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 چکیده 

سازمان از حالت وظیفـه گرایـی بـه     ناست که با اجراي آ یکی از راهبردهاي دگرگون سازي کسب و کارمهندسی مجدد 

کاهش هزینه ها و در نتیجـه رقـابتی   ها، ین امر موجب سرعت بخشیدن به روند کارا. سوي فرآیند محوري حرکت می کند

.تر شدن سازمان می شود

 بـدین  .گرفتـه اسـت   صـورت کـارآیی   افزایش وسازمان تأمین اجتماعی  یکی از فرآیندهايپژوهش حاضر با هدف بهبود 

 وضـعیت پیشـنهادي  موجود و  وضعیت به تدوین نمودارهاي مراحل کار انتخاب مدل مناسب مهندسی مجدد باابتدا  نظورم

ات نکـ ایـن  ارگیري کـ ب .ده اسـت شـ جهت بهبود روش هاي اجرایی و عملیـاتی سـازمان ارائـه     نکاتیسپس شده و پرداخته 

 .ا را نیز بدنبال خواهد داشتدر بلند مدت کاهش هزینه ه می شود که فرآیندزمان  کاهش موجب

 

 .، مدل ابلنسکیکارآییمهندسی مجدد، : کلیديگان واژ

 

 هـمقدم

کـه   قـدر هـم   لـذا هـر   .حفظ نمایـد  رقابتی خود را ایايهمچنان مز، هاي تجاري ثابتیندآد با فرنتوان نمی ها سازمان امروزه

 یگـر از طـرف د  ).112، ص 1378همـر و چمپـی،   (هسـتند   رییـ بـازنگري و تغ  نیازمنـد ، مناسب طراحی شده باشند فرآیندها

اسـت   الزم و براي بقـا  نبوده راهگشاي مشکالت آنانر یگداند که تغییرات تدریجی و سطحی  ها دریافته سازمانبسیاري از 

 گردد، مفهـوم  مطرح می زیربنایی هرگاه اصالح یا بهبود عملکرد به صورت  امروزه. در سازمان ایجاد شود بنیادین تغییرات

.گیرد قرار می مد نظراساسی  رییتغ یکبه عنوان  ی مجددمهندس

 

  تحقیق ان موضوعیـب

 ،هسـتند  یین فضـا یدر چن بقا که خواهان ییها سازمان و ح رقابت استش سطیکار افزا کسب و دیاي جدیهاي دن یژگیاز و یکی

ر ادي دیـ رات زییـ نـرو تغ یاز ا). 84، ص 1370، ایـران نـژاد و ساسـان گهـر    ( وفق دهند یطیط محیشرا ات درریید خود را با تغیبا

ه مهندسی یاز آنجا که نظر .استندهاآیمهندسی مجدد فرآنها  کی ازی که است ريیگ شکل هاي کسب و کار در حال روش

. ندهسـت  توسـعه  حـال  در کردهـاي آن همچنـان  یهـا و رو  کار است، روش و  کسب دي براي بهبودیجد ه نسبتاًیمجدد، نظر

گر یکدیز از یهاي آن ن روش رد،یهاي مختلفی به خود بگ تواند شکل می مجددم مهندسی ینجا که کاربرد مفاهاز آهمچنین 

 .گـر فـرق خواهـد داشـت    یدد تـا پـروژه د  ک پـروژه مهندسـی مجـ   یـ  در عوامـل د بر روي برخـی  یکأرا تی، زندهست زیمتما

(Gunasekaran & nath,١٩٩٧, p ۵١). 
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 .دهندة سیستم مزایاي بلندمـدت در سـازمان تـأمین اجتمـاعی اسـت      هاي تشکیلفرآیند ز مستمري بازماندگان یکی ا فرآیند

قـانون تـأمین اجتمـاعی و ملحقـات و اصـالحات آن       80شدگان متوفی که واجد شرایط برقراري مسـتمري طبـق مـاده     بازماندگان بیمه

از زمـانی کـه   . نماینـد درخواسـت برقـراري مسـتمري     ونمـوده   کنندة حـق بیمـه مراجعـه     توانند به آخرین شعبۀ دریافت باشند، می می

ماندگان متوفی با صدور حکم برقرار و پرداخت  کنند تا زمانی که مستمري باز ماندگان مدارك الزم را به شعبه تسلیم می باز

 ،پـژوهش  ایـن هـدف   .شـود  برقراري مستمري بازماندگان نامیـده مـی   فرآیند شود که گردد، مسیر گردش کاري طی می می

موقع، ایجاد سادگی و  هاي بی اداري و کنترل مراحل غیر ضروريحذف به منظور گردش کار  اینموجود  یتشناخت وضع

 .کردن گردش کار است کوتاهدر نهایت و از میان برداشتن پیچیدگی

 

  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

عـدم   دلیلبـ  امـا   ،ردگیـ  صـورت مـی   هـا  تخصصی در سازمان يها وظیفه هاي بسیاري در جهت بهسازي  وششک چه اگر

-Al)مانـد  مـی  مشکالت همچنان به قوت خود باقی ،نسازما فرآیندهاي اصلی تمرکز بر Mashari & Zairi ,١٩٩٩, 

pهـا،   ندي سـازمان با فرآیند محوري مشکالتی از قبیل ک. مهندسی مجدد فرآیندها استآوردن به  چاره مشکل روي. (٢٣

در  سـازمان و  پـذیري  ها، عـدم انعطـاف   تخصصی، ناهماهنگی هاي بین بخش التدلخواه، مشک ایجدسترسی دیرهنگام به نت

 (p٧٨ ,٢٠٠٠ , Attaran) .حل خواهد شد پذیري سازمان نهایت عدم رقابت

از منابع، سـرمایه و نیـروي   و  شده ذفح اشتباهاتکه   ، موجب می گرددفرآیندها در تغییر اصولیایجاد مهندسی مجدد با 

 و آورنـد  هـا، نگـرش کـاملی بدسـت      کل سیستم، فرآیندها و فعالیـت  افراد در مورد همچنین. ی استفاده شوددرستانسانی ب

 حـذف عالوه بـر ایـن،   . کاهش یابد سربار هاي العمل نشان داده و هزینه تر عکس از واقعی مشتریان، سریعسازمان با تأمین نی

