغئلَ ثَ فْست ؽؼ 

 ضٌبسبیی، اًتخبة ٍ تؼریف هسئلِ: گبم اٍل

داستبى ًَیسی–فْرست هطکالت –فلَچبرت : اثسارّب       
تدسیِ ٍ تحلیل اثؼبد هختلف هرثَط ثِ هسئلِ: گبم دٍم

تحقیق درهستٌذات–هصبحجِ –هطبّذُ : تکٌیک ّبی خوغ آٍری اعالػبت       
تؼییي راُ حل ّبی ثبلقَُ ثرای حل هسئلِ: گبم سَم

استفبدُ از ًظرات دیگراى ثِ صَرت کتجی -هحک زًی -عَفبى رٌّی: اثسارّب      
ارزیبثی ٍ اًتخبة راُ حل ثْیٌِ: گبم چْبرم
خذٍل ارزیبثی راُ حل -ًوَدارپبرتَ -عَفبى رٌّی: اثسارّب       
ثرًبهِ ریسی ٍ اخرای ثْتریي راُ: گبم پٌدن

ًوَدار گبًت–خذٍل زهبًجٌذی : اثسارّب        
ارزیبثی ًتبیح حبصل از راُ حل اخراضذُ: گبم ضطن
داستبى ًَیسی: اثسارّب        



اییک هؾکل ثَ سّػ ُفت هشدلَ دل 

 هطکل هَضَع تؼریف ٍ اًتخبة
ّب دادُ تحلیل ٍ تدسیِ ٍ آٍری خوغ
ِهؼلَلی ٍ ػلت تحلیل ٍ تدسی
ِحل راُ اخرای ٍ ریسی ثرًبه
ثررسی ٍ ارزیبثی
استبًذاردسبزی

ًِتید



 سّػ عیغتوی
FADE

تمرکس  :اول فازFocus:( یک اًتخبة –هؾکالت اص فِشعتی ایجبد 

(هؾکل تؾشیخ ّ ثبصثیٌی -هؾکل

تحلیل و تجسیه  : دوم فازAnalyze : ( اطالػبت دسثبسٍ تقوین 

 ّ تؼییي –عٌجؼ هجذاء اطالػبت ّ ُب دادٍ آّسی جوغ –ًیبص هْسد

ًفْری ػْاهل هِوتشیي ؽٌبخت

تدارک و تهیه  : سىم فازDevelop : ( دل اص فِشعتی ایجبد 

  (اجشایی طشح یک ایجبد –دل ساٍ یک اًتخبة –هؾکل جبهغ

اجرا : چهارم فاز Execute :( طشح اجشای –تؼِذات دقْل– 

(تأثیش ّ ًظبست



تکٌیک ُب  ّ اثضاس ُبی دل 

هغئلَ



تکٌیک ُبی دل هغئلَ

اًتخبة جذّل .9

ًّظبست کٌتشل ، عٌجؼ .10

ًظشخْاُی .11

ُوگبًی گیشی سأی .12

تأثیش تذلیل ّ تجضیَ .13

ؽیت چک .14

گیشی ًوًَْ .15

رٌُی طْفبى1.

هبُی اعتخْاى ًوْداس2.

چشا3.

چک چک، چک،4.

پبستْ ًوْداس5.

لیغت چک6.

دهیٌگ چشخ7َ.

فلْچبست8.



الکس اس اسجَرى  1930–فْرست کردى ایذُ ّب راخغ ثِ یک هغلت

 ِرّجر گرٍُ ثِ ضیَُ ای رٍضي هسئلِ را ثیبى هی کٌذ ٍ اػضبء در ارائ
.ًظر آزادی ػول دارًذ

  ثب ایي رٍش ایذُ ّبی ثسیبر یب گسیٌِ ّبی هوکي را کِ ثَسیلِ آى
.تصوین گرٍّی گرفتِ هی ضَد پذیذ هی آیذ

رٌُیسّػ  طْفبى 



(ًوْداس اعتخْاى هبُی)ًوْداس ػلت ّ هؼلْل 

از زیبدی تؼذاد دٌّذُ ًطبى  
  ایطی –هطکل یک هحتول دالیل
تَکیَ داًطگبُ -کبٍا
اختیبر در هسئلِ از ثسرگی تصَیر  

