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-1بيان موضوعات و ضرورت انجام آن:

بر اساس الگوی طراحی سازمان مکنزی :استراتژی ،ساختار ،سيستمها ،فرایند ،نيروی انسانی ،سبک رهبری و ارزشهای مشترك،
هفت عنصر اصلی در تحقق مقاصد یک سازمان هستند .این عناصر عالوه بر اینکه میبایست به درستی تعریف و تبيين گردند ،باید با
یکدیگر هماهنگ باشند تا مقاصد سازمان محقق گردد .بر همين اساس شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا با بهرهگيری از همين
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الگو ،در گام اول نظام مدیریت فرایندها را در ستاد شرکت طراحی و استقرار دهد.
 -2اهداف پروژه:

هدف محوری پروژه طراحی نظام مدیریت فرآیندهای ستاد شرکت ملی نفت ایران می باشد که اجرای آن به شرکت کمک می کند
مقاصد مطلوب آن محقق گردد.
به طور مشخص می توان موارد زیر را به عنوان اهداف اصلی پروژه معرفی نمود.
 کمک به ارتقای بهرهوری (کارایی و اثربخشی) شرکت ملی نفت ایران؛
 بازطراحی و بازنگری فرایندهای کسب وکار در قلمرو ستاد شرکت ملی نفت ایران؛
 ایجاد تحول از طریق پياده سازی زنجيره یکپارچه و سيستمی فرایندهای کسب وکار جهت ایجاد ارزش افزوده برای سازمان؛
 فراهم سازی زمينههای استقرار نظام مدیریت فرایندهای ستاد شرکت ملی نفت ایران؛
 ایجاد نظام بهبود مستمر فرایندهای ستاد شرکت ملی نفت ایران؛
 افزایش انطباق پذیری فرایندهای ستاد با الزامات قانونی حاکم بر ستاد شرکت ملی نفت ایران؛
 فراهم کردن زمينه ایجاد سازمانی یکپارچه ،چاالك ،فرایندمحور و سيستماتيک با رویکرد مدیریت هزینه و ایجاد ارزش برای
ذینفعان از طریق :
 حذف فرایندها و فعاليتهای بدون ارزش افزوده؛
 کاهش مراکز درگير در فرایند و تصميمگيری در سازمان؛
 حذف گردش کار و قواعد و ضوابط غيرضروری؛

-3قلمرو پروژه:

محدوده اجرایی این پروژه ،مدیریتها و واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران است.
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-4اقالم قابل تحويل ،دستاوردها و نتايج حاصل از پروژه:

خروجی ها و نتایج به تفکيک گامهای اجرایی در جدول زیر مالحظه می شود:
نتایج و خروجی ها

مراحل اجرایی

 ساختار اجرایی پروژه در تيم مشاور و شرکت ملی نفت
 برنامه های آموزشی به صورت مستمر
گام اول :آمادهسازی و فرهنگ
سازی

 برنامه های ترویجی به صورت مستمر
 توسعهی دانش و نگرش تفکر فرایندی در سطوح مختلف شرکت
 ارتقای هماهنگی بين ارکان مختلف شرکت در راستای استقرار مدیریت فرایندها
 ارتقای هماهنگی کامل بين ارکان تيم اجرایی پروژه در شرکت و تيم مشاور

گام دوم :طراحی چارچوب طبقه
بندی فرایندهای مناسب برای ستاد
شرکت ملی نفت ایران

 اصول حاکم بر طراحی فرایندهای شرکت ( استراتژیهای اصالح فرایند)
 چارچوب بومی طبقه بندی فرایندی مناسب برای ستاد شرکت ملی نفت
 فرآیندهای اولویت دار بر اساس شاخص های احصاء شده

گام سوم :بازنگری/طراحی
فرایندهای کسب و کار

 گزارش وضع موجود شرکت در خصوص فرایندها با استفاده از ارزیابی بلوغ فرایندها
گزارش طرح بهبود فرایند
 نقشه فرایندی شرکت
 فرآیندها و زیرفرآیندهای طراحی شده
 ماتریس تعامالت()CFD

