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Abstract
Aims: The annual planning is a decision-making process for the objectives and activities of
organizations all year long. It starts determining the goals and then continues to approve them.
In many organizations this process includes long activities that in addition of the long time, it
imposes considerable manpower expenses. This study was carried out to reform and reduce the
cost and time of this process by reengineering.
Methods: This action research study was done by an analytical- descriptive approach in 201213, in the department of Planning and Budget of a Medical Military University. All the stages
of the selected process were analyzed .Data collection was carried out by using documents,
interviews and observations. Three main process indicators including the number of activities,
the time and also the direct costs of manpower were calculated and compared before and after
the implementation of reengineering. Data were analyzed using Microsoft Excel 2007.
Results: The current status of the planning process which included 164 activities reduced to 73
after implementing the reengineering. The total process time and direct costs of manpower were
reduced up to 34 and 33% in compared to the past.
Conclusion: Reengineering leads to improve the process procedure and also saves time and
costs. Using information technology and active participations of the process owners in all the
stages could play an important role in the effectiveness of the results.
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تأثیر مهندسي مجدد بر زمان ،هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه ساالنه
یک دانشگاه علوم پزشکي نظامي(عج)
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چکیده
اهداف :برنامهریزی ساالنه ،فرآیند تصمیمگیری در مورد اهداف و فعالیتهای یک ساله سازمان است که از تعیین اهداف شروع و تا تصویب
نهایی ادامه پیدا میکند .در بسیاری از سازمانها این فرایند شامل فعالیتهایی طوالنی است که عالوه بر زمان ،هزینه نیروی انسانی قابل
توجهی را تحمیل میکند .این مطالعه در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی و با هدف اصالح و کاهش مراحل ،هزینه و زمان فرایند مذکور از
طریق مهندسی مجدد انجام گرفت.
روشها :این مطالعه اقدام پژوهی با روش توصیفی -تحلیلی در سال  1921در معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه مزبور انجام شد .تمام
مراحل فرایند انتخاب شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جمع آوری اطالعات از طریق مستندات ،مشاهده و مصاحبه بود .سه شاخص
اصلی فرایند شامل تعداد فعالیتها ،مدت زمان و هزینه مستقیم نیروی انسانی قبل و بعد از انجام مهندسی مجدد محاسبه و با یکدیگر مقایسه
شدند .دادهها با نرم افزار اکسل  8002تحلیل شدند.
یافتهها :وضع موجود فرآیند برنامه ریزی شامل  164فعالیت بود که پس از مهندسی مجدد به  29فعالیت کاهش یافت .مجموع زمان انجام
فرآیند  94درصد و هزینه مستقیم نیروی انسانی  99درصد نسبت به قبل کاهش پیدا کردند.
نتیجه گیری :مهندسی مجدد منجر به اصالح روش انجام فرایند و صرفه جویی در زمان و هزینه گردید .استفاده از فن آوری اطالعات و
مشارکت فعال صاحبان فرایند در همه مراحل میتواند نقش بسزایی در اثربخشی نتایج داشته باشد.
کلیدواژهها :برنامه ریزی ،مهندسی مجدد ،شاخص فرآیند ،عملکرد
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مقدمه
سازمانها و موسسههای امروزی به حدی پیچیده شدهاند که بدون
برنامه ریزی جامع و دقیق امکان ادامه حیات در محیط پیچیده و
متغیر فعلی را ندارند [ .]1برنامه ریزی بهعنوان یکی از مهمترین
وظایف مستمر مدیریتی ،بهطور مداوم در طول فعالیت سازمان و در
مقاطع مختلف زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت تکرار
میشود [ .]8برنامهریزی ساالنه (برنامه عملیاتی) یکی از انواع
برنامه ریزی ،فرآیند آگاهانه تصمیمگیری در مورد اهداف و
فعالیتهای یک سال یک واحد یا سازمان است که از تعیین اهداف
ساالنه شروع و تا تصویب نهایی و ابالغ آنها ادامه پیدا میکند .در
اغلب سازمانهای بهداشتی درمانی ،دانشگاهها و از جمله دانشگاه
علوم پزشکی بقیه اﷲ (عج) به دلیل ماهیت سلسله مراتبی و
بخشهای ستادی برای هماهنگی و تصویب برنامه ساالنه از یک
سو و جایگاه هیئت امنا و ساز و کار تصویب برنامهها در آن نهاد از
سوی دیگر ،این فرایند دربرگیرنده فعالیتها و مراحلی نسبتا
طوالنی میشود که عالوه بر زمان ،هزینه نیروی انسانی قابل