در سـازمان تـامین اجتمـاعی     .آن خواهد گشـت بیشتر وري  ان و بهرهشکوفایی سازم منجر بههاي بدون ارزش افزوده  فعالیت

 نتـایج انجامـد، بلکـه    هم براي سازمان و هم براي متقاضی مزایا مـی  ،جویی در زمان و هزینه به صرفه تنها نه موارد  اینتحقق 

.شدگان بوجود خواهد آورد اجتماعی و روانی چشمگیري را نیز در ارتباطات بین سازمان و بیمه

 

  مجدد  مهندسی

و اهـداف  ن فنـاوري، کارمنـدا    دربـاره   هـایی  فرض  بر پایه و پیشین هايدر زمان   که هستند  مقرراتی حاويها سازمان اکثر 

اینگونـه   فحـذ  و  اي مرحلـه   هـاي  مجـدد بـر بررسـی     مهندسـی   اسـاس    .ندارند  دیگر کاربردي  اند که بوجود آمده  سازمان

روش  و یندهاآفر  بازسازي به معنايمجدد   مهندسی.  استوار است ،دهستن  نونیر ککا و  عملکرد کسبساز  زمینه  که مقررات

فـرج ونـد،   ( اسـت  تخـدما   و سرعت  کیفیت  چونیی پیشرفت در معیارها  به  دستیابی در تالش براي بوده و کارانجام   هاي

. )50، ص 1386

هـاي مختلفـی بـراي آنهـا      بندي توان دسته  یشده است که م بیانان محقق توسط هاي متفاوتی مدل ،براي مهندسی مجدد

از قبیـل   عـواملی هاي مهندسی مجدد، چگـونگی تمرکـز آنهـا بـر روي       بندي پروژه یک روش براي دسته. درنظر گرفت

 هـا بـه   مـدل روش دیگر، چگونگی نگـرش  . کیفیت، عملیات و منابع انسانی است ، استراتژي، مدیریت فناوري اطالعات

مـر و چمپـی درجـه وابسـتگی مهندسـی مجـدد بـه        ه به عنوان مثال .بودن آن است ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی

دانند، چنانکه معتقدند براي مهندسی  خالقیت، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاري و گذشته می

یافته براي   با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت. داشته باشد آغازي دوباره با یک صفحه سفید بایدمجدد، سازمان 

از طرف دیگر افرادي چون داونپورت، شورت، هاریسون و فیـوري معتقـد بـه تعریـف     . ممکن است مهندسی مجدد غیر
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داننـد و معتقدنـد    چارچوبی مشخص براي مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسـی مجـدد را الزم مـی   

 در کل. است افراد الزامی  انگیزش هاي کاري به همراه آموزش و ، ارائه طرحها و برنامه براي انجام پروژه مهندسی مجدد

 کلـین  به مدل هاي ارائه شده توسط هاي معروف مهندسی مجدد   می توان به عنوان برخی از مدل
1

فیـوري ،  
2
گاهـا ،  

3
 ، 

جوهانسون
4
پتروزو و استپر،  

5
شـــورت داونپورت و ،  

6
هاریسون و پرات ،  

7
بارت ،  

8
کتینگر،   

9
کـوپرز و لیبرنـد   ،  

10
  ،

 زتگزاس اینسترومنت
11
راسمن،  

12
 کنــدور،  

13
ابلنسکیو  

14
 (٩٢ p ,١٩٩٧ ,Love & Gunasekaran اشاره نمود  

.( 

ن یرانی به ایهاي ا کتز فضاي حاکم بر شریهاي مهندسی مجدد و ن ت پروژهیل شکست و موفقیدال ،ها مدلبا بررسی انواع 

انـداز   جاد چشـم یا این، بهبود و ییاي به تع ژهیرند که توجه ویگ شتر مورد توجه قرار مییی بیها مدل م که عمدتاًیرس جه میینت

اما نکته مهم آن اسـت  . وابلنسکی نگر و کنــدوریسون و پرات، کتیهار، داونپورت و شـــورت، هاي گاها   مدل، نظیر دارند

طـه کـل   یانـداز را در ح  جـاد چشـم  یا ایو  ن، بهبودییرند که تعید مورد استفاده قرار گیشتر بایی بیآنها ها، مدل ن اینبیکه از 

 .انداز مناسب براي سازمان است ک چشمی ران در نبودیها در ا را ضعف غالب سازمانیدهند ز سی قرار میرسازمان مورد بر

سازي مهندسی مجـدد   ادهیپدر  شتريیکمک ب دنتوان می وابلنسکی کنــدور هاي داونپورت و شـــورت و   مدل بدین ترتیب

 .بنمایند

عامـل بهبـود    ،رییهاي تغ ران ارشد سازمان در پروژهین مدیهاي مضاعف حتی در ب جاد تنشیل ایگر آنکه به دلینکته مهم د

 هـاي   مـدل رسـد کـه    بنظـــــر مـی   نینچنیپس ا .هاي مهندسی مجدد است ندآیانی فریمستمر جزو عناصر الزم در فازهاي پا

، 1386بسـتانچی،  ( رانـی داراسـت  یهـاي ا  در سـازمان  سـازي  ادهیط بهتري براي پیشرا ابلنسکی و مهندسـی مجـدد کنــدور

 ).24ص

ک پـروژه  یـ هـاي بهبـود، اجـراي     رانـی بـا پـروژه   یهـاي ا  ی کارکنان سازمانیل کمبود آشنایمل آنکه به دلأاما مطلب قابل ت

امـا از آنجـا کـه در     .تواند به سادگی آنان را دچار سردرگمی کند تی در صورت مقاومت نکردن کارکنان میدگرگونی ح

انـداز، رسـالت و    تـوان چشـم   مهندسی مجدد ابلنسکی با شناسایی نیازهاي سازمان براي انجـام دگرگـونی مـی     مدلگام اول 

                                                
Î ! Kelein , ١٩٩۴

Ï Furey ,١٩٩٣!
Ð!Gaha ,١٩٩٣

ÑGohanwwon,١٩٩٣!
ÒStepper & Petrozzo,١٩٩۴!
ÓDavenport & Short,١٩٩٠!

