
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه مدیریت خبرنامه

 

 1493بهمن ماه  – 7شماره 

 نوسازی معادن خاورمیانهشرکت گسترش و 

 شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه()



 در این شماره می خوانید:

  4 معرفی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه 

 3 مدیر عامل: مدیریت دانش در پروژه ها مصاحبه با

 5 اخبار شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

 5 اخبار شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

 6 مقاله: بررسی اجمالی قیمت مس در بازارهای جهانی و داخلی

 APQC 8دل آشنایی با مفاهیم فرآیند، فرآیندگرایی و م
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 تبدیل داده به دانش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رش و نوسازی معادن خاورمیانهتمعرفی شرکت گس 

 زمینه فعالیت

 خرید، فروش و سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی داخل و خارج از کشور

  و سایر واحدهای تولیدی تهیه و تأمین اقالم معدنی مورد نیاز مجتمع های زیرمجموعه میدکو

 داخلی و خارجی در خصوص واردات و صادرات اقالم مورد نیازخدمات بازرگانی 

 تولید انواع مواد معدنی اولیه و محصوالت وابسته

 مشاوره تخصصی در امور معادن و صنایع تولیدی مربوطه

 اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر خارجی سازنده ماشین آالت و تجهیزات معدنی

 

 پروژه های در حال اجرا

 

 

 :عملیات اکتشاف 

 کرمان -سنگ آهن  های محدوده -

 کرمان  -سنگ مس های محدوده  -

 کرمان –آهك و دولومیت های محدوده  -

  2Km 2782به وسعت پهنه قزوین  -

 Km2 6161 به وسعتپهنه اردبیل  -

 2Km 6121کرمان به وسعت  22پهنه  -

 2Km 6661کرمان به وسعت  8پهنه  -

 عملیات اکتشاف تکمیلی: 

 چاه موسی - معدن مس  -

 قله سوخته - معدن مس -

  غرب طرود - محدوده مسعملیات اکتشاف مقدماتی 

  کرمان و طبس –پتانسیل یابی محدوده های معادن زغالسنگ 

 

 سرمایه گذاری ها

 

 

  طبس –احداث کارخانه فرآوری زغالسنگ 

 تن کنسانتره در سال 211،111 :ظرفیت

 

  کرمان –احداث کارخانه تولید آهك دانه بندی 

 تن در سال 870،111 :ظرفیت

 

 کرمان   - احداث کارخانه تولید دولومیت دانه بندی 

 تن در سال 121،111 :ظرفیت

 

 کرمان – احداث کارخانه پخت آهك و دولومیت 

 تن در سال 011،111 :ظرفیت

 

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه با هدف تأمین مواد اولیه معدنی کارخانجات هلدینگ توسعه معادن و 

 6066صنایع معدنی خاورمیانه و سایر کارخانجات داخلی با تمرکز بر معادن آهن، مس و زغال سنگ در آبان ماه 

 تأسیس گردید.
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 مصاحبه با مدیر عامل: مدیریت دانش در پروژه ها   

مشکالت زیادی مواجه است که در نتیجه آن مبالغ هنگفتی از سرمایه های ملی به همه ما نیك آگاهیم که اجرای پروژه ها در کشور با 

هدر می رود. این مشکالت باعث بروز تأخیرات و افزایش هزینه های پروژه ها می گردد. متأسفانه اجرای پروژه ها اغلب همراه با سعی و 

کسب شده استفاده شود. به همین دلیل کسب تجربه و حفظ و خطا بوده و کمتر سعی شده است از تجربه ها و دانش هایی که تاکنون 

استفاده از آن در پروژه های بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و پرداختن به این امر را می توان به عنوان راه حلی جهت بهبود 

 اجرا، جلوگیری از دوباره کاری ها و کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه ها مطرح نمود.