توجهی را تحمیل میکند [ .]5-9یکی از چالشهای اساسی در
بسیاری از سازمانهای بهداشتی و درمانی و دانشگاههای علوم
پزشکی کمبود منابع و هدر رفت زمان است .یافتههای عرب،
کاووسی و روانگرد نشان داد بهرهوری منابع و مدیریت زمان نیز در
این سازمانها در سطح پایینی قرار دارد .در حالی که نحوه انجام
فرآیندهای کاری عوامل سهیم در بهرهوری منابع هستند ،متأسفانه
عدم توجه به بازنگری و اصالح فرایندها باوجود تغییرات مداوم و
بهکارگیری فناوری اطالعات در این سازمانها به چشم میخورد.
در بسیاری از سازمانها مشاهده میشود مراحل اضافی و مازاد
روندها و فرایندهای کاری متعلق به گذشته ،کماکان بدون توجیه
و دلیل خاصی ادامه پیدا میکند [ .]6برای اصالح این شرایط ،صرفه
جویی در منابع و ارتقاء بهرهوری ،الزم است سازمانها بهطور مداوم
نسبت به اصالح رویهها و فرایندهای کاری اقدام نمایند [ .]2یکی
از روشهای شناخته شدهای که با اصالح نحوه انجام فعالیتها
منجر به کاهش زمان ،هزینهها و در نهایت ارتقا بهرهوری میگردد،
مهندسی مجدد فرآیندها است که اولین بار در سال  1220م .توسط
مایکل هامر و جیمز چمپی معرفی گردید [ .]11-2مهندسی مجدد
فرآیندها عبارت از ترسیم دقیق رابطه فعالیتهای فرآیندها ،برآورد
منابع ،هزینه تمام شده و زمان انجام فرآیندها ،سپس اصالح و
بهینه سازی و اجرای فرآیندها از طریق بهکارگیری روشها ،فناوری
اطالعات و تجارب جدید است که در نتیجه آن با سادهتر شدن،
افزایش کارایی ،بهبود عملکرد عملیاتی ،استفاده مؤثر از تکنولوژی
اطالعات و دستیابی بهسرعت بیشتر و هزینه کمتر در انجام
فعالیتهای سازمان رخ میدهد [ .]14-18 ،10 ،2سوری در کتاب
خود با عنوان مهندسی مجدد در سازمانهای ایرانی چارچوب بومی
شدهای از روش چمپی و مایکل هامر ارائه کرد که مراحل آن شامل
انتخاب فرایند ،تدوین سناریو ،ترسیم مراحل وضع موجود ،عملیات
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اصالح فرایند (مراحل قابل حذف ،ادغام و جایگزین) و ترسیم
مراحل وضع مطلوب است [.]19 ،2
در مطالعات متعددی بهبود عملکرد با انجام مهندسی مجدد گزارش
شده است [ .]15هنریچ و همکاران برای اولین بار نحوه صرف زمان
و فعالیتهای فیزیکی پرستاران بخش جراحی در  96بیمارستان
امریکا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد توجه
به زمان بندی فعالیتها نقش بسزایی در اثربخشی فرایند پرستاری
دارد [ .]16اسدی بهبود کیفیت خدمات اورژانس یک بیمارستان با
استفاده از مهندسی مجدد را مورد بررسی قرار داد که در نتیجه آن
ضمن بهکارگیری فناوری اطالعات بهمنظور کاهش زمان اعالم
نتایج بالینی و تشخیصی ،کم شدن زمان انتظار و رسیدگی ،کاهش
 5درصدی زمان حضور بیماران در اورژانس و در نهایت کاهش
هزینه به دست آمد [ .]12بر اساس مطالعه تالیبون و دیام در
بررسی فرایند بسته بندی و بارگیری برنج در یک کارخانه و مقایسه
مراحل فرایند با وضع استاندارد ،نشان داده شد در هر سه مرحله
پرکردن کیسهها ،بسته بندی و بارگیری ،زمان صرف شده وضع
موجود بر حسب دقیقه نسبت به استاندارد باالتر است که
پیشنهاداتی برای کاهش زمان و در نتیجه تولید بیشتر ارائه کردند
[ .]12تحقیق سیدی و همکاران در یک واحد تولیدی در سال 1921
نشان داد مهندسی مجدد بر کاهش هزینههای تولید ،ارتقاء کیفیت
کار و بهبود روشهای کار اثر معنی داری نشان میدهد [.]12
مطالعه موسسه تیفن بر روی فرایند تولید لوازم الکترونیک نشان
داد مهندسی مجدد با کاهش مراحل فرایند تولید از  92به  82روز
به کاهش  50درصدی زمان انتظار و  82درصدی زمان کل فرایند
منجر شده است [ .]80آزاده و همکاران با مطالعه و ارزیابی فرایند
خرید در یک شرکت تولیدی -تحقیقاتی نشان دادند با مهندسی
مجدد ،زمان و هزینهها کاهش پیدا میکند .کاهش  92روزه زمان
سفارش خرید ،کاهش  90درصدی هزینه منابع انسانی و راه اندازی
سامانه بدون کاغذ در اغلب مراحل کار از نتایج این تحقیق بود
[ .]11پورمحمدی و همکاران در سال  1922نسبت به مهندسی
مجدد فرایند برنامه ریزی شهری اقدام و پیشنهاداتی برای تغییر از
روش برنامه ریزی خطی به سیستمی ارائه کردند [ .]8پرلین و
همکاران در مطالعه  42سازمان موفق در امریکا ،زیر پا نهادن تفکر
کاغذ سفید ،یعنی مدل سازی فرایندهای فعلی بهعنوان بهترین
شیوه دستیابی به موفقیت شناخته شد .]81[ .در مطالعهای که با
عنوان متدولوژی مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر مبنای
چابکی سازمان در سال  1924توسط شیرازی و همکاران انجام شد،
سرعت و اثر بخشی هزینه و کارایی عملیات بهعنوان یکی از عوامل
تأثیر گذار بر چابکی سازمان شناخته شده است [ .]88در مطالعهای
که با عنوان معرفی مدیریت فرآیندهای کسب و کار توسط کردی
و همکاران در سال  1922انجام شد ،مهندسی مجدد تا  50درصد
هزینهها را کاهش داده و هماهنگی بین بخشی را بهبود بخشید
[ .]89امیری و همکاران در مطالعهای با عنوان انتخاب پرتفولیوی