Ô!Harrison & Pratt,١٩٩٣
Õ!Barrett , ١٩٩۴

Ö!Kettinger , ١٩٩٧
Î Í !Coopers & Lybrand , ١٩٩۴

Î Î !Texas Instruments
Î Ï !Ruessemann , ١٩٩۴

Î Ð!Condore
Î Ñ!Obolenesky , ١٩٩۴
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ن کرد و با ارزیابی توانایی سازمان در تأمین این نیازها و هاي کلی سازمان وهمچنین اهداف استراتژیک آن را تعیی مأموریت

اي کوتاه بـا انجـام تغییـرات     هاي بهبود دوره تجزیه وتحلیل ذینفعان کلیدي سازمان و تحلیل نقاط قوت و ضعف رقبا برنامه

،  مدل دست یافت، این هاي مداوم به بهبود مستمر در سازمان کم را در سازمان ایجاد کرد و در گام آخر با انجام دگرگونی

).1385زارعی و فرکیش،( استهاي ایرانی  ي براي اجراي مهندسی مجدد در سازمانتر مناسب  مدل

 

 مهندسی مجدد ابلنسکی  مدل مراحل

خواهیم، پس ضروري است که  موفقیت هر کار بسته به آن است که از ابتدا بدانیم که چه میاز آنجا که  : فاهدا تعیینـ 1

توانـایی  ، نیازهاي سـازمان بـراي انجـام دگرگـونی    ی همچون اطالعات به این گام. ال باشیمؤپی یافتن پاسخ به این سدر  بتداا

 .نیـاز دارد  تحلیل نقاط قوت و ضعف رقبا و هاي آنها تحلیل ذینفعان سازمان و نیازمندي تجزیه و ، مین این نیازهاأسازمان در ت

انـداز، رسـالت و    چشـم ، ثیرگـذار بـر آن  أکامل و شفاف از سـازمان و محـیط ت   شناخت:  ازعبارتند  گام هاي این خروجی 

 .اهداف تفصیلی و هاي اولیه یا راهبردها طرح ، اهداف استراتژیک، هاي کلی سازمان موریتأم

یـک از اهـداف    هـر  .پـردازد  محقق نمودن ایـن اهـداف را دارنـد مـی     که قصد به جزئیات عملیات و منابعی :ریزي برنامهـ 2

هـا،   هر پروژه باید اهـداف، ورودي در فصیلی که در بخش تعیین اهداف به آنها اشاره شد باید به یک پروژه تبدیل شود وت

، بندي، مراحل انجـام کـار   گیري میزان موفقیت، زمان هاي اندازه گیري میزان پیشرفت، روش هاي اندازه ها، روش خروجی

ایـن   خروجی .مشخص گردد ....تعریف وظایف، بودجه و  ،نیروي انسانیافزاري و  افزاري، نرم تخصیص منابع مالی، سخت

 .خواهد بود گام برنامۀ روشن و شفاف براي هدایت کارها بطور  صحیح

ینـدها و سـاختارهاي   آمسیر اول شامل تغییـر فر  .ودجهت حصول موفقیت در گام اجرا باید در دو مسیر حرکت نم : اجراـ 3

 به مـوازات ایـن مسـیر   . یابد هاي فنی افزایش می با استفاده از تکنیکموفقیت این بخش درصد عملکردي سازمان است که 

منجر به همراستا شدن پرسنل با  هاي فرهنگی نیز در این مسیر تکنیک .فرهنگی است شد وارد مسیر دوم که شامل تغییر باید

  .یی در اموراافراد اجر مامی افراد مخصوصاًگردد مانند آموزش و شرکت دادن ت کاهش مقاومت در برابر تغییر می پروژه و

ارزیـابی در دو مقطـع    .جهت حصول اطمینان از موفقیت کار انجام شده بایـد وارد فـاز ارزیـابی شـد     :سنجش و ارزیابیـ 4

نتـایج بـر روي    ثیرأتـ  و سنجش و ارزیـابی نتـایج   ، کنترل پیشرفت پروژه و سنجش و ارزیابی عملیات: شود کاري انجام می

  .فعانذین

گردد  سازي دگرگونی، کارها درست انجام نمی وقتی در مرحله پیاده :دگرگونی در خود دگرگونی و دگرگونی مداوم -5

در ایـن مرحلـه    معمـوالً  .گردد و دگرگونی مداوم مطرح می آنصورت بحثی تحت عنوان دگرگونی در خود دگرگونی در

ریـزي   در زمان، منابع و یا کیفیت و برنامه تغییردوم اینکه ، ي نکنیمهیچ کاراول اینکه : سه راه حل پیش روي سازمان است

.)36، ص 1376ابلنسکی، ( انتظارات خود را تغییر دهیمو سوم اینکه  مجدد

 

 شناخت وضعیت موجود

 سه هاي مختلف شعبه  در بخشعدد فرم نظرخواهی بین کارکنان با سابقه  15تعداد :  در تحقیق تعیین فرآیند مورد نظر)1

بندي صورت گرفته توسط کارکنان سازمان و با  به اولویت سپس با توجه . سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان توزیع گردید

از . ها براي این منظور انتخاب گردید در نظر گرفتن شرایط و امکانات تحقیق و در دسترس بودن اطالعات، واحد مستمري

به منظور انجام اصالحات و » برقراري مستمري بازماندگان«ها فرآیند  ور مستمريطریق مصاحبه با مسئولین و کارشناسان ام

سال آخر  10قانون تأمین اجتماعی در صورت فوت بیمه شده اي که در ظرف  80بر اساس مادة  .انتخاب گردیدبازنگري 
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اي فوت  ز کار یا بیماري حرفها حیات خود حداقل سابقۀ پرداخت یکسال حق بیمه را داشته باشد و یا بر اثر حادثۀ ناشی

بر اساس  .استحقاق دریافت مستمري بازماندگان را خواهند داشت 81کند، بازماندگان واجد شرایط متوفی به شرح مادة 

 .بازماندگان بیمۀ شدة زن با داشتن شرایط مشروح در این ماده از مستمري بازماندگان استفاده خواهند نمود 82مادة 

در ایـن بررسـی کلیـه مراحـل کـار مـورد       :  و تدوین آن به صورت نمودار مراحل انجـام کـار   موجود یتشناخت وضع)2

مشاهدة دقیق قرار گرفته و با کارکنان درگیر در فرآیند و مسئوالن واحدهاي مربوط بویژه واحدهاي مستمري ها و سابقه و 