گام چهارم :پياده سازی و
مستندسازی








شناسنامه فرایندها و زیر فرایندها
شناسنامه شاخصهای فرایندی
نمودار گردش کار فرایندها و زیر فرآیندهای مصوب تا سطح وظيفه
روش اجرایی شامل دستورالعملها آئين نامهها و فرمهای مورد نياز هر فرایند و زیرفرایند
مکانيزم ارزیابی و بهبود مستمر فرایندهای سازمان
گزارش نهایی پروژه
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 -5مراحل پيشنهادي پروژه:

با فرض استقرار نظام مدیریت فرایندها در شرکت ،انتظار میرود زمينهی الزم جهت بهبود سایر عناصر سازمان در شرکت فراهم گردد .در
همين راستا گامهای ذیل جهت طراحی نظام مدیریت فرآیندهای ستاد شرکت ملی نفت ایران ،مدنظر میباشد:
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گام اول :آمادهسازی و فرهنگسازی

آنچه در سازمان ها مزیت رقابتی ایجاد می کند ،بهره وری به معنای بکارگيری و ترکيب موثر عناصر سازمان است .طراحی نظام
مدیریت فرآیندها در قلمروی ستاد شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از گزینه های بهبود بهره وری ،موجب می گردد که بهره
وری به صورت دائمی ارتقاء یافته ،مسير آن مشخص شده و بسترهای الزم جهت استقرار آن شکل گيرد .بدین منظور بایستی بستر
مناسب برای اجرای پروژه به شرح ذیل صورت پذیرد:
 -1آمادهسازی
 سازماندهی ساختار اجرایی پروژه
در این مرحله تالش می شود تا با ایجاد ساختاری مناسب از جمله ،شورای راهبردی ،کميته اجرایی ،کارگروه های تخصصی
مواردی مشابه ،زمينه الزم جهت بهره مندی از نقطه نظرات خبرگان فرآهم آید.
 -2فرهنگسازی
این مرحله از نظر زمانی از ابتدای پروژه آغاز و در طول زمان اجرای پروژه گسترده خواهد بود که شامل موارد ذیل می باشد:
 ارائه برنامههای آموزشی بصورت مستمر در طول اجرای پروژه برای سطوح مختلف سازمان به منظور آشنایی کليه کارکنان
با مفاهيم و روش طراحی نظام مدیریت فرآیندها و مشارکت بهتر ایشان در ایجاد تحول مثبت و اثر بخش در شرکت.
ارائه برنامه های ترویجی در طول اجرای پروژه(سمينار ،همایش ،تبليغات رسانه های و  )...جهت فرهنگ سازی و نهادینه

کردن ادبيات بهره وری و آماده کردن فضای سازمان برای اجرای پروژه ،با اتخاذ رویکرد مشارکت تدریجی و از طریق همفکری
با حوزه های مختلف سازمان.
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گام دوم :طراحی چارچوب طبقه بندی فرایندهای مناسب برای ستاد شرکت ملی نفت ایران