هنگامی که پروژه ای انجام می شود، افراد درگیر در آن، تجارب بسیار گرانبهایی را کسب می کنند که این دانسته ها و تجربیات باید 

مستند شده و مورد استفاده مجدد در همان پروژه یا پروژه های آتی قرار گیرد. لزوم مستندسازی و نگهداری این دانش با ذکر این نکته 

د که مهندسان و خبرگان پس از اتمام کار پروژه، ممکن است سازمان پروژه را ترک کنند و دانش شان را با خود ببرند. روشن تر می شو

لذا استفاده مجدد از اطالعات و دانش پروژه به صورت سیستماتیك و در قالب مدیریت دانش عامل حیاتی بوده و دارای مزایای عمده 

 زیر می باشد:

 

 تقیم به پروژه های گذشته را حداقل می کند.نیاز برای ارجاع مس -

 احتمال تکرار مشکالت را کاهش می دهد. -

 ب کاهش زمان و هزینه حل مشکالت می گردد.جمو -

 

 

  

در  "نیاز به دانش"جهان هستی دست یابند. پس ابتدا باید انسان ها تنها از طریق شناخت خود می توانند به شناخت دانش محصور در 

می باید به گونه ای باشد که به  حاصله دانش ا و روش استخراج آن تعیین گردد.همکاران به وجود آید، سپس بستر استخراج دانش مهی

 دانش حاصله می بایست پیموده بهره گیریم و راه های رفته را بازپیمائی نکنیم. همچنین های از تجربیات و راه ،روش مهندسی معکوس

 و مشکالت پیش آمده را فراهم آورد. لمسائ یگره گشای برایآماده سازی اذهان و به کارگیری روش های خالقانه زمینه 

تندسازی، بهره برداری و مس ر با هدف استخراج،پیمایش این مسی همکاران جوان، متخصص و پرتوان من در شرکت ممرادکو در حال

دستاوردهای آنها هستند. به این منظور، بهره گیری از مدیریت ثابت و توانمند، و بکارگیری دانش فنی و عمومی مستتر در پروژه ها 

ص در پروژه ها، ایجاد ف، کارورزی در سطوح کارشناسی تا رسیدن به درجه خبرگی، استفاده از مشاوران متخصاهدامدیریت برمبنای 

وردهای هر پروژه، بهینه سازی تولید و توسعه آن اول به صورت ی به جای منافع شخصی، توسعه دستافرهنگ توجه به منافع عموم

 مثمر ثمر خواهد بود. ،پایلوت و بعد به صورت دائمی و بر پایه تحقیقات

                  ها نیازمند کنترل مستمر هزینه ها در خالل کنترل فازهای پروژه،  نظیر مدیریت هزینه تخراج دانش پروژه ها در حوزه های عمومیاس

سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت حذف هزینه های مازاد، افزایش ارتباط و هماهنگی گروه ها و کارشناسان بخش های مالی و فنی، 

 ایجاد توازن در کلیه ابعاد پروژه می باشد.تطابق مستمر سرفصل های کاری جهت جلوگیری از خطاهای فنی و مالی و 
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 برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش 

MTAshareو کار با نرم افزار 

 
 زشی مدیریت دانش با محوریت:کارگاه آمو

 آشنائی با مفاهیم مدیریت دانش -

 نحوه دانش نویسی -

 کار با نرم افزار مدیریت دانش -

توسط کارشناس محترم واحد توسعه مدیریت میدکو،  18/16/60در تاریخ 

جناب آقای مهندس غالمرضایی و با حضور جمعی از کارکنان دفتر مرکزی 

 گردید. شرکت برگزاراین در محل ممرادکو 

 
 مدیریت هزینه ها جهت کاهش آنها

 
 

در شرایط اقتصادی فعلی مدیریت هزینه ها و کاهش آنها از مهمترین اهداف 

مدیریتی به شمار می رود. در شرکت ممرادکو نیز این مهم از اولویت ها بوده 

 ذیل در راستای آن در حال انجام است.و اقداماتی به شرح 

 کاهش قیمت تمام شده -

 کاهش مصرف انرژی، آب و مواد اولیه تولیدی -

 استفاده از فرآیندهای استاندارد در اجرا -

 سرمایه گذاری مناسب جهت توسعه -

 برون سپاری رقابتی -

 بررسی تعداد و توانمندی نیروی انسانی و تالش جهت افزایش بهره وری آنها -

 داخت ها با مهارت، توان و تجربه کاریتطبیق پر -

 برگزاری جلسات هماهنگی ماهانه

 

 

 

جلسات هماهنگی  جوزدانی، مدیر عامل مجموعه، از بدو ورود آقای مهندس

پاره ای از موارد کارکنان شاغل    ماهانه با کلیه کارکنان دفتر مرکزی و در 

در این جلسات ضمن بررسی  در سایت ها و پروژه ها برگزار می شود.