تر تحلیل شود و نتایج  هرچه دقیق فرآیندي اینکه برا. ده و از تجربه این افراد بهره گرفته شده استشفنی، به تفصیل گفتگو 

بیشتر شکافته شده و وجوه گوناگون آن مثل  چه فرآیند هاي مهم کاري موجود در  ملموس بدست آید، مراحل و ایستگاه

د یـا  شود، چه فـر  چه نحو انجام میشود، به  شود، چه موقع انجام می شود، کجا انجام می شود، چرا انجام می کاري انجام می

 .ستا  قرار گرفته بررسی دقیقمورد  ،دهند افرادي آن را انجام می

 هاي مهـم کـاري و دقـت در نمـودار     در این مرحله با شناخت ایستگاه:  سازي براي بهینهبررسی و تحلیل وضع موجود )3

ممکن براي هر مشکل هاي  یا راه حل  راه حل ،تشخیص داده شده و به دنبال آنفرآیند ، مشکالت اساسی مراحل انجام کار

 .اند ها برگزیده شده هاي ممکن از دید عملی بودن و مفید بودن ارزیابی و بهترین راه حل راه حل. ده استشجستجو 

نافذ به این معنی کـه معیـار   . در تحلیل وضع موجود کوشش شده است معیارهاي نافذ و منطقی براي تحلیل برگزیده شوند 

د و منطقی به این معنی که آنچـه بـر مبنـاي معیـار مـورد نظـر سـنجیده ، اسـتنتاج و نهایتـاً          سنجش باید با سنجیدنی جور باش

پیشنهاد می شود عملی باشد و براي طرف هاي دخیل و ذینفع در روش، یعنی بیمه شده و سازمان، سودمندي هـاي الزم را  

که بر آن مبنا می توان بـه تحلیلـی کـاربردي     بر اساس این مالحظات، زمان و هزینه معیارهاي ملموسی بوده اند. داشته باشد

کوتاه شدن زمان انجام روش و تسریع در کار ارباب رجـوع کـه رضـایت او را در     همچونایت امر به نتایجی نهرسید و در 

جلـوگیري از نیـاز   شـد و  خواهـد   انجلوگیري از خستگی کارکنان کـه منجـر بـه افـزایش کـارآیی آنـ       ، پی خواهد داشت

 .جدید دست یافتمان به نیروي انسانی روزافزون ساز

عمده اي که به سیستم مربـوط مـی شـود امـا برونـداد آن       تنظام گرا مشکال گاهبر اساس معیارهاي فوق از یک سو با دید

مراحل کار از ابتـدا تـا انتهـا بررسـی      ئی کلیهجز گاهاز سوي دیگر با دیدشناسایی شده اند و مستقیماً به فرآیند بر می گردد 

. ی صحت و سقم هر مرحله از کار سنجیده شده و ضرورت یا عدم ضرورت آن معلوم گردیده استتو با طرح  سؤاال دهش

انجام می شود؟  ه ايمرحل در چهچه کاري انجام می شود؟ چه کسی انجام می دهد؟  اینکهاین سؤاالت عبارت بوده اند از 

 به چه نحو انجام می شود؟

قابلیت اجراي سریع در شرایط حاضر و در چارچوب  گرفتنبا درنظر ت پیشنهادي یوضع:  پیشنهادي یتطراحی وضع)4

جایگزین تهیه شده تا اطالعات الزم  مراحل انجام کار نمودار این وضعیت،براي . پیشنهاد می گردد امکانات و قوانین موجود

 .براي آموزش و اجراي آن فراهم شده باشد

 

 ابلنسکی روشبق اطماجرایی  مراحل

 ن هدفتعیی)1

شناسایی نیازهاي سازمان براي انجام دگرگونی

زیـاد بـودن افـراد درگیـر در هـر       ، یندهاي اضافی و دوباره کاري هـا آطوالنی بودن پروسه انجام کار به سبب وجود فر     

 .یندآفر

 تجزیه و تحلیل ذینفعان کلیدي سازمان و نیازمندي هاي آنان 
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مصـاحبه بـا بعضـی از    ، بـه عنـوان یـک ذینفـع کلیـدي      نهـاي آنـا   اسایی نیازمنديبیمه شدگان وشناز مصاحبه با برخی     

 .انجهت شناسایی نیازها و انتظارات آن در      کارکنان

 برنامه ریزي )2

راه حل در سطح کالن ارائه

 .بکار گیري فناوري اطالعات، مراحل غیر ضروريحذف ، موقع هاي بی کاهش کنترل    

یندهاآفر طراحی مجدد

 .در سطح کالن ه شدهئهاي ارا طراحی مجدد فرآیندها بر اساس مشکالت شناسایی شده و راه حل     

 اجرا )3

مورد نظر یندآتغییر فر.

کاهش مقاومت در برابر تغییر فرهنگی و تغییر. 

 سنجش وارزیابی )4

 پیشرفت پروژه میزانسنجش و ارزیابی ،  

 نفعاننتایج بر روي ذی ثیرأتمیزان سنجش و ارزیابی. 

 

 وضعیت موجودتحلیل 

نخسـتین   بـا پرداخـت   و شـروع شـده   مراجعۀ یکی از افراد خـانواده متـوفی بـه شـعبه     بامستمري بازماندگان فرآیند برقراري 

مراحل معینی را طی می کند، اما بسته به اینکـه در ایسـتگاه   فرآیند هر چند این . می یابدمستمري پس از صدور حکم پایان 

ا پراکنـده  وفی چه وضعیتی از نظر یکجـا بـودن یـ   م سابقه، یعنی در گلوگاه اصلی روش، سوابق بیمه شدة متاستخراج و اعال

به سـخن دیگـر، تعـداد مراحـل فرآینـد تـابعی اسـت از        . داشته باشد، ممکن است یکی از چهار وضعیت زیر رخ دهد بودن

 .یر فرآیند می گرددچگونگی وضعیت سوابق بیمۀ شدة متوفی که به نوبۀ خود سبب تغییر مس

ایـن حالـت را مـی    . تمامی سابقه بیمه شده متوفی در شعبۀ برقرار کننده موجود و کارگاه داراي لیست هاي منظم اسـت  -1

 .دانستفرآیند  توان بهترین وضعیت و کوتاه ترین مسیر

 نبوده داراي لیست پیوسته و منظم تمامی سابقۀ اشتغال و پرداخت حق بیمه مربوط به شعبۀ برقرار کننده است، اما کارگاه -2