 -1مطالعه و بررسی اسناد باالدستی :شامل کليه قوانين و الزامات قانونی باالدست مرتبط با پروژه ،سند برنامه استراتژیک شررکت،
ساختار سازمانی شرکت (رسمی و غيره رسمی) و سایر مستندات مرتبط
 -2مطالعات ميدانی شامل مصاحبه با خبرگان و متخصصان و افراد کليدی سازمان به دليل دارا بودن دانرش و تجربره و اسرتفاده از
نظرات ارزشمندشان.
 -3مطالعه و بررسی استانداردها و مدلهای مرجع طبقه بندی
 -4تدوین اصول حاکم بر طراحی فرایندهای شرکت ( استراتژیهای اصالح فرایند ) با توجه به ماموریت ،چشم انداز و ارزش هرای
شرکت ،قوانين و الزامات قانونی و قابيليت های کارکنان ،توان طرح ریزی و پياده سازی سيستمی تغييرات فرآیندی ،الزامرات و
مفروضات پروزه و سایر اصول حاکم بر پروژه.
 -5انتخاب چارچوب بومی شده طبقه بندی فرآیندهای شرکت ملی نفت بر اساس کليه خروجی های منتج از مراحل قبل.
 -6تدوین شاخص های اولویت بندی فرآیندهای ستاد شرکت ملی نفت و اولویت بندی فرآیندهای شررکت ملری نفرت برر اسراس
شاخص های احصاء شده.
گام سوم :بازنگری /طراحی فرایندهای کسب و کار

 شناخت وضع موجود فرایندها
 معرفی و انتخاب مدل بلوغ فرایندهای سازمانی
 اندازهگيری بلوغ فرایندها
 پيشنهاد طرح بهبود فرایند
 تحليل شکاف فرایند بر اساس چارچوب استاندارد فرایندی مناسب طراحی شده
 شناسایی نقاط قابل بهبود فرایندها
 بازنگری /طراحی فرایندها و زیر فرایندهای مناسب شرکت تا سطح وظيفه
 تعریف یا تعيين شاخصهای عملکردی هر فرایند و زیر فرایند
 ترسيم و تصویب نقشه فرایندی شرکت
گام چهارم :پیاده سازی و مستندسازی








ابالغ فرایندهای بازنگری شده و جاری سازی در سيستم مستندات شرکت
تدوین /بازنگری شناسنامه فرایندها و زیر فرایندها
تدوین /بازنگری شناسنامه شاخصهای فرایندی
تهيه نمودار گردش کار فرایندها و زیر فرآیندهای مصوب تا سطح وظيفه
تهيه روش اجرایی شامل دستورالعملها ،آئين نامهها و فرمهای مورد نياز هر فرایند و زیر فرایند
تدوین مکانيزم ارزیابی و بهبود مستمر فرایندهای سازمان
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تبصره :1گام های سوم و چهارم ابتدا بایستی برای فرآیندهای اولویت دار و سپس برای سایر فرآیندها انجام شود.
تبصره :2کليه مستندات فرآیندی مصوب و ارائه شده توسط مشاور(مجری پروژه) بایستی قابليت مکانيزه شدن داشته باشند.

روش طراحی مدیریت فرایندها
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- 6ساير موارد ( از جمله ساختار اجرايي ،موانع و محدوديتهاي اجرايي و )...

در این پروژه تالش می شود تا با ایجاد ساختاری مناسب از جمله ،شورای راهبردی ،کميته اجرایی ،کارگروه های تخصصی مواردی مشابه،
زمينه الزم جهت بهره مندی از نقطه نظرات خبرگان فرآهم آید.
-7زمان مورد نياز پروژه 11( :ماه)
گام ها

1
2

شرح خدمات

آمادهسازی و فرهنگ سازی

مدت
زمان

ماه
1

2

3

4

5

6

7

8

18

طراحی چارچوب طبقه بندی فرایندهای
3

مناسب برای ستاد شرکت ملی نفت ایران
بازنگری/طراحی فرایندهای کسب و کار
3

3

(فرآیندهای اولویت دار)
بازنگری/طراحی فرایندهای کسب و کار
6

سایر فرآیندها
پیاااده سااازی و مستندسااازی(فرآیندهای
3

4

اولویت دار)
پیاده سازی و مستندسازی سایر فرآیندها
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 -8تائيد (مهر و امضاء) واحد متقاضي



مالحظات :
 -3تكميل اين فرم دليلي بر غيرتكراري بودن طرح نمي باشد.
 -2تائيد و امضاي فرم  RFPتوسط واحد متقاضي بمنظور تائيد صحت مندرجات ضروري مي باشد.
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