قوت و ضعف در ماه گذشته، برنامه های ماه آتی جهت  و نقاط پیشرفت امور

پیگیری و اجرا تصویب می گردد. همچنین در خصوص مسائل فرهنگی، 

عبادی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و فنی و مهندسی مباحثه و نکاتی در 

این خصوص مطرح می گردد. از دیگر مباحث مطروحه در این جلسات، 

وعات مختلف است که توسط کارکنان مطرح و به مباحث آموزشی با موض

 اشتراک گذاشته می شود.

 

 تصویب چارت سازمانی

 

 

 

 

دفتر ساختار سازمانی )چارت سازمانی( شرکت ممرادکو، شامل ساختار 

مرکزی، دفاتر استان ها و مجتمع مس چاه موسی طراحی و توسط شرکت 

 محترم میدکو تصویب گردید.

پیرو تصویب چارت سازمانی، شرح شغل کلیه پست ها تدوین و جهت 

 تصویب به شرکت میدکو ارسال گردید.

 

2 

 در دفتر کرمان TRIZبرگزاری دوره آموزشی 

 

 
حضور جناب آقای دکتر  با و بصیرزاده توسط جناب آقای مهندس دوره این

کارخانجات تابعه هلدینگ میدکو  کارشناسان فنی شرکتها و جلوداری و 

 قبیل از موضوعاتی و دفتر کرمان برگزار نفر ساعت در محل 222 میزان به

 .شد داده آموزش کنندگان شرکت به  TRIZمفاهیم و اصول 

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش 

 در کارخانه کک سازی زرند

 
 حضور با و کرمان دفتر مدیریت توسعه کارشناسان توسط دوره این

 و برگزار ساعتنفر  221 مدت به کك سازی زرند کارخانه کارشناسان

 نحوه و نویسی دانش نحوه مدیریت دانش، اولیه مفاهیم قبیل از موضوعاتی

  .شد داده آموزش کنندگان شرکت به MTAshare افزار نرم با کار
 

 اخبار ممرادکو

 میدکواخبار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بررسی اجمالی قیمت مس در بازارهای جهانی و داخلی 

 ن مهمکند. با در نظر گرفتن ایکشور، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می در صنعت مس صنعتی استراتژیك است و با توجه به ذخایر قابل توجه مس

شده های اکتشاف، استخراج و فرآوری مس انجام در هر یك از بخش مناسبیهای گذاریسرمایهدر سال های اخیر ، فلزات جهانی قیمت به توجه و با

 المللی فلزاتدارد و در بورس بین متقاضیان زیادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعهکه در تمام  است ییکاالها جملهاز سویی مس از  است.

بسیاری از صنایع به آن وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دارند. مصرفی بودن این فلز در دنیا باعث شده . عالوه بر آن است رطرفدارجزو فلزات پنیز 

ر خالصه در این مقاله به طوشود. که تاثیر مستقیمی از شرایط اقتصادی در دنیا گرفته و با هر تغییر کوچکی در شرایط اقتصادی با نوسان روبه رو می

 بررسی قیمت جهانی و داخلی کاتد مسی و پیش بینی قیمت آن در آینده می پردازیم. به

 قیمت محصول

رشد روزافزون تقاضای مس به خصوص از طرف کشورهای تازه ظهور اقتصادی مانند هند و برزیل و کشورهایی بزرگ اقتصادی مانند چین به رشد 

سی کرد. در واقع از رکرده است. روند افزایشی قیمت مس را باید از قبل از بحران جهانی بر قیمت این فلز پایه بعد از بحران جهانی کمك شایانی

رشد قیمتی ( نددبه تقاضای مس دامن می ز قوا که با تمام)بود که با رشد اقتصادی در دنیا و ظهور کشورها و قدرت های جدی اقتصادی  2112سال 

تا اینکه با آغاز شرایط اقتصادی بحران زده برای کشورها جهان،  آغاز بحران جهانی ادامه داشت،و  2118برابری تا سال  1مس آغاز شد. این رشد 

 همراه شد. زیادماه با کاهشی  1قیمت مس در کمتر از 

 قیمت جهانی کاتد مسی

ها عبارت هستند از بورس بورسقیمت جهانی مس که رابطه مستقیم با میزان عرضه و تقاضا دارد، در سه بورس بزرگ دنیا مشخص می شود. این 

 فلزات لندن، بورس نیویورک و بورس شانگهای که قیمت مس در این سه بورس با توجه به عرضه و تقاضای محلی و همچنین فاصله مکانی و زمانی،

 تا حدودی با یکدیگر تفاوت می کند.

