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 مراحل اجرای BPR چیست؟ در یک سازمان 

 :مراحل زیر طی شوددر  یک سازمان باید  BPRاجرای پروژه برای 

  تعيين اهداف کليدي پروژه:   -1

حول مسائل و مشكالت اجرایی، موضوع رقابت، یا فشار از سوی شركای تجاری در  BPRهر پروژه         

شود. ممكن است به دليل جستجوی یک ارزش باالتر در یكی یک زنجيره ارتباطات بين سازمانها آغاز می

از اهداف سازمان از قبيل خدمات مشتری این نوع سيستم اجرا گردد. نشانه اجرای این مرحله، صورتجلسات 

 مربوط به مباحث و مذاكرات آن و تهيه موضوع نهایی و هدف برای این پروژه است. 

 

 و سازماندهي پروژه:  BPRتشكيل هسته اصلي    -2

شوند و در این مرحله فرآیندهایی كه بایستی مهندسی مجدد در مورد آنها اجرا شود انتخاب می       

 رسد. سب گروهها به انجام میگروههای كاری سازمانی تشكيل شده و توجيحات منا

 

  بررسي راهكارها:   -3

در این مرحله، راهكارهای جدید برای اجرای فرآیندهای انتخابی پيشنهاد، بررسی و ارزیابی می        

گردد. وضعيت جدید ممكن است با روشهای دیگر رقبا مقایسه گردد. در این مرحله مقدمات اجرای طراحی 

 ی گردد. مجدد فرآیندها آماده م

 

 اجرا و تغييرات سازماني:  -4
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می باشد و شامل آموزش پرسنل و در صورت امكان  BPRاین مرحله, دشوارترین مرحله برای اجرای 

تجهيز مهارتهای جدید و آمادگی برای توجيه و اثبات منافع تغييرات پيشنهادی در صورت مقاومت عوامل 

های ن تغييرات قرار می گيرند می باشد. با توجه ضرورتاجرایی مربوطه و یا آنهایی كه تحت تأثير ای

مرتبط با اجرای پروژه و پياده سازی سيستم با همراهی كارشناسان سازمان، جلب مشاركت و حمایت 

مدیران ارشد و ميانی و نيز نيروهای كارشناسی سازمان در تمامی مراحل اجرایی پروژه الزامی است. بدین 

ها و های تخصصی تكنيکهای عمومی، آموزشها شامل آموزشر، آموزشمنظور در مراحل مختلف كا

گردد. های مرتبط با مستندسازی و غيره برنامه ریزی و اجرا می، آموزشBPRابزارهای متداول در سيستم 

 به عالوه، اقدامات ترویجی نيز به عنوان آموزش غيرمستقيم باید درنظر گرفته شوند.

 ارزيابي پروژه:  -5

 سازی سيستم، نياز به تحليل اثربخشی و مفيد بودن سيستم در ارتقاء كيفی سازمانپس از اجرا و پياده

. براساس نتایج حاصله، نقاط ضعف و قوت شودانجام  بایدوجود دارد. در این مرحله، ارزیابيهای الزم 

 گيرد.مشخص شده و تالش در جهت بهبود آنها از طریق ارائه راهكارها صورت می

 

پایان رسيد. از اینكه تا به به  "(BPR)سازمانی فرآیندهای مجدد مهندسی "جلسه از دوره  يزدهمينس �🔵�

 اینجای كار با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.

 pdf فایل یک قالب در را جلسه هر ميكنيم سعی كانال، این آموزشی مطالب به شما دسترسی راحتی برای

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

 .كنند مطالعه را مطالب یكجا

 

 همچنين ميتوانيد هر کدام از اين جلسات را از طريق لينک هاي زير در وبسايت نيز پيگيري نماييد.
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 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی : 

 https://goo.gl/r127mjتاثير مطرح شدن مهندسی مجدد بر فرآیندهای سازمانی : 

  https://goo.gl/xn3jyy :  دیگر رویكردها و فنون تغييربررسی تفاوت مهندسی مجدد با 

 https://goo.gl/13Zz1oآیا مهندسی مجدد همان بهبود سازمانی است؟  

 https://goo.gl/xvWoQX ؟ چيست در مجدد مهندسی و مجدد طراحی تفاوت

 https://goo.gl/FMWHPH ؟ كدامند مجدد مهندسی مزایای و ویژگيها

 https://goo.gl/rD6TqR چيست؟ ها سازمان برای مجدد مهندسی ضرورت

 https://goo.gl/k6vy7l:  سازمانها در BPR سازی پياده ابعاد بررسی

 https://goo.gl/aIBSxV كدامند؟ مجدد مهندسی سازی پياده از ناشی تغييرات انواع بررسی

 https://goo.gl/fY9NZX كدامند؟ BPR های پروژه موفق سازی پياده موانع

 https://goo.gl/6GbkQs ؟ گيردمی سرچشمه عواملی چه از مجدد مهندسی به سازمانها رویكرد

 https://goo.gl/Pn9vov دارند؟ عهده بر را مجدد مهندسی اجرای كسانی چه ، سازمان یک در
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