 .شود وضعیت پیشین طی می نسبت به يدر این صورت، تعداد مراحل بیشتر. و سوابق لیستی ناقص است

سابقۀ بیمه شدة متوفی در آخرین کارگاه طبق لیست هاي منظم موجود است، ولی بخشـی از سـوابق پیشـین بیمـه شـده       -3

اعـالم سـابقه   مسـتمري بازمانـدگان در ایسـتگاه    فرآیند  در این وضعیت،. است جمع آوري نشده و در شعب دیگر پراکنده

 .دیگري می شود مسیر به طی کردنمجبور 

مسـتلزم اسـتعالم سـابقه از    کـه  بخشی از سوابق بیمه شدة متوفی در شعبه یا شعب دیگـر پراکنـده اسـت     که عالوه بر آن -4

و براي منظور کردن سوابق مبتنی بر بازرسی کارگـاه الزم اسـت بـا     شعب خواهد بود، سوابق لیستی کارگاه نیز ناقص است

 .دانستفرآیند این وضعیت را می توان طوالنی ترین مسیر . واحد درآمد مکاتبه شود

بمنظور جلوگیري از تداخل مراحل یا مسیرها در ایستگاه هایی که حرکت بعدي مشروط می شود، سعی شده است به جاي 

مرحلـه   110برقراري مستمري بازماندگان در مسیر خـود  فرآیند  بطور کلی. ه دادن آدرس بسنده شودتکرار مراحل پیشین ب

ایـن  . بـه طـول مـی انجامـد    ماه  5/2وسط اعم از عمل و جابجایی و رسیدگی و بایگانی و تأخیر را در بر می گیرد و بطور مت

باشد، هیچیک از مراحلی که در نمودارها ذکر می شود را بازنشسته یا از کار افتادة کلی بوده  ،در صورتی که متوفی فرآیند
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نمی پیماید بلکه با اخذ مدارك مورد نیاز از بازماندگان حکم تبدیل نوع مستمري قبلی به مستمري بازمانـدگان صـادر مـی    

  .ابتدا به طرح و تحلیل هر مشکل پرداخته شده و در پی آن راه حل ممکن مطرح گردیده است در ادامه.گردد

پـیش از  بایـد  تعداد زیادي از نامه ها و مدارك که در دفتر شعبه ثبت و صادر می شوند،  طبق روش هاي اداري موجود -1

شعبه انجام می شوند حتماً مختلف که بین واحدهاي  اتیمکاتب همچنین. یس یا معاون شعبه برسندئثبت و صدور به امضاي ر

نیسـت بلکـه    بیشتراي انجام شده نشان داده اند که این عمل متضمن کنترل بررسی ه. باید به امضاي مسئول هر واحد برسند

 چنانچه برخی از این امضاها همـراه بـا کنتـرل   . و دیوانساالري را افزایش می دهد بوده  صرفاً به اجراي مقررات اداري ناظر

سوء اما از آثار . ضمین نخواهد کردو سالمت کار را ت بودهباشد، چون بی موقع و سریع انجام می شود این کنترل نارسا  هم

و به هدر رفتن بخشی از  فرآیندچنین عملی  می توان حمل و نقل هاي مکرر، تأخیر در مراحلی از کار، طوالنی شدن زمان 

از اینرو چنین پیش بینی شده است تا کلیۀ نامه ها و مدارك با دو امضـاء صـادر گردنـد، امضـاي     . وقت مدیریت را برشمرد

یس شـعبه بـراي اسـناد و    ئـ در عین حال، امضاي ر. و امضاي دیگر اقدام کننده خواهد بود یس شعبهئحد به جاي رمسئول وا

در مورد نامه هـاي بـین واحـدها نیـز     . مدارك مهمی چون چک، سند پرداخت احکام و مفاصا حساب محفوظ خواهدماند

الزم طبق توضیحاتی که در ادامه آورده می شـود  پیشنهاد شده است تا امضاي مسئول  واحد حذف و نسبت به کنترل هاي 

امضاي تنظیم کننده کافی خواهد  شته و، امضاي مسئول سابقه در فرم درخواست سابقه ضرورتی ندابدین ترتیب. عمل شود

زیرا در صورتی که کنترل بطور دقیق و کامل انجام شود، مستلزم صرف وقـت قابـل تـوجهی از جانـب کنتـرل کننـده       . بود

بود و با توجه به این که تعداد موارد روزانۀ چنین کنترل هـایی زیـاد اسـت، ایـن کـار کنتـرل کننـده را از وظـایف         خواهد 

گوناگون خویش باز می دارد و عالوه بر آن این مرحله از کار را دچار تأخیر مـی کنـد، از اینـرو چنـین کنترلـی بـی موقـع        

که طبق بررسی هاي انجـام شـده عمومـاً    (تاب زده صورت گیرددر صورتی که کنترل بطور سرسري و ش و دانسته می شود

بنابراین چنین کنترلی نارسا است و سـالمت کـار را     .آنگاه کنترل و عدم کنترل نتیجه اش یکسان خواهد بود ،)چنین است

 .تضمین نمی کند

را حـذف کنـد و هـم     فرآینـد  زايبر اساس مالحظات باال، براي ایجاد کنترلی به موقـع و سـودمند کـه هـم مراحـل تـأخیر      

رخ داده را شناسایی و اصالح نماید، پیشنهاد این است که مسئولین در فاصله هایی منظم تعدادي از سوابق اعـالم  اشتباهات 

. این مورد در واقع می تواند نوعی کنترل و ارزیابی نیز باشد. شده را به طور تصادفی انتخاب و مورد بازبینی دقیق قرار دهند

ه در فاصله اي معین، مورد اشتباهی دیده نشود و یا اشتباه سهوي و ناچیز باشـد، مـی توانـد بـه پیشـنهاد تشـویق بـراي        چنانچ

الزم اسـت کارمنـد خـاطی      ،چنانچه تعدادموارد اشتباه قابل توجه و یا ناشی از خطاي عمدي باشد. کارمند ذیربط بیانجامد

فرآینـد  که نیـاز بـه کنتـرل دارد و در طـول      عملیاتیمی توان در مورد سایر این روش را . مورد مؤاخذه و اخطار قرار گیرد