 ید این فلز، قیمت مس همانند بقیه فلزات دستخوش تغییرات فراوانیبا پیشرفت سریع تکنولوژی و باال رفتن تقاضا و از طرف دیگر بیشتر شدن تول

ارائه شده است. همچنین در این نمودار نوسانات قیمت مس نیز در  2162تا ابتدای سال  2111بوده است که در شکل زیر، تغییرات قیمت آن از سال 

 محدوده آبی رنگ نمایش داده شده است.
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 ) قیمت ها دالر بر تن(2162تا  2111غییرات قیمت فلز مس در بورس فلزات لندن از سال نمودار ت
 

ها تغییرات ادامه داشته است. پس از آن به مدت دو سال قیمت 2111روند صعودی داشته و تا سال  2110ها از سال همانطور که مالحظه می شود قیمت

بوده است. با شروع بحران اقتصادی در جوامع غربی و کشورهای صنعتی، قیمت مس دچار افت شدیدی شده چشمگیری نداشته و تقریبا بدون تغییر 

هزار دالر به ازای یك تن کاتد مس رسید. پس از این دوره رکود، با وجود رکود در بازارهای کشورهای  2111به  2116به طوری که قیمت ها در سال 

قیمت ها به باالی  2166به تبع آن قیمت کاتد مس با افزایش رو به رو شد به طوری که پس از دو سال و در سال  غربی، تقاضا در کشور چین باال رفته و

به  2162ها با یك شیب مالیم کاهش یافته و تا سپتامبر سال دالر بر تن نیز رسید. پس از این دوره قیمت 61111دالر رسید. حتی در مقاطعی به  7211

 رسید.  دالر بر تن 2011قیمت 

 قیمت داخلی کاتد مسی

 ت آنپس از راه اندازی بورس فلزات در داخل کشور و عرضه انواع مختلف فلزات در این بورس، فلز مس نیز در بورس مورد معامله قرار گرفت و قیم

 اسلب، بیلت و مس کم عیار عرضهنیز با توجه به قیمت جهانی فلز مس، دستخوش تغییرات بوده است. در بورس ایران، مس به صورت کاتد، مفتول، 

ها در بازار جهانی، قیمت این فلز در بازار داخلی نیز با کاهش مواجه می شود. به دلیل تبعیت قیمت کاتد مس از بازار جهانی، همزمان با کاهش قیمت

                        میلیون ریال در اواسط 2/61د به کیلویی در حدو 62میلیون ریال در ابتدای سال  221شده است به طوری که قیمت کاتد مس از کیلویی 

 رسید. 60سال 

 پیش بینی قیمت مس

بیشتر از  مسی عرضه کاتدمیزان  2168تا سال  Wood Mackenzieو  CRUو  ICSG تحقیقاتی اتبر اساس مطالعات صورت گرفته توسط موسس

هزار تن خواهد بود که این امر می تواند به کاهش و یا حداقل عدم  611حدود  در 2168و  2161تقاضای آن بوده طوری که مازاد عرضه در دو سال 

  منجر شود. مسی افزایش قیمت کاتد

 هپس از این دوره با توجه به رشد ساالنه مصرف و همچنین خروج کشورهای غربی و اقتصادهای نوظهور از رکود، میزان تقاضا از عرضه بیشتر شد

روند  2168پیش بینی می شود از سال . این بدان معناست که میلیون تن کسری مس مواجه خواهد شد 6/2ا حدود ب 2120در سال دنیا طوری که 

 مسی آغاز گردد.صعودی قیمت کاتد 

 نتیجه گیری

های معدنی و کارخانجات می باشد که این امر شرکت 2168تا  2160های پیش رو افت قیمت ها در طول سال های عامل کاهش تولید مس در سال

ن می سازد. با گذر از این دوره و صعود دوباره کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری تولید رهنمومرتبط با فرآوری مس را به استراتژی های 

 قیمت مس استراتژی های سرمایه ای و توسعه ای راهگشای شرکت های معدنی خواهد بود.
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 تمرکز بر وظیفه تمرکز بر فرآیند

 بازده کوتاه مدت اقتصادی تمرکز بر مشتری

 کارکنان منشأ مشکالت هستند فرآیندها منشأ مشکالت هستند

 اندازه گیری عملکرد کارکنان عملکرد فرآیندهااندازه گیری 

 توان یك فرد بهتر یافتهمیشه می توان فرآیند را بهبود دادهمیشه می

 کارکنان کار خودشان را انجام می دهند کمك به اینکه کارها درست انجام شود

 چه کسی کار را اشتباه انجام داده است؟ چه خطائی رخ می دهد؟

 اصالح کردن خطاها ونوسانات  کاهش انحرافات

 کنترل کردن کارکنان توسعه افراد

7 

 

