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 کار و کسب فرآیند مجدد مهندسی بر موثر های شاخص بندی رتبه و بررسی

(BPR )روش از استفاده با تولیدی صنایع وری بهره ارتقا منظور به FANP  
 

 ساعی یاسر

 ایزاى تْزاى، ًَر، پیبم داًطگبُ هٌْدسی ٍ فٌی گزٍُ هزثی، ًَر، پیبم داًطگبُ علوی ّیئت عضَ

 

 چکیده

 سبختبرضاکٌی  ٍ ثابسًگزی  را کًٌَی کبر ٍ کست فزایٌدّبی ایٌکِ یعٌی BPR یب کبر ٍ کست ایٌدّبیفز هجدد هٌْدسی هفَْم

. ثدّیاد  افشایص را سَددّی ٍ کبّص را ّب ّشیٌِ سبسد هی قبدر را ضوب ضزکت کبرآهدتز فزایٌدّبیی اس استفبدُ ثب رٍش ایي. کٌین

 هوکاي  حبل عیي در است، ضزٍری کبهال هَاردی در اگزچِ کبر ٍ کست فزایٌدّبی هجدد هٌْدسی کِ ثبضید داضتِ خبطز ثِ اهب

 هجادد  هٌْدسای  هاَرد  در هٌفای  ًکابت  تزیي ٍاضح اس یکی. ثگیزید تصوین آگبّبًِ ثبید ثٌبثزایي. ثبضد داضتِ ّن هضزاتی است

 تَاًٌاد  ًوی ٍ آید ًوی ضبى خَش تغییز اس کِ ّستٌد سیبدی افزاد. ضَد خزاة کبرکٌبى ی رٍحیِ است هوکي کِ است ایي ضزکت

هجادد ثْتاز    دقیقتز هٌْدسای  درک ثزای .ثبضید داضتِ ًظز در را ًکتِ ایي ثبید گیزی تصوین ٌّگبم ثیبیٌد؛ کٌبر آى ثب راحتی ثِ

 اس ًبضای  افاشٍدُ  ارسش اس رضابیت  عادم  ثبثات  فزاگیاز  ًبرضبیتی یک 8311 دِّ در .ضد آضٌب آى خلق ٍ چگًَگی سبثقِ ثب است

ِ  جْت ّب ضزکت گذاری سزهبیِ ّوِ آى ثب کِ چزا. ضد حبکن آهزیکب اقتصبدی ّبی سبسهبى ثیطتز در اطالعبت فٌبٍری  IT تَساع

ِ  ٍ ثزرسی ضدُ ثِ تالش پضٍّص ایي در .ًداضت عولکزدّب تَسعِ ٍ ٍری ثْزُ در افشایص چٌداًی ّب تأثیز سبل درآى  ثٌادی  رتجا

ِ ( BPR) کبر ٍ کست فزآیٌد هجدد هٌْدسی ثز هَثز ّبی ضبخص  هتادٍلَصی  اس اساتفبدُ  ثاب  صاٌبیع  ٍری ثْازُ  ارتقاب  هٌظاَر  ثا

  ثزگیزًادُ  در اٍل گازٍُ : ضابه   کلی گزٍُ دٍ ثِ تَاى هی را پضٍّص ایي هطبلعِ هَردِ ضَد. جبهعِ فبسی پزداختِ ANP تزکیجی

 در ضابل   رضٌبسابى کب ثزگیزًادُ  در دٍم گزٍُ ٍ کبر ٍ کست فزآیٌدّبی هجدد هٌْدسی  حَسُ در ًظز صبحت داًطگبّی اسبتید

 ّدفوٌد لیزاحتوبلی گیزی ًوًَِ رٍش دٍ اس تزکیجی پضٍّص ایي در گیزی ًوًَِ رٍش ٍاقع در. ًوَد ثٌدی دستِ تَلیدی، صٌبیع

 ًفاز  91 ثاب  ثزاثز هقبلِ ایي ًوًَِ حجن ًْبیت در گیزی، ًوًَِ رٍش هبّیت ثِ تَجِ ثب. است ثزفی گلَلِ گیزی ًوًَِ ٍ( قضبٍتی)

 اسات  هطابّدُ  قبثا   هعیبرّب، اٍلَیت تعییي ٍ ًْبیی تحلی  ثِ تَجِ ثب .است ثَدُ ّوکبری ثِ هتوبی  ٍ دستزط در خجزگبى اس

 ٍسى ثاب  "سابسهبًی  فزٌّا  " ؛1.877 ًْابیی  ٍسى ثب "سبسی تَاًوٌد" ؛ 1.252 ًْبیی ٍسى ثب "تکٌَلَصیکی ٍ آهَسضی عَاه " کِ

 هٌظاَر  ثِ( BPR) کبر ٍ کست فزآیٌد هجدد هٌْدسی ثزای ANP برچِیکپ هدل هعیبرّبی هْوتزیي عٌَاى ثِ ؛ 1.822 ًْبیی

 .ضدًد تعییي تَلیدی صٌبیع ٍری ثْزُ ارتقب
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