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  سامانه یکپارچه اطالعاتی معاونت پژوهش و فناوري (سامپ)

  

 مقدمه

افزاري از مراحل مهم اجراي سازي یک سیستم نرمبدون تردید انتخاب فناوري و تعیین راهکار مناسب براي پیاده

هـاي فنـی،   قابلیـت تخاب عوامل متعددي از جملـه  شود. در این انافزار محسوب مییک پروژه تولید و توسعه نرم

برداري از محصول و ... نقش دارند. همچنین مـدل فراینـدهاي کسـب و کـار و     سازي و بهرهامنیت، سرعت پیاده

اب افـزار از دیگـر عوامـل تأثیرگـذار در انتخـ     میزان پیچیدگی آن، بلوغ فرایندي سازمان و گستره بکارگیري نرم

  شود.ت محسوب میمبتنی بر فناوري اطالعا سازي سیستم اطالعاتیفناوري و راهکار جهت پیاده

هاي معاونت پژوهش و فناوري جهاددانشگاهی و واحدهاي با توجه به تحلیل صورت گرفته و استخراج نیازمندي

آن و همچنین مطالعات صورت گرفته توسط تیم اجرایی پروژه و استفاده از نظرات ناظر فنی محترم پروژه مقـرر  

سازي آنها جهت مانه از ابتدا صورت نگیرد و از راهکارها و محصوالت موجود و سفارشیسازي این ساگردید پیاده

سیستم مدیریت فرآیندهاي سازي سیستم استفاده شود. بر این اساس یکی از راهکارهاي موجود استفاده از پیاده

  طراحی شده است. کسب و کار مدیریت فراینداست که مبتنی بر رویکرد  1کسب و کار

سـازمان اسـت کـه بـه کمـک ابزارهـاي        یـک  رهیافت نوینی در حوزه مدیریت 2فرایندهاي کسب و کار مدیریت

ـ   موجود فناوري اطالعات قصد دارد فرایندهاي  صـورت دقیـق   ه را از زمان ایجاد و مستندسازي تا هنگـام اجـرا ب

 سـازي و بهبـود  بهینـه  ،مدیریت و نظارت بر تمام مراحل چرخه حیـات فراینـدها   نتیجه. مدیریت و کنترل نماید

 مدیریت فرایندهاي کسب و کار نشان داده شده است مراحل اصلی چرخه) 1( . در شکلد بودخواهآنها  عملکرد

]1[.  
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  . چرخه مدیریت فرآیند کسب و کار1شکل 

د. باشـ می سازي و به کارگیري این چرخه در یک سازمانپیاده اي که در این میان حائز اهمیت است، نحوهنکته

ید بـه آن  سازي یک فرآیند باکه در روند پیاده هستند ظریفی ها داراي خصوصیاتفرآیندهاي موجود در سازمان

  این خصوصیات عبارتند از: ]. از جمله2توجه کرد [

  پویا و دائما در حال تغییر هستندفرآیندها.  

  اندبصورت نامنظمی گسترش یافتهفرآیندها.  

 اندشده 3سازيمحلی یبصورت متفاوتهر قسمت سازمان ر فرآیندها د.  

فرآیند کسب  سازي چرخهبا توجه به خصوصیات فرآیندهاي موجود، استفاده از یک سیستم یکپارچه براي پیاده

ینـدهاي  فرآ با هدف اتوماسیون گردش کارِ سیستم مدیریت فرآیندهاي کسب و کارکار ضروري است. از این رو 

 عیار سـ کـ مدیریت فرآیندهاي کسب و  هايامکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شد. سیستم سازمانی و ایجاد

ارهاي تحت ابز به طور کامل سازيدارند چرخه حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدلسازي تا زمان اجرا و بهینه

  د.مبتنی بر فناوري اطالعات مدیریت کنن

ها در سازمان نه تنها اتوماسیون بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآینـدهاي  اندازي سیستم گردش فرآیندهدف از راه

تعیین اولویت اسـتراتژیک فرآینـدها،    ،براي فرآیندها 4هاي کلیدي ارزیابیانتخاب شاخصاز این رو  سازمان است.

از دیگـر  هاي کارایی بـا اهـداف سـازمانی    هاي اصالح و یا تغییر فرآیندها و مرتبط نمودن شاخصتعیین مکانیزم

در ایـن راسـتا بـر    باید به آنها توجه کرد.  سیستم مدیریت فرآیندهاي کسب و کارمسائلی است که در کنار یک 

هاي ارزیابی، فرآیندهاي سازمانی به طور مداوم در معرض سنجش و ارزیابی قرار گرفته و نتیجـه  مبناي شاخص

  هاي مناسب براي بهبود این نقاط ضعف است.گیريسازمان و تصمیمعف و نقاط ض 5هاآن کشف گلوگاه
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گردد که بتوان مدیریت صحیحی روي آن انجام داد. در واقع با مدیریت زمانی ایجاد می، اثر بخشی در یک فرآیند

ود. چـرا  در نتیجه از اثربخشی الزم برخوردار خواهد ب و هاي یک فرآیند به نتیجه رسیدهمناسب فرآیند، خواسته

که مدیریت به تعبیري عبارتست از استفاده بهینه از منابع براي دستیابی به اهداف. لذا چنانچه مـدیریت فراینـد   

 صورت بهینه اسـتفاده ه فرآیند بنهایی ها براي دستیابی به اهداف اي موجود باشد، از منابع و وروديدر مجموعه

