




FOCUS-PDCAچيست؟ 

دهاروشي براي بهبود مستمر فرآين

اصول و مفاهيم
FOCUS-PDCA

جعبه ابزار
FOCUS-PDCA



FOCUS-PDCA فرآيند

F O C U S
P

C

D

A
F ind

 يابدود بهببايد کهانتخاب فرآيندي

تعيين هدف بهبود فرآيند



FOCUS-PDCA فرآيند

O rganize
 بهبود فرآيندها  سازماندهي تيمي براي

 انتخاب افراد مناسب

 بودهاي بهتالش تعيين منابع موجود براي



FOCUS-PDCA فرآيند

C larify :شفاف سازي فرآيند 

 نمودار جريان فرآيند

 آوري داده ها جمع تهيه طرح

 فرآيندجمع آوري داد ه هاي



FOCUS-PDCA فرآيند

U nderstand

:شناخت علل ناکارآمدي فرآيند 

 مشکل است ؟فرآيند در چه جايي داراي

شناسايي علل بروز مشکالت فرآيند



S elect

 اهداف بهفرآيند تعيين علل ريش هاي که مانع از دستيابي

ميشود ؟خود 

انتخاب يکي از اين علل براي بهبود دادن

FOCUS-PDCA فرآيند



FOCUS-PDCA فرآيند

P lan

ايجاد طرحي براي بهبود علت ريشه اي



FOCUS-PDCA فرآيند

D o

اجراي طرح بهبود بطور محدود



FOCUS-PDCA فرآيند

C heck

ارزيابي نتايج اجراي محدود طرح بهبود



FOCUS-PDCA فرآيند

A ction

اقدام بر اساس ارزيابي نتايج اجراي محدود

طرح بهبود



FOCUS-PDCA قدم هاي فرآيند



قدم اول



انتخاب فرآيند مناسب و تعيين اهداف بهبود

نتعيين فرايند منتخب به صورت شفاف و روش

تعيين و تعريف اهداف بهبود فرآيند

مستند نمودن اهداف بهبود فرآيند

مشخص کردن نقاط شروع و پايان فرآيند



قدم دوم



پژوهشکالن فرآيند . 1

پژوهش در اقتصاد توليد و بهره وريفرآيند 1)

هاي تحقيقاتيپردازش و انتشار يافته فرآيند 2)

تجارت خارجيپژوهش در بازاريابي و فرآيند 3)

کشاورزيپژوهش در توسعه فرآيند 4)

رزيتکميلي کشاوپژوهش در صنايع تبديلي و فرآيند 5)

وسسه فهرست اوليه کالن فرآيندهاي موجود درم



وسسه فهرست اوليه کالن فرآيندهاي موجود درم

زيکالن فرآيند برنامه ري. 2

ش کشاورزيتوسعه بختدوين برنامه پنج ساله فرآيند 1)

تدوين بودجه ساالنه موسسهفرآيند 2)

پژوهش هاي مورديفرآيند 3)



وسسه فهرست اوليه کالن فرآيندهاي موجود درم

پشتيبانيکالن فرآيند . 3

فرآيند اداري و خدمات رفاهي( 1

فرآيند پشتيباني مالي( 2

فرآيند ارائه خدمات رايانه( 3

فرآيند امور قرار دادها( 4

اتيهاي تحقيقپردازش و انتشار يافته فرآيند ( 5



مالحظاتي در انتخاب فرآيند

.  مشتريان شروع کنيد از -1
. حوزه ها و موضوعات کوچك شروع کنيد از -2
ل زمان را بگونه اي انتخاب کنيد که در حداقفرآيندها -3

.کامل گرددچرخه بهبود آ نها 
.را انتخاب کنيد که در کنترل باشد فرآيندي -4
.  کنيد هر فرآيند تنها يك تيم بهبود سازماندهيبراي -5
.  حد و مرزهاي فرآيند تعيين شود بايد -6
شند، که تحت تاثير عوامل خارجي مي بافرآيندهايي -7

.نيستندگزينه هاي خوبي 



فرآيندچك ليست انتخاب 

:فرآيند نام 
:مسايل يا انتظارات اعالم يا مشخص شده را بنويسيد

(ت(            پ(            ب(              الف
:بگذاريد در کنار جمالتي که در مورد اين فرآيند مصداق دارد عالمت 

.  فرآيند قابل تعريف است
.  مسئله اي مرتباً در فرآيند روي مي دهد

.  تحوزة مسئله به خوبي شناخته شده است و هنگام اجرا کامال قابل رؤيت اس
.  بهبود اين فرآيند براي کل سازمان مهم است

.  اگر فرآيند بهبود داده شود باعث رضايت کليه ذينفعان مي گردد
.  موقعيت خوبي براي موفقيت در بهبود فرآيند وجود دارد

.  ندهيچ کس ديگري در حال حاضر در خصوص بهبود روي اين فرآيند کار نمي ک
.  ل اجرا هستندتغييرات مورد نياز بدون کمك بيروني يا با کمك بيروني محدودي قاب

.است اين فعاليت ها واقعا تالشي براي بهبود فرآيند 
.است براي بهبود اين فرآيند تالشي صورت نگرفته قبال 



:گرد آورنده 
علی سرائی

گروه مهندسین پوران مهر سپنتا

www.pooranmehr.ir



END