.دّذ هی
هی ثْجَد ٍ پیذاکردُ را ػلت  

 ثیي از را ػالئن ایٌکِ ًِ ثخطذ
ثجرد
آٍری خوغ ثرای ایذُ ایدبد ٍ  

حل راُ ارائِ
ُثرای رٌّی عَفبى از استفبد  



چشا

هکرر چراّبی هبًٌذ دقیقبً تکٌیک ایي  
.ثبضذ هی کَدکی دٍراى

ّن ٍ هسئلِ حل ثرای ّن تکٌیک ایي 
 هَرد پردازی ایذُ ٍ یبثی ایذُ ثرای

.هیگیرد قرار استفبدُ

ّبی ایذُ ثِ پبسخ ٍ پرسص حیي در 
.یبثین هی دست خذیذی

تب کٌذ هی کوک هب ثِ تکٌیک ایي 
 تر رٍضي ٍ ثْتر را ٍضؼیت ٍ هَقؼیت
.کٌین هطخص



چک ، چک ، چک

چی ثبیذ اًدبم ثطَد؟

چِ زهبًی ثبیذ اًدبم ثطَد؟

چرا ثبیذ اًدبم ثطَد؟

چِ کسی هسئَلیت اًدبم را دارد؟

 ٍ چغَر ٍچگًَِ ثبیذ اًدبم
اًذازگیری ضَد؟

کدب ثبیذ توبم ضَد؟



ًوْداس پبستْ

را ٍقبیغ تَزیغ کِ ای هیلِ ًوَدار یک 
.هیذّذ ًطبى

هی ًبضی ػلل :20 از ًتبیح :80 حذٍد  
  ٍیلفرد –(درآهذ ًبّوَار تَزیغ ).ضَد
پبرتَ

چپ سوت در کثیرالَقَع ٍقبیغ اکثر ٍ  
  سوت در ًسٍلی ترتیت ثِ ٍقبیغ سبیر

.گیرًذ هی قرار راست

ثِ هختلف زٍایبی از پبرتَ ًوَدار در 
  : خولِ کرداز ًگبُ تَاى هی هسئلِ



چک لیغت ُب

کِ کبرّبیی از فْرستی لیست چک  
.ضَد اًدبم ثبیذ
هغوئي خَاّین هی کِ درهَاردی  

  است ًیبز هَرد کِ کبری ّر ضَین
.این دادُ اًدبم را
هٌبثغ تَاى هی ًیبز صَرت در 

 هطخص را اعالػبت از ّریک
 را آى ثبیذ کسی چِ کِ ایي ٍ ًوَد
.دّذ اًدبم



فلْچبست ُب

فرایٌذ ّبی گبم کِ است ًوَداری  
.هیذّذ ًطبى اخرا ترتیت ثِ را
ثِ ثبیذ کبری فرایٌذ درک ثرای 

.ثرسین کبر ایي از هطترک درک
هطخص ثبیذ فرایٌذ پبیبى ٍ آغبز  

.ثبضذ
ًُقبط ٍ اصلی ّبی فؼبلیت درثبر  

  عَفبى از فرایٌذ در گیری تصوین
.ًوَد استفبدُ تَاى هی هغسی



جذّل اًتخبة
هسبئل از فْرستی هیبى از هسئلِ یک اًتخبة

هسبئل از فْرستی هیبىاز حل راُ یک اًتخبة

در تین یک اػضبی ثیي در تَافق ٍ تفبّن ایدبد 
چیست؟ هطکل کِ ایي هَرد



ّب اًتخبة از لیستی اًتخبة
هْن هَارد اهتیبزدّی
ِ(هَارد –هؼیبرّب) خذٍل تْی
ُثرای خذٍل اعالػبت از استفبد 

اًتخبة



عٌجؼ ،کٌتشل ّ ًظبست

 ،کٌتشل یؼٌی دًجبل کشدى ایي کَ چمذس ؽوب ثَ آًچَ کَ هی خْاُیذ ثبؽیذ

.ًضدیک یب دّس ُغتیذ

َثشای کٌتشل یک فشایٌذ کبسی ّ جوغ آّسی دادٍ ثشای دسک یک هغئل.

چگًَْ اعتفبدٍ ؽْد؟

چَ چیضی ثبیذ کٌتشل ؽْد؟1)

چطْس ثبیذ کٌتشل ؽْد؟2)

چَ ّلت کٌتشل فْست ثگیشد؟3)

چگًَْ ًتبیج ثجت ّ اسائَ گشدد؟4)



سأی گیشی ُوگبًی
ًشَد هی برگسار رٌّی طَفاى جلسِ با ّوراُ هعوَال.