 .حذف خواهند شد 9و مرحلۀ  6به این ترتیب مرحلۀ . موجود به دفعات دیده می شود نیز بکار بست

ماه از آن در یک ایستگاه کاري مصـرف   5/1، نزدیک به شدهماه وقت صرف  5/2بررسی نشان می دهد که از متوسط  -2

نمودار تصویر شده است اعمال و فعالیت هـاي مربـوط بـه     17تا  8این ایستگاه و تأخیر مالزم با آن که در مراحل . ی شودم

بـراي   .استخراج گردآوري و اعالم سابقه را دربرمی گیرد و به همـین دلیـل مـی تـوان آن را گلوگـاه اصـلی روش دانسـت       

 .مشکل موجود در این گلوگاه سه علت شناخته شده است

ر تعداد کارکنان کمتر از حد مـورد  گبه عبارت دی .عدم تناسب بین حجم کار و تعداد کارکنان شاغل در این قسمت -1-2

این مشکل را می توان با اندکی جابجایی کارکنان  یا تغییري در ساختار نیروي انسانی که به معنی افزایش نیروي  .نیاز است

بررسی هاي کمی در مورد حجـم کـار در قسـمت اعـالم سـابقه      . د مرتفع ساختانسانی در قسمت هاي پر تراکم خواهد بو
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نشان داده است که از مجموعۀ کار محوله به این قسمت فقط بخش کوچکی بـه روش برقـراري مسـتمري بازمانـدگان  بـه      

معلـوم شـده    با تحلیل کارهاي انجام شده توسط این قسـمت، چنـین  . طور کلی به سیستم مزایاي بلند مدت مربوط می شود

درصد از کل برونداد این قسمت به سیستم مزایاي بلند مدت بر می گردد و روشن است کـه سـهم کـار     3/7است که فقط 

بنـابراین بـا تقویـت کمـی نیـروي انسـانی در ایـن        . مربوط به روش برقراري مستمري بازماندگان از این رقم نیز کمتر اسـت 

 .مان  دست یافتقسمت می توان به نتایج مطلوبی در کل ساز

غیـر قطعـی و    تپرونده هاي مطالباتی محاسبه نشده و به روز نرسیده نه تنها سوابق مبتنی بر بازرسی کارگاه را به حال -2-2

از . در نتیجه غیر قابل احتساب می گذارد، بلکه محاسبۀ حق بیمه هاي مبتنی بر بازرسی و وصول آنرا بـه تعویـق مـی انـدازد    

 .با صدور دستورالعمل هایی محاسبۀ حق بیمۀ پرونده هایی مطالباتی بر بازرسی خواهد بوداینرو ایجاب می کند 

عدم همکاري کارفرما در ارائه به موقع لیست حق بیمه که این مشکل بیشتر در مورد کارگـاه هـاي کوچـک صـادق      -3-2

ماهه در هـر نیمسـال از سـوي    در مورد لیست هاي وصولی از کارگاه پیشنهاد می شود که لیست ها بـه صـورت ششـ    .است

به این معنی که لیست فروردین ماه به منزلۀ لیست ششـماهۀ اول و لیسـت مهرمـاه بـه     . کارفرمایان تنظیم و تحویل شعبه شود

با ملحوظ داشتن اینکه لیست هاي تغییرات احتمالی کارگاه، در صـورت   .منزلۀ لیست ششماهۀ دوم سال در نظر گرفته شود

باجۀ دریافت به هنگام تحویل گرفتن لیست ها حق بیمۀ متعلقه را که در واقع مبلغی معـین اسـت محاسـبه و    . لزوم ارائه شود

طی فرم معینی که به این منظور پیش بینی شده است به کارفرما اعـالم مـی نمایـد و کارفرمـا مکلـف خواهـدبود در فرجـۀ        

یـک  . ربوطه را در سه نسخه به باجه دریافـت تسـلیم نمایـد   قانونی معین حق بیمه هر ماه را به حساب سازمان واریز و فیش م

. نسخه از فیش به واحد حسابداري، نسخه دوم به واحد لیست، و نسخه سوم در پرونده مطالباتی کارگاه ضـبط خواهـد شـد   

ایـن   عالوه بـر  .را از میان برخواهد داشت استاین روش مشکل تنظیم لیست،که هر ماه براي کارفرما کاري دست و پاگیر 

ثبت ایام کارکرد و ریز دستمزد به طور همزمـان و بـه سـهولت    و  حجم کار باجه دریافت بطور چشمگیري کاهش می یابد

 .گردد سریعتر انجام شده و رضایت وي تأمین مینیز  کار ارباب رجوع و  انجام خواهد گرفت

شود و ریز دستمزد استخراج شده نیز مستقیماً به  درخواست ریز دستمزد می تواند مستقیماً به واحد لیست و مزد فرستاده -3

 .حذف خواهد شد 19بدین نحو مرحله  .واحد مستمري ها انتقال یابد

هاي  یکی از ایستگاه ،نمودار که مربوط به استخراج ریز دستمزد آخرین دو سال قبل از تاریخ فوت می باشد 21مرحله  -4

روز  15تأخیر در این مرحله تقریباً به . ر آفرین دیگري را ایجاد کرده استکاري را نشان می دهد که در واقع گلوگاه تأخی

 140 ،سـاله  2در حالیکه طبق زمانسنجی انجام شده متوسط زمان استاندارد الزم براي استخراج یک ریـز دسـتمزد    .می رسد

 حجم کار باال در قسمت لیست و دستمزداین مشکل نتیجۀ . دقیقه است 

 .است زد از شعب دیگراستخراج ریز دستمو 

تأثیر منفی حاصل از حجم زیاد کار در قسمت لیست و مزد رامی تـوان بـا جابجـائی کارکنـان یـا تغییـر در سـاختار نیـروي         

در مورد استخراج ریز دستمزد از شعب دیگر، اگر بتوان اطالعات مربوط به تمام شـعب سـازمان تـأمین     .انسانی کاهش داد

. دسترسی به اطالعات مربوط به شعب دیگر به راحتی امکـان پـذیر مـی شـود     ،کرد مرتبطا هم اجتماعی را از طریق شبکه ب

 . این امر سبب صرفه جوئی بسیار زیادي در زمان شده و کاهش هزینه ها را بدنبال دارد

مـی  مسئول مستمري ها که هم مسئولیت و هم احاطه به امور قسمت خود دارد، پـیش نـویس حکـم را کنتـرل و امضـاء       -5

