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ثِ ًبم خذا

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمسگان

1

شرکت توزیع ویروی ترق استان هرمسگان

استقرار سیستم پرداخت خسارات وارده ته لوازم و تأسیسات ترقی مشترکیه

با تأکید بر فرایندهای خالقیت و نوآوری

تجربه موفق مدیریتی

2

ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 

فهرست مطالة

ِهمذه

ضشٍست ٍ اّویت هَضَع
چبسچَة ٍ سٍؽ اجشای ػیؼتن

عشاحی ًشم افضاس

دػتبٍسدّبی حبكل اص اػتمشاس ػیؼتن
ٌِوبّؾ ّضی

جَد تذٍیي پشٍطُ ّبی ْث
سضبیت هـتشویي

ًتیجِ گیشی ٍ پیـٌْبدّب

3

ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 

مقدمه

 همبثل دس هـتشویي ثشلی تأػیؼبت ٍ لَاصم ثِ ٍاسدُ خؼبست ججشاى هٌظَس ثِ•
 هٌبػت حفبظتی تجْیضات ٍجَد ػذم اص ًبؿی ؿجىِ اتفبلبت ثِ هشثَط حَادث

 ٍ پؼتْب ٍ ؿجىِ ػیؼتن اػتبًذاسد غیش یب ٍ اكَلی غیش ػولىشد ثشلگیشّب، ًظیش
 هـتشویي، سضبیت جلت ٍ ثشق هأهَسیي اؿتجبّبت ٍ ثشق ػوَهی تأػیؼبت

 ٍ هحؼَع وبهالً ػیؼتوی ٍ ػلوی سٍؽ ثِ ای ػلیمِ ٍ ػٌتی سٍؽ تغییش
.ثبؿذ هی ضشٍسی

 تَاى هی هٌبػت افضاس ًشم اص اػتفبدُ ثب ٍ اعالػبت فٌبٍسی اثضاسّبی ووه ثِ•
.وشد عشاحی هٌبػجی ػیؼتن

 ًیض ٍ ّب ّضیٌِ وبّؾ ٍ هـتشویي سضبیت افضایؾ ّذف ثب ًظبم ایي سٍ ایي اص•
.اػت ؿذُ سیضی پی ٍ عشاحی پیـگیشاًِ، ساّىبسّبی اسائِ ٍ حَادث تحلیل
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ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 
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ضرورت و اهمیت موضوع

 ؿشوت هْن هبهَسیتْبی جولِ اص پبیذاس ٍ هغوئي ثشق تأهیي وِ آًجبیی اص•
 ثشٍص ٍ تأػیؼبت ٍ ؿجىِ سٍی ثش حَادث ٍلَع ثبؿذ، هی ثشق ًیشٍی تَصیغ

 ٍ ثشق لغغ خلَف دس هـتشویي ًبسضبیتی ایجبد ثش ػالٍُ ثشق، ّبی خبهَؿی
 ًگشاًی وبسّب، اًجبم ٍ صًذگی اهَس ؿذى هختل ٍ اًشطی ایي اص اػتفبدُ ػذم

 ًَػبًبت اثش ثش ثشلی، لَاصم ٍ دػتگبّْب ثِ ٍاسدُ خؼبست ثبثت اص هـتشویي ثیـتش
 تلَیضیَى، سایبًِ، گبصی، وَلش اص وِ ّبیی خبًَادُ .ًوبیذ هی فشاّن سا ثشق لغغ ٍ

 دس اؿىبل یب ًَػبًبت دلیل ثِ سا خَد الىتشًٍیىی لَاصم ػبیش ٍ یخچبل سادیَ،
 ٍ دٌّذ هی دػت اص سا ثشق هجشیبى غیشاكَلی ٍ ًبهٌبػت ػولىشد یب ٍ تأػیؼبت

 خَاػت دس ؿشوت ثِ هشاجغ ثب ؿَد هی لَاصم ایي تؼویش ّبی ّضیٌِ هتحول یب
  .داسًذ سا هبلی خؼبسات ججشاى
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ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 

ضرورت و اهمیت موضوع

 آى ثشسػی ٍ هـتشویي تَػظ خؼبست اػالم اص پغ ػیؼتن، ایي اػبع ثش•
 وویتِ ػٌَاى تحت ای وویتِ دس هشثَعِ خَاػت دس ؿشوت، وبسؿٌبػبى تَػظ
 تؼییي دػتَسالؼول ٍ ًبهِ آییي اػبع ثش هـتشویي ثِ ٍاسدُ خؼبسات ثشسػی