اًجام هی شَد؟چگًَِ 
.کٌیذ تْیِ عٌاٍیي از فْرستی1)

.دارًذ اختیار در اهتیاز 10 اعضا از یک ّر2)

.بگَیٌذ را خَد اهتیازّای ًَبت بِ ّریک3)

.کٌیذ جوع را اهتیازّا4)

ًکات هْن

.بذّیذ تَاًیذ هی تغییر اختیار بِ را اعضا اهتیاز-

.باشذ هخفی صَرت بِ تَاًذ هی گیری رأی-

ًظشخْاُی
ِاز ترکیبی یا کتبی سَاالت حضَری، هصاحبِ صَرت ب 

.باشذ هی دٍ ایي

چگًَِ اًجام هی شَد؟

چیست؟ گیری تصوین هَرد1)

سَاالت هجوَعِ تْی2ِ)

آزهایشی اجرای یک3)

جلسِ کردى ادار4ُ)

ًکات هْن

.کٌیذ رابیاى اطالعات بِ ًیاز علت1)

بگیریذ شذُ شٌاختِ افراد از را اطالعات2)

.گردد بیاى سادُ زباى بِ سَاالت3)



تجضیَ ّ تذلیل تأثیش

ثر هَقؼیت یک تأثیر کطف ثرای 
  هحیظ ٍ افراد

دارد؟ را کبرکردى ارزش پرٍشُ آیب
هطکل خذیذ اثؼبد سبختي آضکبر
صراحتبً را هَقؼیت تأثیر ّریک  

.کٌذ ثیبى ٍهطتریبى سبزهبى ثرخَد،

قراردّیذ ثحث هَرد را ّب رٍایت.



چک ؽیت

 چک ؽیت یک فشم ثجت دادٍ ُب اعت کَ ًؾبى

.هی دُذ ُشچیض چٌذ ثبس اتفبق افتبدٍ 

 چک شیت برای ساده کردن جمع

.آوری داده ها طراحی می شود

 ازافرادی در طراحی استفاده کنید که

.برکار تسلط دارند



ًوًَْ گیشی

اًتخبة گشٍّ کْچکی اص افشاد، اؽیبء ّ یب دیگش هْاسد.

اًْاع ًوًَْ گیشی:

ًوًَْ گیشی تقبدفی( 1

ًوًَْ گیشی طجمَ ثٌذی ؽذٍ( 2

ًوًَْ گیشی ًظبم هٌذ( 3



هذک صًی

Bench Marking

خذهبت -هذقْالت گیشی اًذاصٍ فشایٌذ ّ 

 یب سلجب تشیي لْی ثب همبیغَ دس فشایٌذُب

کبسی صهیٌَ دس ثشًذُب تشیي لْی

ْهٌظْس ثَ تجبسة ثِتشیي ثشای جغتج 

ػولکشد ثِتشیي ثَ ؽذى سٌُوْى

ًوْداس گبًت

 سّػ ًوبیؼ فؼبلیت ُبی یک پشّژٍ ُوشاٍ ثب استجبط

ثیي آًِب دس طْل صهبى

 20اّایل لشى –ٌُشی گبًت



هٌبثغ

1390 اعکٌذسِی؛ػلیشضب؛کبسگشُّی؛تِشاى؛هشکض آهْصػ ّ ًذمیمبت فٌؼتی ایشاى؛1.

1379سضبئیبى؛ػلی؛هذیشیت سفتبس عبصهبًی؛تِشاى؛ؽوت؛2.

1385ففشصادٍ؛دغیي؛تئْسی ُبی هذیشیت؛تِشاى؛ پْساى پژُّؼ؛3.

1380ِبى؛ًقش اففِبًی؛ػلی؛هذیشیت سفتبس گشُّی؛اففِبى؛جِبد داًؾگبُی ّادذ افف4.

1377ت دّلتی؛دیْیظ؛کیت؛سفتبسعبصهبًی؛تشجوَ هذوذػلی طْعی؛تِشاى؛هشکض آهْصػ هذیشی5.

1387افل کبستیوی؛تشجوَ ػضیض کیبًّذ؛تِشاى؛عبصهبى فشٌُگی فشا؛ 17هبکغْى؛جبى؛6.

تکٌیک دل خالق هغئلَ؛تشجوَ هذوْد ادوذپْس داسیبًی؛  101ُیگیٌض؛جیوض؛7.

1388تِشاى؛اهیشکجیش؛



وقتی بهترین ها در 
کنار هم قرار گیرند،  

اتفاقات خوب  

.بی پایان خواهد بود


