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  چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده دارند؟در یک سازمان  

هاي زير به صورت مستقل و يا اند شاهد پيدايش نقشكه به مهندسي مجدد پرداختههايي در شركت

 تركيبي هستيم :

 راهبر : -1

سازد . وي از مقامات ارشد شركت است اين فرد مجوز الزم را داده و انجام مهندسي مجدد را ممكن مي

تواند آنها را به پذيرش دارد كه ميكه اختيار زير و رو كردن سازمان را دارد و تا حدي بر كاركنان نفوذ 

آثار ويرانگر تشكيالت كنوني و در نتيجه اشتياق به مهندسي مجدد فرايندها فرا خواند . نقش آغازين راهبر 

بخشي و انگيزش است ؛ رهبر همچنين بايستي محيط انجام مهندسي مجدد را آماده نمايد . رهبر الهام

نگر ، پرتحرك و آينده شود بلكه از نظر شخصيتي نيز بايدخاب نميمناسب تنها به اعتبار سمت اداري انت

 .تواند به چنين دگرگونيهايي دل داده و از آنها پشتيباني كندهوشمند باشد ؛ فردي محافظه كار نمي

 

 ناظر : -2

به نوعي مسئول انجام مهندسي مجدد در فرايند محسوب شده و بايستي از مديران ارشد و داراي احترام 

انداختن كلي مهندسي مجدد است وظيفه ناظر نيز و نفوذ در شركت باشد . در حاليكه كار رهبر به راه

ه يتها نبوده بلكاجراي جزئي و دقيق برنامه در يك بخش معين است . اگر چه ناظر مجري مستقيم فعال

يابد . در سازمانهاي ناظر اجراي آنهاست اما با كامل شدن طرح مهندسي مجدد ، وظيفه ناظر پايان نمي

ها و عوامل جغرافيايي ، فرايند پايه سازماندهي و تشكيالت است ؛ بنابراين فرايندگرا ، به جاي وظيفه

  .اجراي درست آنرا سرپرستي كند  همواره يك ناظر الزم است تا فرايند را زير نظر داشته و
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 تيم مهندسي مجدد :  -3

كار واقعي مهندسي مجدد و بار سنگين آن بر دوش اعضاي اين تيم است . هر تيم تنها مسووليت يك 

گيرد . در تشكيل اين تيم دو گروه افراد دروني و بيروني حضور دارند . فرايند را در يك زمان بر عهده مي

دار بوده و با آنها آشنايي دارند ؛ آنها از هستند كه وظايف موجود درون فرايند را عهده افراد دروني كساني

 بندهاي آنرا تشخيصنمايند تا مسير جريان را پيگيري نموده و مشكالت و راهيك سو به تيم كمك مي

ي ني به تنهايهاي تازه كمك كنند . افراد درودهند و از سوي ديگر ممكن است در بازانديشي و يافتن راه

اي با توانند به مهندسي مجدد يك فرايند بپردازند بلكه ديدگاه آنها محدود به فراينديست كه تا اندازهنمي

در  توانند ارتباط اين فرايند با كل سازمان را ارزيابي كنند ؛ اما افراد بيروني يا خارجيآن آشنايند و نمي

راي هاي عاليتري بتر و هدفتوانند ديدگاه گستردهبراين ميعملكرد و كار جاري تيم مشاركت ندارند و بنا

ه زنند ، بهتر است كهايي كه براي نخستين بار به مهندسي مجدد دست ميآن داشته باشند . در شركت

  .اين افراد از خارج سازمان باشند 

 

 

به پايان رسيد. از اينكه تا به  "(BPR)سازماني فرآيندهاي مجدد مهندسي "جلسه از دوره  دهمينزواد �🔵�

 اينجاي كار با ما همراه بوديد، سپاسگزاريم.

 pdf فايل يك قالب در را جلسه هر ميكنيم سعي كانال، اين آموزشي مطالب به شما دسترسي راحتي براي

 و جتمعم صورت به كنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستاني اگر تا كنيم ارائه آن انتهاي در

 .كنند مطالعه را مطالب يكجا

 

 همچنين ميتوانيد هر کدام از این جلسات را از طریق لينک های زیر در وبسایت نيز پيگيری نمایيد.

 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 
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 https://goo.gl/r127mjتاثير مطرح شدن مهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 

  https://goo.gl/xn3jyy :  بررسي تفاوت مهندسي مجدد با ديگر رويكردها و فنون تغيير

 https://goo.gl/13Zz1oبهبود سازماني است؟  آيا مهندسي مجدد همان 

 https://goo.gl/xvWoQX ؟ چيست در مجدد مهندسي و مجدد طراحي تفاوت

 https://goo.gl/FMWHPH ؟ كدامند مجدد مهندسي مزاياي و ويژگيها

 https://goo.gl/rD6TqR چيست؟ ها سازمان براي مجدد مهندسي ضرورت

 https://goo.gl/k6vy7l:  سازمانها در BPR سازي پياده ابعاد بررسي

 https://goo.gl/aIBSxV كدامند؟ مجدد مهندسي سازي پياده از ناشي تغييرات انواع بررسي

 https://goo.gl/fY9NZX كدامند؟ BPR هاي پروژه موفق سازي پياده موانع

 https://goo.gl/6GbkQs ؟ گيردمي سرچشمه عواملي چه از مجدد مهندسي به سازمانها رويكرد
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