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 ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد کدامند؟  

در تعريف مهندسي مجدد از اهميت كاركردي آن و نقش رو به گسترش مهندسي مجدد در دنياي امروز 

 شمريم :مجدد را برميسخن گفتيم ؛ در اين گام چند نمونه از مزايا و ويژگيهاي مهندسي 

 يکپارچگي مشاغل : -1

شود حذف خط مونتاژ است . بسياري از مي ترين وجه مشتركي كه در اثر مهندسي مجدد پيدااساسي 

شوند . در همه سازمانهايي كه به مهندسي مجدد يکي مي مشاغل و وظايف مشخص گذشته در هم ادغام و

، در يک پست گرد آمده و مسئول مشخصي در آن  خدمت به مشتري زنند وظايف جداگانهدست مي

 .شودمشغول به كار مي

 محوري :کارمند -2

اند فرايندهاي كار را نه تنها به صورت افقي بلکه به صورت بسته هايي كه مهندسي مجدد را بکارشركت 

يگر ، دست كه كاركنان شركت ااند . فشردگي عمودي ساختار شركت بدين معنفشرده عمودي به يکديگر

فرايند  ندارند تا مانند گذشته براي كسب تکليف همواره به سوي باالي هرم مديريت بنگرند . اينک نياز

و تواناتر شدن كاركنان  گويي بهتر و سريعتر به مشتريكار در دستيابي به تاخير كمتر ، هزينه كمتر ، پاسخ

 .شود در انجام مسئوليتهاشان خالصه مي

 ندها : جريان طبيعي فراي -3

نهاده روند طبيعي پيشرفت كار  ، جايگزين دستورهاي ساختگي و از پيش شود تامهندسي مجدد سبب مي

هاي تلف گردد كه چندين مرحله همزمان با هم پيش روند ؛ همچنين زمانموجب مي ، شود . اين امر

 .گردد مرحله و آغاز مرحله بعد حذف مي شده ميان پايان يک
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 امور : ارجاع منطقي  -4

مرزهاي سازماني است ، در سازمانهاي سنتي ، انجام كار برعهده  ويژگي مهندسي مجدد عبور كار از

 .شود در مهندسي مجدد ارتباط بين فرايند و سازمانها كامال دگرگون مي متخصصان سازمان است اما

 کاهش بازرسي و کنترل : -5

جرا به بازرسي نهايي پرداخته و موارد جزئي را كارهاي در حال ا مهندسي مجدد به جاي كنترل دقيق 

هزينه ،  ورآگيري از تخلفات ، با كاستن شگفتگيرد . اين نظام بازرسي و كنترل بيش از پيشمي ناديده

 .نمايد به هدف نهايي كنترل كمک مي

 کاهش موارد اختالف :  -6

اختالف است ؛ در اين فرايند ، تماسها و مجدد ، كاستن از موارد حل  يکي ديگر از امتيازهاي مهندسي

 رسد و در نتيجه امکان ايجاد اختالف و برخوردگوناگون از بيرون به كمترين اندازه مي دريافت اسناد

 .شود كمتر مي

 امکان ايجاد تمرکز و تمرکززدايي : -7

امتيازهاي تمركز  گيري ازاند ، توان تركيب و بهرهمهندسي مجدد سازمان دست زده هايي كه بهشركت 

امکان را داده  ها ايناند . فناوري اطالعات به شركتتمركز بصورت همزمان در يک فرايند را يافتهعدم و

،  حال حالي كه در همان هاي كامال مستقل عمل نمايند ؛ دراست تا واحدهاي مختلف ، همانند سازمان

است مزاياي سازمانهاي متمركز را نيز  شركت داشتن پايگاه كامپيوتري كه حاوي همه اطالعات موجود در

 .آورد براي سازمان به ارمغان مي
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به پايان رسيد. از اينکه تا به  "(BPR)سازماني فرآيندهاي مجدد مهندسي "جلسه از دوره  شمينش �🔵�

 اينجاي كار با ما همراه بوديد، سپاسگزاريم.

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

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

 .كنند مطالعه را مطالب يکجا و

 

 

همچنين ميتوانيد هر کدام از اين جلسات را از طريق لينک هاي زير در وبسايت نيز پيگيري 

 نماييد.

 https://goo.gl/bKIV7Eمهندسي مجدد بر فرآيندهاي سازماني : 

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

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

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

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