مهندسی مجدد فرآیند برنامه و بودجه 149 /

جدول  .6مقایسه فعالیتهای فرآیند برنامه ریزی قبل و بعد از مهندسی مجدد بر اساس نوع فعالیت و اقدام کننده
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کارشناس برنامهریزی

8
9

کارشناس بودجه
مدیر برنامه و بودجه

4

دفتر مدیریت برنامه و
بودجه
کارشناس تلفیق برنامه

-

6

دفتر معاونت طرح و برنامه

-

-

2

معاون طرح و برنامه

10

5

2

سایر بخشهای خارج
معاونت (دفتر و دبیرخانه
ریاست دانشگاه ،ریاست
دانشگاه و مدیریت مالی)
مجموع

5

2

2

9

81

2

4

1

مهندسی مجدد فرایندها ،ارتقاء کیفیت خدمات ،افزایش
رضایتمندی کارکنان ،توانایی بهبود فرآیندهای تولید ،یکپارچه
سازی سازمان ،بهرهوری و کاهش زمان تولید محصوالت را از
اثرات مهندسی مجدد بیان کردهاند [ .]84فرتوک زاده و وزیری در
سال  1920عوامل مؤثر بر اتالف منابع مالی در وزارت دفاع را
بررسی و با مهندسی مجدد به اصالح آن از جمله نحوه تصمیم
گیری ،مراحل آن و هوشمند کردن سیستم پرداختند [ .]85زارعی
و فرکیش با تحقیق بر روی  15پروژه مهندسی مجدد نشان دادند؛
آموزش و مشارکت کارکنان در کنار بهکارگیری فناوری اطالعات
سه عامل عمده موفقیت یک پروژه مهندسی مجدد هستند [.]86
این مطالعه باهدف اصالح فرایند برنامه و بودجه ساالنه دانشگاه بر
اساس درخواست معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اﷲ (عج) به دلیل روند و زمان طوالنی فرایند مذکور
انجام گرفت.