  سازمان خواهد شد. فرآیند و نهایتاًیک ی و این موضوع خود منجر به افزایش اثربخش شودمی

ثیرگذار باشد، تعـامالت بـین فراینـدهاي    أتواند در موفقیت یا عدم موفقیت یک مجموعه تیکی از مواردي که می

 زمانی مناسب و مورد قبول خواهد بود که بتواند اوالً درك صحیحی از تعامالت ها. مدیریت فرآینداستمجموعه 

با ایـن رویکـرد،    ا مورد شناسایی قرار دهد.رثیر بیشتر أاشته باشد و ثانیاً بتواند فرآیند با تد موجود بین فرآیندها

تـوان فرآینـدهایی کـه    از این طریق مـی  .گرددفرآیندي که تأثیر بیشتري روي سایر فرآیندها دارد شناسایی می

هـاي مناسـبی جهـت توجـه بـه      یـزي رتعامل و تأثیر زیادي روي فرآیندهاي دیگر دارد را شناسایی کرد و برنامه

  هاي ناشی از آن انجام داد.تأثیرات مربوطه و کاهش خرابی

یکی از ارکان اصلی در بهبود کیفیت محصوالت  آنهانیازهاي  ه کردنو برآورد کاربران سیستمتوجه به همچنین 

 به فرآیند با توجه و دقت خاص روي ،گردد و چنانچه در بحث مدیریت فرآیندو خدمات در سازمان محسوب می

صورت مناسب انجام نخواهد پذیرفت. در بحث مدیریت فرآیند هنگریسته نشود چه بسا مدیریت فرآیند بکاربران 

 يدر کلیـه  کـاربران در فرآیندها از این حیث حائز اهمیت است که هر یک از نیازهـاي   توجه به کاربران سیستم

سیستم مدیریت در صورتی که نکات اشاره شده به درستی در یک شوند. ظر واقع فرآیندهاي مرتبط سازمانی مدن

  اجرایی شود نتایج زیر را با خود به دنبال خواهد داشت: فرآیندهاي کسب و کار

 اخذ نتایج تحقیقی مثبت از وضعیت مشتریان و کارکنان  

 دهیریزي و گزارشکاهش زمــان چرخه برنامه  

 خدماتثیرگذاري بر کاالها و أت  

 کاهش نرخ اشتباهات  

 کاهش زمان حمل و نقل و ترانزیت  

 ریزي به موقعبرنامه  

 بودن بهبود ارائه خدمات قابل دسترسی و پاسخگو  

 جذب و نگهداري کارکنان شایسته 

 ياطالعات مـدیریت معاونـت پـژوهش و فنـاور     کپارچهیسیستم "دهنده  با توجه به موارد ذکر شده تیم توسعه

مختلف پرداخت تا  مدیریت فرآیندهاي کسب و کار هايسیستمو بررسی راهکارها و  به مطالعه "جهاددانشگاهی

افزار ها مراحل طراحی و تولید نرمهاي انجام شده به کمک یکی از این سیستمدر صورت امکان و براساس بررسی

 را ادامه دهد.

 



  هدف طراحی سامپ

سازي آوري، ثبت، تجمیع و یکپارچهبه منظور جمع اوري جهاددانشگاهیسامانه یکپارچه اطالعاتی معاونت پژوهش و فن

هاي پژوهشی، مراکز خدمات تخصصی و همچنین هاي پایان یافته و در دست اجراي گروهاطالعات طرح ها و پروژه

ها، تلیل فعاآخرین وضعیت علمی اعضاي هیأت علمی و پژوهشگر جهاد دانشگاهی به منظور مدیریت، ارزیابی و کنتر

 هاي مناسب و قابل دسترسی ساده است. آمده در قالب گزارش ها، و اقدامات ایشان و نمایش اطالعات بدستبرنامه

  بر این اساس، اهداف اصلی این طرح به شرح ذیل است:

 یکپارچه سازي داده ها 

 مکانیزاسیون فرآیندهاي کاري 

 تجمیع و به روزرسانی اطالعات 

 ي پژوهشینظارت بر عملکرد گروه ها 

 نظارت و پایش پروژهاي در دست اجرا 

 ارائه گزارش هاي متنوع متناسب با سطوح مختلف مدیریت  

  این اهداف توسط کارکردهاي ذیل قابل انجام است:

 برنامه هاي پژوهشی واحد با برنامه پیشنهادي ایشان 7و پیشرفت 6پایش و گزارش گیري درباره میزان همراستائی 

  ها بر ابی آندسترسی سریع و آسان به اخرین آمار و گزارش هاي مربوط به وضعیت گروههاي پژوهشی و ارزی

 اساس شاخص هاي مصوب معاونت

 پایش فعالیتها، دستاوردها و عملکرد اعضاي هیات علمی جهاددانشگاهی 

  مالیپایش میزان پیشرفت طرح هاي پژوهشی از حیث اهداف پیش بینی شده و جذب منابع 

 مقایسه عملکرد فعالیت هاي پژوهشی در واحدهاي مختلف 

 مدیریت ثبت، پی گیري و ارزیابی طرح هاي پژوهشی پیشنهادي واحد ها به دفتر مرکزي 

  ولی لی، اصکمدیریت چگونگی ثبت، پی گیري و ارزیابی درخواست واحدهاي جهاددانشگاهی براي اخذ موافقت

 مات تخصصیو قطعی گروه هاي پژوهشی و مراکز خد

 ارامکان ثبت، طبقه بندي، تخصیص و گزارش گیري از آخرین فرصت هاي پژوهشی ارائه شده در باز 
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