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 رهبری تحول در پروژه های بهبود
   

  1395بهمن  

نخستين همايش ملي بهبود در سيستم های 
 مديريت شهری

 ميـر سـامان پيـشوايي
 

 عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران

pishvaee@iust.ac.ir & ms-pishvaee@aut.ac.ir 

www.pishvaee.com 

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران
 

 بر مبتني همكاري و برادري با بايد شهرداري مجموعه
 به پيش از بيش رساني خدمت براي قانون، و منطق

 .كنند تالش مردم

 
 

  تكريم مردم، كار تسريع و تسهيل بايد مردمي مراجعات در
 مورد مهم شاخص چهار عنوان به اعتمادسازي و آنان

 .باشد جدي توجه
 

 1384/12/13-شهردارياعضاي شوراي شهر، شهردار و مسئوالن ديدار با 
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 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

پروژه بازطراحي فرآيندی از 
 نوع پروژه تغيير است

 
 %50= نرخ شکست

 هشـدار

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

مقاومت ها را بي اثر كنيد  ! 
 
 

 

 
آنــها را تبديل به فرصت كنيد! نه 

 
 

موثر سياست های خلق و مقاومت ها کردن بي اثر برای  

 را تصميم مان از حاصل بازخوردهای اثرات مي بايست

 .کنيم درک

که مي گيرند نشأت بازخوردها از پيچيده رفتارهای اکثر 

 .هستند سيستم مختلف بخش های تعامل حاصل خود

 

 
 :دو نكته مهم تفكر سيستمي
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پديده ها به خطي نگاه :خطي تفکر 

Situation

Goals

Problem Decision Results

رقبا قيمت چون کرده افت فروش است؛ کرده افت فروش چون باالست موجودی ميزان  

 .است تر پايين

و رفته باالتر فروش تا بياوريم پايين تر را قيمت :نتيجه ... 

مي کنيم ضرر بيشتر ما و مي آورند پايين تر را قيمت هم رقبا اما مياوريم پايين تر را قيمت. 

 

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

 اهداف

 تصميمات

 محيـط

 اهداف

 تصميمات

 محيــط

 تأثيرات جانبي

 اقدامات ساير بازيگران

 اهداف ساير بازيگران
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 نظام خلقت

 اطالعات
بازخوردی   

 تصميمات

 استراتژی، ساختار،
قوانين تصميم   

 مدل های ذهني 
 درباره نظام خلقت

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

Time 

Good 

Poor 

Strategic 

Performance 

Anticipatory 

Change 

Reactive 

Change 

Crisis 

Change 

Readiness for 

Change 

Strategic 

Capability 



1428/05/20 

5 
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 ؟

 است؟ استراتژیعامل اصلي •
 

 است؟ ساختارعامل اصلي •
 

 ؟است سيستم و فرآيندعامل اصلي •
 

 
 

 
 ؟چيستعامل اصلي پس . همه اين عوامل مهم هستند اما عامل اصلي نيستند•
 

 
 

 است باور و رفتار انسانعامل اصلي 
 

 پس باورها، احساسات و نگرش انسانها بايد مورد توجه قرار گيرد
 

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

 :افرادی که مي توانند عامل تحول باشند بايد دارای دو ويژگي باشند•

Ability 
 توانايي

 مهارت

 تجربه دانش

Willingness 
 عزم

 انگيزه
(کمال طلبي)  

 اعتماد

(ايمان)  

 تعهد

(تقوا)  
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چارچوبشكني  

حركت  

نهادينهسازي  

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

 بازنــگری پيـادهسازی طــراحي ارزيــابي

آموزشو
 توانمندسازی

ارتباطات،ترويجو
 فرهنگسازی

 مديــريتجريــاناصــليپــروژهتغييــر

 يادگيــری
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 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

 مدير پروژ کارفرما
در تشکيالت و بهبود روش ها نماينده اداره کل )

 (حوزه مربوطه

کالن پروژهسياست گذاری   

 مدير پروژه مشاور
علمي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه  عضو هيأت)

(علم و صنعت ايران  

 کميسيون تخصصي
متشکل از  روسای اداره تشکيالت و بهبود )

 (روش ها در مناطق منتخب شهرداری

 تيم کارشناسي 
(از دانشجويان دکتری، ارشد و کارشناسي متشکل)  

 معاونت تخصصي در ستاد شهرداری
 (نمايندگان ادارت کل تخصصي در معاونت مربوطه)

 اتاق راهبری پروژه بهبود
 ... (متشکل از مدير کل تشکيالت و بهبود روش ها، مديران پروژه مشاور، مدير اصلي پروژه کارفرما و )

 معاونت تخصصي در مناطق منتخب شهرداری
 (معاون مربوطه و نمايندگان ادارت تخصصي در  مناطق منتخب)
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 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران



1428/05/20 

9 

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

برگزاریکارگاههایتوانمندسازیدرسطحمديران
:وکارشناسانستادومناطقشهرداریتهران  

کارگاهتفکرسيستميبرایحلمسائلسازمان-1  

 کارگاهمديريتفرآيندهایسازماني-2

 کارگاهمدلسازیفرآيند-3

 کارگاهپايشوارزيابيبلوغفرآيندهایسازماني-4
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 برخی اطالعات اجرایی