 APQCمدل آشنایی با مفاهیم فرآیند، فرآیندگرایی و 
 : دلبند جاویدگردآوری

 مفهوم فرآیند

 .کنند می ایجاد ارزش افزودههای متنوع های مورد نیاز از ورودیهایی است که با تولید خروجییك فرایند توالی فعالیت: EFQMتعریف 

 .دنکنمی بروندادها تبدیل دروندادها را به که یا متعامل همبه مرتبط هایفعالیت مجموعه :ISO9000:2005تعریف 

 

 یفرآیندرویکرد 

 آنها را شامل می شود. بین و تعامالت سازمان در  شده کار گرفته به فرآیندهای یافتهنظام و مدیریت ، شناساییرویکرد فرآیندی
 

پایه گذاری رویکرد فرآیندی و مهندسی مجدد  داده است.دنیای کسب و کار  به یندی به عملیات تولید و ارائه خدمات جلوه ویژه ایآدر سده حاضر، رویکرد فر

 داشت.یند تولید خودرو آه فر، نگرش تازه ای ب6610در سال ، عت خودرو سازی آمریکا، هنری فوردیکی از اسطوره های صنفرآیندها در صنایع خودروسازی بوده است.

طراحی کرد. سپس به سازماندهی خط تولید پرداخت. در واقع کارگران، مونتاژ  را یك خودرو با کیفیت باال، بهایی نه چندان گران و دارای مراحل ساخت آسان ابتدا او

خط، کارگران فقط یك وظیفه ویژه برای انجام دادن خودرو را در ابتدای خط تولید آغاز می کردند و خودرو به تدریج در طول خط تولید کامل می شد. در هر نقطه از 

 هنری فورد، توسعه و ساخت یك خودرو را به عنوان یك فرایند از ابتدا تا انتها در نظر گرفت، سپس آن را طراحی کرد. فعالیت های درون آن به بیان دیگرداشتند. 

ر یندی که هنری فورد دآبا سازماندهی جدید و بهبود فریکنواخت و کارا اجرا می شود.  ،ور کاملبه ط هایندآفره تا بتواند اطمینان حاصل کند هم را اولویت بندی کرد

ای در ساخت خودروها شد. به عنوان یك نتیجه او توانست مشتریانی در سطح متوسط درآمدی جامعه کارخانه جدیدش انجام داد، موفق به کاهش هزینه قابل توجه

و کیفیت خوب سازد. در نهایت از آنجایی که بهره وری کارخانه جدید افزایش یافته بود، هنری فورد توانست به کارگران خود بیش  را صاحب خودرویی با بهای مناسب

 پرداخت کند. بیشتری از کارگران سایر کارخانه های اتومبیل سازی دستمزد

 

 

 

 

 ساختار وظیفه گرا در مقابل ساختار فرآیندگرا

و مهارت های پرسنل خود به یك سازمان وظیفه ای با توجه به دانسته ها 

، سازمان را تثبیت واحدهامختلفی تقسیم می شود. سازماندهی در ی واحدها

می کند و فرصت های بهینه ای را برای باالبردن لیاقت ها و شایستگی ها به 

آغاز می شود که ریسك وظیفه گرا شدن از زمانی  کارکنان و سازمان می دهد.

واحدها و کارکنان برای بهبود هر وظیفه و عملکردی، براساس دیدگاه خودشان 

 کوشش می کنند.

ها را برای  زشیندها که ارآفریندی به عنوان یك جریان از آسازمان فر

تعریف شده و عملکردها یا وظایف جریانی از تولیدات  مشتریان خلق می کند

مزیت این روش این است که مشتریان  ی کنند.یا خدمات را به مشتری متصل م

 همیشه در کانون تمرکز هستند و این به دلیل انعطاف پذیری سازمان می باشد. 
 