 .حذف خواهند شد25و  24بنابراین مرحله هاي . از اینرو امضاي مسئول نامنویسی و مسئول فنی تکرار زائد است. کند
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امـا   .کار می افزایـد و ضـرورتی در ایـن مرحلـه نـدارد      نویس حکم فقط به تأخیر در انجامیس شعبه در پیش ئامضاي ر -6

بـر ایـن اسـاس    . ئول مستمري ها به قوت خود محفـوظ خواهـد بـود   امضاي وي پس از ماشین نویسی و کنترل و امضاي مس

 .حذف خواهد شد 26مرحلۀ 

حکم را کنترل و امضاء می کند، پس از تخصیص شماره مستمري دیگر  29از آنجا که مسئول مستمري ها در مرحلۀ  -7

پس از تخصیص شماره حذف شده و کنترل مسئول مستمري ها  29در صورتیکه اگر مرحله . کنترلی صورت نمی گیرد

 .منطقی تر است مستمري انجام شود

 

 زمان بایگانی تأخیر رسیدگی جابجایی لعم شرح مراحل ردیف

     *  .مراجعه می کند) ها واحد مستمري(متقاضی به شعبه  -

 با متقاضی توسط یکی ازبررسی مقدماتی از راه گفتگو 1

 .انجام می شودکارکنان واحد 

 دقیقه 10     *

 دقیقه 5     * .درخواست می شود پرونده از بایگانی شعبه 2

 دقیقه 5    *  .متقاضی به بایگانی مراجعه می کند -

 دقیقه 10     * .پرونده از ردیف خارج و تحویل متقاضی می شود 3

 دقیقه 5    *  .پرونده به واحد مستمري ها برده می شود -

 دقیقه 15   *   .شود  مدارك از متقاضی گرفته و کنترل می 4

 دقیقه 15     * .فرم درخواست سابقه تنظیم می شود 5

 دقیقه 5    *  .به اتاق مسئول سابقه برده می شود -

 دقیقه 10     * .مسئول سابقه امضاء می کند 6

 دقیقه 5    *  .به نزد متصدي استخراج و اعالم سابقه برده می شود -

 دقیقه 10   *   .سابقه بررسی می کندمتصدي استخراج و اعالم  7

در صورتی که بخشی از سوابق بیمه شده در شعب دیگر  8

 .فرم استعالم سابقه از شعب تنظیم می شود ، باشد

 روز 10  *   *

 دقیقه 5    *  .به اتاق رئیس شعبه فرستاده می شود -

 نیم روز   *   * .رئیس شعبه امضاء می کند 9

 دقیقه 5    *  .فرستاده می شود) دفتر(به امور اداري  -

 نیم روز   *   * .ثبت و صادر می شود 10

 به اداره کل استان مربوط به سابقه استخراجی منتقل 11

 .می شود 

 روز  4  *  * 

 روز 15  *   * .در استان مربوطه ، سابقه استخراج می شود 12

 روز 7  *  *  .ودبه نامه رسان شعبه یا پست تحویل و منتقل می ش 13

 دقیقه 10    *  .به دبیر خانه یا امور اداري شعبه ارسال می شود -

 دقیقه 30     * .شماره نامه و تاریخ ورود ثبت می شود 14
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 دقیقه 5    *  .به اتاق سابقه می رود -

 روز 2     * .سابقه استخراج می شود 15

 15ا ت 8در صورت ناقص بودن سوابق مجددا مراحل  16

 .تکرار می شود 

 نامعلوم  6*  6* 6*

 متصدي سابق بررسی و فرم اعالم سابقه تنظیم  17

 .می کند

 دقیقه 30   *  *

 دقیقه 5    *  .می شود  ارسالفرم اعالم سابقه به واحد مستمري  -

 در صورت داشتن شرایط جهت برقراري مستمري،  18

 ورتص در غیر این( درخواست ریز دستمزد می شود

 .)پرونده بایگانی می گردد 

 روز 1  *   *

  به اتاق مسئول واحد کمک هاي قانونی فرستاده -

 .شود می 

 دقیقه 5    * 

 در دفتري یادداشت و به واحد لیست و مزد ارجاع 19

 .می شود 

 ساعت 3  *   *

 دقیقه 5    *  .به واحد لیست و مزد فرستاده می شود -

20Aدستمزد فقط مربوط به همین شعبه باشد، که ریز  در صورتی

 .ریز دستمزد استخراج می شود

 روز 2  *   *

20B اگر در شعب دیگر داراي ریز دستمزد تا زمان 

 فوت و یا قبل از آن باشد، نامه اي جهت ارسال 

 .ریز دستمزد به شعب مورد نظر ارسال می گردد

 روز 2  *   *

 روز 15  *   * .می شود روز ریز دستمزد دریافت 15پس از  21

 دقیقه 5    *  .به واحدمستمري ها انتقال می یابد -

 روز 3  *   * .پیش نویس حکم تهیه می شود 22

 نیم روز   * *  * .مسئول مستمري ها کنترل و امضاء می کند 23

 دقیقه 5    *   .به اتاق مسئول نامنویسی فرستاده می شود -

 روز 1  * *  * .و امضاء می کند مسئول نامنویسی کنترل 24

 دقیقه 5    *  .به اتاق مسئول فنی فرستاده می شود -

 روز 1  * *  * .مسئول فنی کنترل و امضاء می کند 25

 دقیقه 5    *  .به اتاق رئیس شعبه فرستاده می شود -

 نیم روز  *   * .رئیس شعبه امضاء می کند 26

 دقیقه 5    *  .فرستاده می شود) ویسیاتاق ماشین ن(به امور اداري  -

 روز 1  *   * .با تاخیر تایپ می شود 27

 دقیقه 5    *  .به واحد مستمري ها بازگردانده می شود -
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 دقیقه 30   *  * .متصدي مستمري ها ، کنترل و امضاء می کند 28