معاونت  
برنامه ريزی، توسعه  
 شهری و امور شورا

 متدولوژی کالن پروژه

پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران با همکاری  

در  1395دانشگاه علم و صنعت ايران در خرداد ماه 

دستور کار قرار گرفته است و به لطف الهي در اسفند  

.به پايان خواهد رسيد 1395ماه   

ترسيم وضع ( 3)ارزيابي وضع موجود، ( 2)شناخت و طبقه بندی فرآيندها، ( 1)فاز اصلي  4پروژه دارای 
.تعريف و اجرای پروژه های بهبود مي باشد( 4)مطلوب و   

 بازنــگری پيـادهسازی طــراحي ارزيــابي

آموزشو
 توانمندسازی

ارتباطات،
ترويجوفرهنگ

 سازی

مديــريت جريــان اصــلي پــروژه تحــول و 
 بهبــود

 يادگيــری

کارگاه  5برگزاری 
آموزشی در حوزه 

مدیریت فرآیندهای 
کارگاه تفکر  سازمانی

سيستمي و حل 
مسائل مديريت 

 سازمان

کارگاه پايش و 
اندازه گيری 
فرآيندهای 

 سازماني

کارگاه بلوغ 
 فرآيندی

کارگاه 
مدل سازی 
فرآيندهای 

 سازماني

کارگاه 
مديريت 

فرآيندهای 
 سازماني

 دقيق وضعيت فاز اين در :اول فاز
 و شده شناسايي موجود فرآيندها

.مي شود تدوين فرآيندها شناسنامه  

 انجام و شکاف تحليل از پس فاز اين در :دوم فاز
 فرآيندها از برخي فرآيندها، انتخاب و ارزيابي

.مي شوند انتخاب بهبود برای  

  قبل مرحله در انتخابي فرآيندهای :سوم فاز
  و مطلوب وضعيت و گرفته قرار مطالعه مورد

.مي شود طراحي آنها بهبوديافته  

 وضعيت به دستيابي منظور به :چهارم فاز
  به نياز فرآيندها، بهبود تحقق و مطلوب

  و بهبود پروژه های و اصالحات طرح ريزی
.است پياده سازی  

معاونت اجتماعي 
 و امور فرهنگي

معاونت توسعه 
 منابع انساني

معاونت  
شهرسازی و 

 معماری
معاونت فني و 

 عمران

معاونت خدمات  
شهری و محيط  

 زيست

معاونت حمل و 
 نقل و ترافيک

معاونت مالي و 
 اقتصاد شهری

آغاز انتشار 
دوماهنامه 

 بهبود

 موجب تنها نه توانمندساز، بال يک عنوان به حاضر نشريه انتشار

 با بلکه است، شده فرآيندگرايي به اهتمام لزوم فرهنگ سازی و ترويج

 اهداف با پيش از بيش را پروژه در درگير ذينفعان آن، منافع نمايش

.است ساخته همراه مربوطه  

حوزه های 
 کاری پروژه

 تعداد کل جلسات خارجي

جلسه 150  

-نفر 8000کل نفرساعت کارکارشناسي تيم پروژه        
 ساعت

 تیم های کارشناسی

 تعداد کل جلسات داخلي

جلسه 120  

تيم 4تعداد کل تيم های کاری                 

نفر 4تعداد اعضای هيأت علمي                

نفر 8تعداد دانشجوی دکتری                  

نفر 20تعداد کارشناسي ارشد               

نفر 6تعداد کارشناسي               

مورد 3تعداد پروژه های پاياني تعريف شده           

مورد 3تعداد پروژه های کارآموزی تعريف شده        

 10تعداد پروژه های درسي تعريف شده        بيش از 

 مورد

در راستای ( ساعت-نفر 56)جلسه  7همچنين تعداد 
گانه  22عملياتي سازی آموزه های کارگاه ها، در مناطق 

.برگزار شده است  

کارگاه  10برگزاری بيش از 
آموزشي به منظور تسهيل همکاری  

.کارکنان شهرداری تهران  

 کارهای دانشجویی

 پروژه بهبود فرآيندهای شهرداری تهران

 شهرداری سنتي/شهر

 شهرداری الکترونيک /شهر

 شهر هوشمند

 يا باز يا هوشمندتر 2.0شهرداری /شهر
 

متمرکز بر بهبود فرآيند ها و فعاليت ها در راستای  
 کارايي و اثربخشي در سطح خدمات سنتي شهری

متمرکز بر ارائه يکپارچه خدمات  شهری 
الکترونيک مبتني بر فناوری اطالعات و 
 ارتباطات در راستای کارايي و اثربخشي

متمرکز بر شهروند سپاری خدمات، مشارکت  
حداکثری شهروندان مبتني بر رسانه های 

 اجتماعي در راستای دستيابي به توسعه پايدار

وسعه پايدارت کيفيت  زندگي  

متمرکز بر هوشمند سازی خدمات و 
در ( مبتني بر تکنولوژی)امکانات 

 راستای دستيابي به توسعه پايدار

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IGYise3sj1NhaM&tbnid=81X8fccJaTygHM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://graphic.ir/site-gallery/graphic-objects/D/%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-Daneshgah-Elm-Sanat&ei=mpIOUernOYXJhAf_g4GIDQ&psig=AFQjCNE5kF7QkJmtT4NWzKSRF-hdkEiU2Q&ust=1359995930988143
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23 

 سوال و بحث

 و آخر دعوانا ان
رب العالمين الحمدهلل   