روشها
این یک مطالعه اقدام پژوهی است که با رویکرد توصیفی– تحلیلی
در سال  1921در معاونت طرح و برنامه و بودجه دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اﷲ (عج) انجام شد .انتخاب فرایند با نظر شورای
معاونت صورت گرفت و کل مراحل آن بررسی ،تحلیل و اصالح
گردید .کارکنان و کارشناسان مدیریت برنامه و بودجه معاونت
بهعنوان صاحبان فرآیند پس از آموزش الزم در قالب تیم مهندسی
مجدد در طرح مشارکت داده شدند .مراحل مطالعه بر اساس روش
چمپی و سوری طراحی و اجرا گردید [ .]2جمع آوری اطالعات از
طریق بررسی مستندات ،مشاهده فعالیتها ،مصاحبه با صاحبان
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اصالحي
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بازرسي
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جمع مراحل

19

6

6

1

99

14

59

98

69

89

164

29

فرایند و با استفاده از فرمهای استاندارد تحلیل سیستم صورت
گرفت [ .]82سه شاخص فرایند برنامه ریزی ساالنه شامل تعداد
مراحل (فعالیتها) فرایند ،مدت زمان انجام فرایند (بر حسب روز)
و هزینه مستقیم نیروی انسانی (بر حسب ریال) در دو مرحله قبل
و بعد از انجام مهندسی مجدد محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند.
بر اساس مدل مفهومی طرح ،ابتدا نسبت به تهیه شناسنامه و سناریو
فرایند اقدام و سپس با مشارکت کارشناسان ،تمام فعالیتها از شروع
تا انتها یادداشت و در فرم استاندارد تحلیل سیستم با عنوان نمودار
عمودی جریان کار فرایندها ثبت شد .نمودار جریان کار عمودی
نموداری است که یکی از شش حالت عملیات (اقدام) ،انتقال
(تحویل /جابجایی) ،تصمیم گیری (امضا/دستور) ،بایگانی ،بازرسی
(کنترل با ضوابط و مقررات) و توقف (تأخیر بیش از حد در یک
وضعیت) برای یک فعالیت مشخص میکند [ .]82 ،2سپس
فعالیتهای فرآیند در فرم استاندارد تحلیل فرایند ثبت شده و
عملیات مهندسی مجدد برای هر فعالیت بهعنوان مهمترین بخش
کار در قالب (حذف ،ادغام شدن ،باقی ماندن و  )...با مشارکت
اعضای تیم انجام گرفت .در نهایت نمودار جریان کار عمودی
اصالحی برای وضع مطلوب ترسیم گردید .تحلیل دادهها با نرم
افزار اکسل  8002انجام گرفت.
نحوه محاسبه شاخصهای زمان و هزینه مستقیم نیروی انسانی:
مدت زمان انجام هر یک از مراحل فرایند توسط کارشناس مربوطه
اعالم و پس از اعالم نظر مدیریت برنامه و تیم تحقیق نهایی شده
وبر اساس واحد ساعت در فرم مربوطه ثبت میگردید .سپس زمان
مجموع عملیات مراحل فرایند به ازای هر روز  2ساعت به واحد
روز تبدیل شده و در دو وضع قبل و پس از مهندسی مجدد محاسبه
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نمودار  .6مقایسه مجموع مراحل فرآیند تدوین برنامه و بودجه ساالنه قبل و
بعد از مهندسی مجدد

نمودار  .2مقایسه شاخص عملکرد «زمان» فرآیند برنامه ریزی ساالنه قبل و
بعد از مهندسی مجدد

و با هم مقایسه شد .برای اندازه گیری هزینه مستقیم نیروی انسانی،
میانگین ساعت حقوق بر مبنای فیش حقوقی صاحبان فرایند
محاسبه و مالک محاسبه قرار گرفت؛ و براساس فرمول زیر در دو
وضعیت قبل و پس از مهندسی مجدد ضرب گردیده و باهم مقایسه
شدند:

مکاتبات اداری نقش مهمی در این مرحله داشتند و بیش از 40
درصد مراحل حذفی یا ادغامی از جمله حذف مراحل مرتبط با دفاتر
معاونت و مدیریت برنامه و بودجه در روند اصالحی را شامل گردید.
جدول شماره یک تعداد فعالیتهای فرایند قبل و بعد از مهندسی
مجدد به تفکیک اقدام کننده را نشان میدهد.
همان گونه که در نمودار شماره یک دیده میشود در نتیجه
مهندسی مجدد 21 ،مرحله از فعالیتهای فرایند حذف یا باهم ادغام
شدهاند.
بر اساس آن چه در نمودار دو مشاهده میشود زمان کل مراحل
فرایند از لحظه شروع تا تصویب نهایی و ابالغ برنامه از  128روز
به  189روز معادل  94درصد کاهش پیدا کرده است.
نمودار شماره سه نشان میدهد بیشترین کاهش فعالیتها در بخش
انتقال (شامل تحویل و جابجایی اسناد و مدارک) و کمترین آن به
عملیات اقدام بر روی اسناد مربوط میشد.
وضعیت شاخص «هزینه مستقیم نیروی انسانی» انجام فرآیند
برنامه ریزی ساالنه قبل و بعد از مهندسی مجدد که از  66میلیون
ریال به  44میلیون ریال (در حدود  99درصد) کاهش یافته در
نمودار چهار نشان داده شده است.

کل ساعات صرف شده هرکارشناس( ∑
)ساعت متوسط حقوق کارشناس ×

نتایج
در انجام فرآیند برنامه ریزی ساالنه دانشگاه  2بخش بهعنوان
صاحبان فرایند شناسایی و فعالیتهای آنها ثبت گردید.
فعالیتهای فرایند در  6قالب تصمیم گیری ،بایگانی ،توقف/تأخیر،
بازرسی ،انتقال و عملیات طبقه بندی شد که بر اساس آن فرآیند
برنامه ریزی ساالنه دانشگاه قبل از مهندسی مجدد با انجام 164
فعالیت به اتمام میرسید و با اجرای مهندسی مجدد و اصالح به
 29فعالیت کاهش یافت .استفاده از فناوری اطالعات در مرحله
اصالح فرایندها شامل جایگزینی بایگانی مجازی ،استفاده از امضای
الکترونیک در مکاتبات متعدد و بهکارگیری سامانه رایانهای
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نمودار  .4مقایسه شاخص عملکرد «هزینه نیروی انسانی» فرایند برنامه ریزی
قبل و بعد از مهندسی مجدد (بر حسب میلیون ریال)

بحث
سه عامل مراحل فعالیتها ،زمان و هزینه انجام فرایند در اغلب
مطالعات مهندسی مجدد هم بهعنوان شاخصهای اصلی قابل
اندازه گیری و هم بهعنوان اهداف مهندسی مجدد مطرح شدهاند
[ .]12 ،16 ،2 ،2 ،6در نتایج مهندسی مجدد فرایند برنامه ریزی
ساالنه دانشگاه که این سه شاخص قبل و بعد از مهندسی مجدد
اندازه گیری شد بهبود قابل مالحظهای بهدست آمد .بهطوری که
تعداد فعالیتها از  164به  29و مجموع زمان انجام فرآیند  94درصد
و هزینه مستقیم نیروی انسانی  99درصد نسبت به قبل کاهش پیدا
کردند .در مطالعه تیفن کاهش  82درصدی زمان فرایند بهدست
آمد که با نتایج  94درصدی تحقیق حاضر نزدیک است [.]80
کاهش  42روزه زمان خرید سفارش و  90درصدی هزینه منابع
انسانی که آزاده و همکاران به آن دست یافتند [ ]11با نتایج تحقیق
حاضر هماهنگی فراوانی نشان میدهد .گرچه کردی با مهندسی
مجدد تا  50درصد کاهش هزینه را بهدست آورد [ ]89که البته
اختالف درصدهای حاصل شده مطالعات مختلف با توجه به تفاوت
نوع فرایندهای مورد بررسی و دستمزدهای کاری در سازمانهای
مختلف ممکن است قابل توجیه باشد .در برخی از مطالعات از ذکر
نتایج کمی خودداری شده و صرفا به گزارش کاهش هزینه و زمان
اشاره شده ازجمله اخوان اصراف که با عنوان پیاده سازی مدل
مناسب مهندسی مجدد فرایندها انجام شد ،مهندسی مجدد منجر
بهسرعت بخشیدن به کارها و کاهش هزینهها شده است [ ]82و
هنریچ که کاهش و بهبود زمان انجام فعالیتهای پرستاری را با
مهندسی مجدد بدون ذکر زمان مشخص گزارش کردهاند [.]16
نتایج گزارش شده امیری و همکاران [ ،]84فرتوک زاده در مدیریت
منابع مالی نیز بر کاهش زمان و هزینهها داللت دارد .در مطالعه ما
نیز این نتیجه بهوضوح مشخص شد که در حدود  94درصد کاهش
مدت زمان انجام فرایند حاصل مهندسی مجدد است .هم چنانکه
تالیبون و دیام نشان دادند در هر سه مرحله پر کردن کیسهها،
بسته بندی و بارگیری ،زمان صرف شده وضع موجود بر حسب
دقیقه نسبت به استاندارد باالتر است و در نهایت پیشنهاداتی برای
کاهش زمان و در نتیجه تولید بیشتر ارائه کردند [.]12