 نیم روز   * *  * .مسئول مستمري ها ، کنترل و پاراف می کند 29

 دقیقه 5    *  .واحد نامنویسی فرستاده می شودبه  -

 نیم روز   *   * .مسئول نامنویسی امضاء می کند 30

 دقیقه 5    *  .به اتاق مسئول فنی منتقل می شود -

 روز 1  *   * .مسئول فنی امضاء می کند 31

 دقیقه 5    *  .به اتاق رئیس شعبه می رود -

 روز 1  *   * .رئیس شعبه امضاء می کند 32

 دقیقه 5    *  .به امور اداري فرستاده می شود -

 روز 2  *   * .در امور اداري تایپ شده، شماره و تاریخ زده می شود  33

 دقیقه 5    *  .به اتاق مستمري ها بر می گردد -

 دقیقه 10     * .شماره مستمري اختصاص می یابد 34

یا فرد واجد شرایط نامه  واحد مستمري ها به همسر بازمانده 35

 .بانک می دهد

 روز 1  *   *

 دقیقه 30     * .فرد در بانک رفاه کارگران حساب افتتاح می کند 36

 ثبت ،شماره حساب به شعبه مربوطه ارسال شده 37

 .می شود 

 روز 1     *

 نیم روز     * .پرونده الغر سازي می شود 38

 نیم روز * *    .نی راکد ارسال می گرددپرونده الغر سازي شده به بایگا 39

 نمودار مراحل جریان کار وضعیت موجود - 1نمودار شماره 

 وضعیت پیشنهادي 

 ،مـی باشـد   17تـا   8که گلوگاه اصلی این فرآینـد مراحـل    در می یابیمفرآیند برقراري مستمري بازماندگان، با مطالعه دقیق 

گیرد که بخشی از سوابق بیمه شده در شعب دیگر باشد و استعالم سابقه از شعب فقط در صورتی انجام می این مراحل البته 

که در صورت نیاز به استعالم ریـز دسـتمزد از شـعب دیگـر انجـام مـی         21و  B20بعالوه در مراحل  .دیگر ضروري گردد

ه، گلوگـاه دیگـري بـه نـام     در این فرآیند عالوه بر گلوگاه اسـتخراج سـابق   لذا. نیز زمان قابل توجهی صرف می شودشود، 

زمـان برقـراري مسـتمري بازمانـدگان را بـه       80%در این مراحل که حدود  ایجاد تغییر .استخراج ریز دستمزد نیز وجود دارد

استفاده از یک شبکه کامپیوتري  .خود اختصاص می دهد، می تواند تأثیرات مثبت بسیاري را در سازمان بدنبال داشته باشد

بـا اسـتفاده از ایـن شـبکه، اطالعـات      . به هم متصل کند، بسیار کارساز استعب سازمان تأمین اجتماعی را لیه شکه بتواند ک

در ظـرف مـدت کوتـاه در اختیـار     و مـی توانـد براحتـی     نظـایر آن مربوط به کلیه شعب اعم از سابقه افراد، ریز دسـتمزد و  

  .کارکنان سازمان قرار گیرد

مسـتلزم   از یک سـو  نظر اجراي روش مورد ، زیرامدنظر بوده است ودن و سودمند بودنعملی ب ق این نتایج دو اصلدر تحق

 برخـی از بلکـه   ،نخواهد بـود مشکل  تغییرات نه تنها مواجه بااز سوي دیگر این سیستم نیست و  یتغییراتی در شرایط محیط

تسـریع در کـار و در نتیجـه    زینـه،  متضمن کـاهش ه  کوتاه شدن زمان زیرا. از میان برخواهد داشت نیز را موجود مشکالت



١٢

کاهش خستگی و فشار بر کارکنان، از یکسـو خشـنودي آنـان از محـیط     با عالوه بر این . می گرددرضایت بیشتر بیمه شده 

که به نوبۀ خود می تواند در سالمت بیشتر کار و اشتباه و خطاي کمتر مـؤثر افتـد و از سـوي دیگـر بـاال       بیشتر می شودکار 

کوتاه شدن روش و زیاد شدن کارآیی کارکنان، نیاز به تـأمین نیـروي    همچنین. اهد داشتآنها را در پی خوبردن کارآیی 

کاهش هزینه هاي مربوط به حقوق، مکـان ملزومـات و   . رفع خواهد کرد و یا کاهش خواهد داد یرا یا به کل جدید انسانی

پیشـنهادهاي ارائـه شـده در تحلیـل وضـعیت موجـود،       بر اساس  .وسایل اداري و آموزش، حاصل اقتصادي این بهبود است

 .ه استه شدارائ 2در نمودار شماره برقراري مستمري بازماندگان  فرآیندنمودار پیشنهادي مراحل 

 

ردی

 ف

 زمان بایگانی تأخیر رسیدگی جابجایی عمل شرح مراحل

     *  .مراجعه می کند) واحد مستمري ها( متقاضی به شعبه  -

 اتی از راه گفتگو با متقاضی توسط یکی بررسی مقدم 1

 .انجام می شوداز کارکنان واحد 

 دقیقه 10     *

 دقیقه 5     * .درخواست می شود پرونده از بایگانی شعبه 2

 دقیقه 5    *  . متقاضی به بایگانی مراجعه می کند -

 دقیقه 10     * .پرونده از ردیف خارج و تحویل متقاضی می شود 3

 دقیقه 5    *  .نده به واحد مستمري ها برده می شودپرو -

 دقیقه 15   *   .مدارك از متقاضی گرفته و کنترل می شود 4

 دقیقه 15     * .فرم درخواست سابقه تنظیم می شود 5

 دقیقه 5    *  .به نزد متصدي استخراج و اعالم سابقه برده می شود -

 دقیقه 10   *   .متصدي سابقه بررسی می کند 6

در صورتیکه بخشی از سوابق بیمه شده در شعب دیگرباشد  7

 .فرم استعالم سابقه از شعب تنظیم می شود

 روز 10  *   *

 دقیقه 5    *  .فرستاده می شود) دفتر (به امور اداري  -

 نیم روز   *   * .ثبت و صادر می شود 8

ل میبه اداره کل استان مربوط به سابقه استخراجی منتق 9

 .ودش

 روز  4  *  * 

 روز 15  *   * .در استان مربوطه ، سابقه استخراج می شود 10

 روز 7  *  *  .به نامه رسان شعبه یا پست تحویل و منتقل می شود 11

 دقیقه 10    *  .به دبیر خانه یا امور اداري شعبه ارسال می شود -

 دقیقه 30     * .شماره نامه و تاریخ ورود ثبت می شود 12
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