 مدل مرجع فرآیندی

 کند. می آل داشته باشد ایجاد در حالت ایده باید چه یك سازماندیدگاهی کامل نسبت به آنمدل مرجع فرآیندی 

                                            با بررسی تعداد زیادی سازمان با یکدیگر، و  استیان صدها سازمان مختلف ( در مBenchmarkکاوی )معموال مبتنی بر بهینهاین مدل 

 مطمئن می شود که: 

یك از های هر فعالیت کلیه -0 ،هایندزیرفرآیندهای هر یك از فرآ کلیه -2 یك سازمان در حالت کالن و عمومی، یندهای مورد نیازآفر کلیه -6

  با هم شناسایی شده اند. هایندها با هم و فعالیتآیندها با هم، زیرفرآتقدم و تأخر فر -0 ها ویندآزیرفر
 

 سفارشی کردن مدل مرجع فرآیندی

ل فرآیندهای کالن و عمومی، زیرفرآیندها ممی بایست کلیه سطوح فرآیندی )شایك مدل کلی است، لذا جهت سفارشی سازی آن  مدل مرجع فرآیندی

 د.ذاری هر یك از آنها تصمیم گیری کرو در خصوص میزان کاربرد و تأثیرگ با نیازها و الزامات سازمان مقایسه (و فعالیت ها
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 APQC-PCFمدل 
اما سیس گردید، أو مقامات رسمی دولتی در آمریکا تهای صنفی با درخواست برخی اتحادیه 6668( در سال APQCوری و کیفیت )مرکز آمریکایی بهره

           "یندآی فربندچارچوب طبقه"در جهت ارتقاء   IBMو   APQCهای، سازمان2117در سال  هیچگاه فعالیت آن محدود به آن کشور نبوده است.

 های ویژه صنایع مختلف با یکدیگر همکاری مشترکی را آغاز نمودند. توسعه تعدادی از چارچوب فراصنفی و

ه نسبت ب یندی و فراصنفیآهایشان را بیشتر از دیدگاه فرها را تشویق کند که فعالیتدهای کسب وکار و سایر سازمانایجاد مدلی بود تا واح هدف،

های متعدد (، نسخهPCFیندی )آبندی شده فره عمومی چارچوب طبقهعالوه بر ارائه نسخ APQCسازمان   .کنندتعریف ای گاه محدود وظیفهددی

 .روزرسانی استدر حال توسعه و به تهیه و ارائه نموده است که مرتباً دیگری را نیز، ویژه هر صنعت

الیه های بعدی شامل گروه های فرآیندی، فرآیندها است.  در الیه اول رده فرآیندی 62به شکل زیر و متشکل از  برای صنایع عمومی چارچوب کلی مدل 

  و فعالیت ها می باشد.

 

 

 فرآیندهای عملیاتی 

1 

 وسعهت

 استراتژی انداز و چشم 
 

2 

توسعه و مدیریت  

 محصوالت و خدمات
 

4 

بازاریابی و فروش  

 محصوالت و خدمات

3 

 عرضه

 محصوالت و خدمات
 

5 

 مدیریت

 ارائه خدمت به مشتری 
 

 مدیریتی و پشتیبانیفرآیندهای 

 انسانی توسعه و مدیریت سرمایه -6

 

 مدیریت فناوری اطالعات -7

 

 مدیریت منابع مالی -8

 

 تملک، احداث و مدیریت دارائی ها -9

 

 مدیریت روابط برون سازمانی -11

 مدیریت ریسک، تطبیق و انعطاف پذیری کسب و کار -10

 توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار -12

                  صرفاً در گروه های فرآیندی و الیه های پایین تر صورت ،نیست و حذفمجاز اصلی الیه  62در زمان سفارشی سازی مدل، حذف هیچ یك از این 

گروه های فرآیندی و فرآیندها را مورد مطالعه قرار دهید. الزامات سازمان خود می گیرد. جهت بهره برداری از مدل و به کارگیری آن در سطح سازمان 

فرآیندهای مد نظر را لیست کنید.  ،در هر رده فرآیندی، گروه های مورد کاربرد، و در هر گروه ها تطبیق دهید.را با الزامات ذکر شده در گروه ها و فرآیند

گروه تشریح کنید. سپس، ورودی ها و خروجی های مورد انتظار آن فرآیند را تبیین و در هر فرآیند، شرح پردازش های صورت گرفته در آن فرآیند را 

 خروجی را از سایر رده ها تعیین کنید.فرآیندهای ورودی و ها و 

 

موجود است. جهت دریافت فایل ثبت نام در سایت الزامی   https://www.apqc.org/pcf( در آدرس  8.1.0نسخه به روز آوری شده مدل )ویرایش 

 است.

 

https://www.apqc.org/pcf
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 از سفارشی سازی مدل مثال
 

 

 

 فرآیندهارده چهارم مدل، گروه های فرآیندی و 
 

 

 