بر اساس آنچه برخی مطالعات نشان دادند فناوری اطالعات نه
تنها بهعنوان محرک مهندسی مجدد است بلکه بهعنوان یک بخش
ضروری و جدایی ناپذیر از کوششهای مهندسی مجدد میباشد
[ .]82 ،19از جمله نتایج تحقیق اسدی و همکاران با بهکارگیری
فناوری اطالعات به کاهش  5درصدی زمان حضور بیماران در
اورژانس منجر شد [ .]12آزاده و همکاران بخشی از علل کاهش
 42روزه زمان خرید سفارش و  90درصدی هزینه منابع انسانی را
به دلیل استفاده از فناوریهای نوین اعالم کردند [ .]11در مطالعه
حاضر نیز بهکارگیری فناوری اطالعات شامل بایگانی و امضای
الکترونیکی اسناد و استفاده از سامانه مکانیزه مکاتبات اداری نقش
مهمی در حذف برخی اقدامات غیرضروری ،اصالح فرایند و کاهش
مراحل و منابع بر عهده داشتند و بیش از  40درصد کاهش مراحل
ناشی از بهکارگیری آن در روند اصالح فرایند بود.
در برخی مطالعات از جمله تحقیق اکبر پور شیرازی با عنوان
مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار بر مبنای چابکی سازمان و
مطالعه یحیوی با عنوان دستیابی به رضایتمندی مشتری به برخی
پیامدهای مهندسی مجدد از قبیل چابک سازی سازمان و کسب
رضایت مشتری اشاره شده است [ .]90 ،88در مطالعه ما نیز با توجه
به کاهش تعداد فعالیتها و کم شدن زمان اجرا به نظر میرسد
رضایت بخشهای مختلف دانشگاه نسبت به قبل افزایش یابد.
محدودیت مهم مطالعاتی از این قبیل ،شفاهی بودن اغلب
مستندات اجرای فرایندها است .مطالعه حاضر نیز با این مشکل
روبرو بود که تیم تحقیق تالش کرد با تکمیل فرم سناریو فرایند با
کمک کارشناسان معاونت ،این مشکل را رفع نماید؛ گرچه ممکن
است برخی فعالیتها در نهایت از قلم افتاده باشند .با توجه به
اهمیت موضوع مهندسی مجدد در راستای ارتقاءکیفیت و افزایش
بهرهوری از یک سو و قدیمی بودن فرآیندهای دانشگاه از سوی
دیگر ،پیشنهاد میشود سایر معاونتها برای بهروز رسانی
فرآیندهای خود اقدام کنند.

نتیجهگیری
مهندسی مجدد منجر به اصالح روش انجام فرایند و صرفه جویی
در زمان و هزینه گردید .استفاده از فن آوری اطالعات نقش بسزایی
در کاهش و بهینه شده فعالیتهای فرایندی دارد .آموزش و
مشارکت فعال صاحبان فرایند در قالب تیم تحقیق و در همه مراحل
آن میتواند نقش بسزایی در حصول اهداف داشته باشد.
تشکر و قدرداني :از مسئولین و کارشناسان معاونت طرح و برنامه
و بودجه دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت سالمت
که با حمایت مادی و معنوی زمینه انجام این پروژه را فراهم ساختند
صمیمانه تشکر میگردد.
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