 تٌظین ثشسػی، هشثَعِ افضاس ًشم لبلت دس ٍ وبس گشدؽ ػیؼتن ثب هغبثك ٍ ؿذُ
 تحلیل ٍ تجضیِ وبس، فشایٌذ دس ثخؾ هْوتشیي .ؿَد هی ججشاى هَسد حؼت ٍ

 اًجبم ٍ ثْجَد ّبی پشٍطُ تؼشیف لبلت دس پیـگیشاًِ ساّىبسّبیی اسائِ ٍ حَادث
.ثبؿذ هی تأػیؼبت ٍ ؿجىِ سٍی ثش اػبػی ٍ همغؼی پشیَد دٍ دس الصم الذاهبت
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ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 

:چارچوب و روش اجرایی و تشریح آن

 ٍ ػیؼتن یه ٍجَدی الگَسیتن هَضَع ثِ ػیؼتوی ًگبُ ثب ؿذُ اسائِ هذل•
:اػت گشدیذُ عشاحی ریل ؿشح ثِ PDCA هؼتوش ثْجَد چشخِ
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ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 

:چارچوب و روش اجرایی و تشریح آن

 ٍ عشاحی ریل فلَچبست لبلت دس پیـٌْبدی هذل هزوَس، فشایٌذ دٍ ثِ تَجِ ثب•
.گشدیذ اسائِ

گبم اول
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ششمین  کنفرانس
توانمندسازی  منابع  

انسانی 
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:ادامه چارچوب و روش اجرایی و تشریح آن

گبم دوم

9

:ادامه چارچوب و روش اجرایی و تشریح آن

گبم سوم

10

طراحی ورم افسار

 ٍ خؼبستی ّبی پشًٍذُ ثشسػی صهبى هذت دس جَیی كشفِ جْت ساػتب ایي دس•
 121 افضاس ًشم ثِ ٍ تْیِ ٍة تحت هزوَس ثشًبهِ اعالػبت كحت دلیك وٌتشل
 ٍلَع ػلت ٍ ػبػت تبسیخ، همبیؼِ اهىبى خَدوبس كَست ثِ وِ گشدد هی لیٌه
 ٍ سدیف ؿوبسُ تأییذ، كَست دس ٍ داسد سا 121 ٍاحذ ثب هـتشن اػالهی حبدثِ
.ًوبیذ اػالم سا كفحِ
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طراحی ورم افسار

 اػتشاتظی تجذیل ٍ اػتشاتظیه اّذاف ٍ اًذاص چـن ثب فشایٌذ ّوؼَػبصی جْت•
 ّبی ؿبخق تؼشیف عشیك اص ػٌجؾ لبثل چبسچَة یه ثِ ػبصهبى ّبی

 هی افضاس ًشم اص اػتفبدُ ثِ ًیبص ػبصهبى ػغح دس ّب ػٌجِ ٍ ػولىشد ولیذی
.ثبؿذ

 جبهغ، گیشی گضاسؽ الؼبدُ، فَق پزیشی اًؼغبف لبثلیت ثبیؼت هی افضاس ًشم ایي•
EFQM، Six لجیل اص ػولىشد هذیشیت ٍ اسصیبثی هختلف هتذّبی عشاحی لبثلیت

Sigma، BSC ٍ Lean ٍ ثبؿذ داسا سا ثَهی اسصیبثی ّبی هذل یب.  
 سدیبثی سًٍذ دس تؼشیغ جْت دس هـتشویي ثِ ٍاسدُ خؼبسات ثشسػی ػبلی وویؼیَى ٍ وویتِ•

 وشدى هىبًیضُ ػبثمِ، ایجبد ٍ هـتشویي ایٌگًَِ سضبیت جلت ٍ دیذُ خؼبست هـتشویي پشًٍذُ
 صثبى ثب افضاسی ًشم دػتی، كَست ثِ اعالػبت ًوَدى ٍاسد اص ًبؿی اؿتجبّبت اص جلَگیشی ّب، فشم

 جؼتجَی ٍ حزف ثجت، لبثلیت افضاس ًشم ایي دس وِ اػت وشدُ تْیِ Access ًَیؼی ثشًبهِ
 ًوَداس، كَست ثِ آى تحلیل ٍ ٍسٍدی ّبی آیتن اص وذام ّش تفىیه ثِ گیشی گضاسؽ ٍ اعالػبت
.ثبؿذ هی پزیش اهىبى ای همبیؼِ جذاٍل
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طراحی ورم افسار
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طراحی ورم افسار
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طراحی ورم افسار
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طراحی ورم افسار
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طراحی ورم افسار
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع

ب :ها هسینه کاهش (1•  ث
 تحلیل ٍ تجضیِ ثِ تَجِ

 اًجبم هغبلؼبت ٍ اعالػبت
 ٍ اثشثخـی خلَف دس ؿذُ

 ؿشوت دس ػیؼتن اػتمشاس
 ٍ ّشهضگبى ثشق ًیشٍی تَصیغ

 ّبی پشًٍذُ تؼذاد ثِ ًظش
 ؿذُ تأییذ هجبلغ ٍ خؼبستی

 اص ثؼذ ٍ اػتمشاس اص لجل
 ریل ًتبیج ػیؼتن اػتمشاس
:گشدیذ حبكل
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع

 ػیؼتن، ایي اػتمشاس دیگش هْن دػتبٍسدّبی جولِ اص :بهبود های پروشه تعریف (2•
 ثِ ثْجَد ّبی پشٍطُ تؼشیف ٍ ؿجىِ ضؼف ًمبط ؿٌبػبیی ٍ اعالػبت تحلیل ٍ تجضیِ
 دثیش ٍ گشدد هی اػبػی ٍ همغؼی پشیَد دٍ دس اكالحی الذاهبت اًجبم هٌظَس

.ثبؿذ هی ّب پشٍطُ اجشای وٌتشل هؼئَل ًیض ػبلی وویؼیَى

21

اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع

 ػیؼتن اػتمشاس اثشثخـی اص اعویٌبى حلَل ثشای :مشترکین رضایت افسایش (3•
  اص پشػـگش عشیك اص ٍ عشاحی ای پشػـٌبهِ هـتشویي، سضبیت جلت ساػتبی دس

 (ػیؼتن اػتمشاس اص ثؼذ پشػـٌبهِ 120 ٍ اػتمشاس اص لجل هَسد 120) ًوًَِ 240
 پشػـٌبهِ ؿذُ گشدآٍسی اعالػبت ثِ تَجِ ثب ٍ آهذُ ثؼول ًظشػٌجی ؿذُ، اًتخبة

:گشدیذ اػتخشاج ریل ؿشح ثِ هـتشویي سضبیتوٌذی هیضاى ّب،
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع

:مشترکین رضایت افسایش (3•
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اهم دستاوردهای اجرایی ایه سیستم در شرکت توزیع

:مشترکین رضایت افسایش (3•

25

وتیجه گیری

 اص پغ ػولىشد پبیؾ ٍ وٌتشل ٍ ػلوی هذل هجٌبی ثش ػیؼتن یه اػتمشاس•
 سضبیت جلت ٍ ٍسی ثْشُ ػولىشد، ثْجَد ثِ هٌجش تَاًذ هی هذل اجشای

 ػبصی پیبدُ ٍ اجشا اص حبكل دػتبٍسدّبی ثِ تَجِ ثب سٍ ایي اص .گشدد هـتشویي
 ثْجَد وِ گشدد هی هالحظِ ّشهضگبى اػتبى ثشق ًیشٍی تَصیغ ؿشوت دس هذل

 ؿذُ پشداخت ّبی ّضیٌِ تملیل ٍ هشاجؼیي تؼذاد وبّؾ ثخؾ ػِ دس ػولىشد
 ّوبًب ؿشوت آسهبى ساػتبی دس هـتشویي سضبیت افضایؾ ٍ ٍاسدُ خؼبسات ثبثت
  .اػت گشدیذُ ثبؿذ، هی هـتشویي سضبیت ثلٌذای ثش گشفتي لشاس

 ػیؼتن ایي دس ًیض تأػیؼبت ٍ ؿجىِ ضؼف ٍ پزیش آػیت ًمبط ایٌىِ ثش هضبف•
 هَسد پیـگیشاًِ اكالحی الذاهبت اًجبم ٍ تؼشیف ثْجَد ّبی پشٍطُ لبلت دس ٍ

  .اػت گشفتِ لشاس ٍیظُ تَجِ
 ػبصی ثَهی ٍ ّب ػبصهبى ٍ ؿشوتْب ػبیش دس ػیؼتن ایي گشدد هی پیـٌْبد لزا•

.گیشد لشاس اػتفبدُ هَسد ػبصهبى ٍ كٌؼت آى ػبختبس اػبع ثش آى
26
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سئوال
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با تشكر از توجه شما 
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