
هاسپاري فعاليتبرون هاسپاري فعاليتبرون   



سخن آغازينسخن آغازين

 حكم در واقع در امري چنين“ :گويد مي آن آثار و سپاري برون با ارتباط در دراكر پيتر

 ديگر كه معناست بدان اين .است فردا جهان سازمانهاي ساختار در بنيادين تحولي

 و بيمارستانها دولتي، ادارات تجاري، بزرگ هاي شركت كه نيست الـــــزامي

 خود استخدام در را افراد زيادي تعداد كه شوند بدل تشكيالتي به بزرگ دانشگاههاي

 و عالي درآمدهاي كه شوند مي تبديل تشكيالتي به موسسات قبيل اين .باشند داشته

  كهكه  كنندكنند  ميمي  تمـــــــركزتمـــــــركز  هاييهايي  فعاليتفعاليت  بربر  تنهاتنها زيرا آورند، مي بدست را اعتنايي قابل نتايج

  سازمانيسازماني  اهدافاهداف  بهبه  دقيقاًدقيقاً  كهكه  دهنددهند  ميمي  انجامانجام  رارا  كارهاييكارهايي  اند،اند،  يافتهيافته  ماموريتماموريت  آنهاآنها  خاطرخاطر  بهبه

 و آشنايندآشنايند  آنآن  كاريهايكاريهاي  ريزهريزه  بهبه  وو  شناسندشناسند  ميمي  خوبيخوبي  بهبه  كهكه  رارا  كارهاييكارهايي  ..استاست  مربوطمربوط  آنهاآنها

 مي پرداخت كارانه و دستمزد آنها دهندگان انجام به دارند كه اعتباري و ارزش نسبت به

   “.شود مي واگذار بيروني نهادهاي به سازمانها اينگونه خدماتي كارهاي بقيه كنند،



:تافلر مي گويد :تافلر مي گويد

  در شرايط امروز هيچ چيز خطرناك تر از دل بستن به كاميابي هاي ديروز
.نيست

  اگر تنها يك سرانجام غير قابل فرار وجود داشته باشد اين است كه همه
.شركتها و سازمانها امروزه ناچارند كه خود را از نو تعريف كنند

:چمپي



برون سپاري چيست؟برون سپاري چيست؟

 و سازمان يك داخلي فعاليتهای از بعضي انتقال عمل از است عبارت سپاری رونب
 عمل در .قرارداد اساس بر سازمان از بيرون كننده عرضه به گيری تصميم حق واگذاری

  نيز گيری تصميم حق و توليد عوامل بلكه شوند، مي منتقل فعاليتها تنها نه سپاری برون

 . گردد مي واگذار مي تواند
 

   :از عبارتند توليد عوامل
  كاركنانكاركنان    
  تسهيالتتسهيالت      
  تجهيزاتتجهيزات      
  آوریآوری  ننفف    
   دارائيهادارائيها  سايرساير    

 
 :از عبارتست نيز گيری تصميم حق

شده منتقل فعاليتهای اجزاء انجام چگونگي روی بر گيری تصميم برای مسئوليت 



برون سپاري چيست ؟برون سپاري چيست ؟

Ferry D. Kraker : 

 

 روشهاي و جديد خدمت دهندگان ارائه كردن پيدا از عبارتست سپاري برون

 واگذار آنها به را خدمات و اجزاء ، كاالها ، مواد تهيه اطمينان با بتوان كه جديدي

   .نمود

 ارائه خالقيت و تجربه و دانش از سازمان سپاري، برون يا واگذاري در حقيقت در

   .شود مي مند بهره است، نكرده استفاده قبالً كه جديدي خدمت دهندگان

 



برون سپاري چيست ؟برون سپاري چيست ؟

 Paul Neal : 

 

 و اجراء ، مديريت ، ريزی برنامه واگذاری از عبارتست سپاری برون

  .مستقل ثالث شخص به مشخص های فعاليت عمليات



برون سپاري استراتژيك چيست ؟

 سپاري برون به استراتژيك نگاه يك :از عبارتست استراتژيك سپاري برون
 كاركنان ترك مشكالت ، وري بهره بد وضع دار، مسئله فرايندهاي بتواند كه
 سپاري برون اقدام اساس اين بر .كند حل مدت بلند نگاه يك در را آن امثال و

 سازمان بلندمدت هاي استراتژي با كه ، شد خواهد استراتژيك زماني
 و گردد پديدار سال چندين گذشت از بعد سپاري برون منافع ، شود همراستا
 . باشد برخوردار اي ويژه اهميت از سازمان براي آن منفي يا مثبت نتايج



برونسپارياستراتژيكباپرسيدنسواالتاساسيدربارهرابطهبرونسپاري
باسازمانوموضوعاتسازمانيزير،برونسپاريرادرسطحباالتري

.قرارميدهد

چشماندازآينده

قابليتهايكليديفعليوآينده

ساختارفعليوآينده

هزينههايفعليوآينده

عملكردفعليوآينده

مزيترقابتيفعليوآينده



برونسپارياستراتژيكچيست؟



سپاريكاري با برونتفاوت پيمان سپاريكاري با برونتفاوت پيمان

 

 برون در كه است اين در "سپاریبــــرون" با " كاریپيمان" بين تفاوت

  منابع از استفاده با ويژه هایفعاليت سری يك ساختار تجـــديد  سپاری

 صورت باشندمي دارا را ایويژه هایتوانمندی كه سازمان از بيرون

 سازمان هایفعاليت از قسمتي فرعي كاریپيمان در كه حالي در پذيرد،مي

 .گيردنمي صورت ساختاری تجديد و شودمي انجام كارپيمان كمك با



سپاريكاري با برونتفاوت پيمان سپاريكاري با برونتفاوت پيمان

 :دارد وجود پيمانكاری و برون سپاری بين عمده تفاوت 3

  حاليكه در است طرفه دو و مدت بلند نوع از فعاليت برون سپاری در -1

 .مي باشند مقطعي پيمانكاری، روابط

 در سازمان كه مي شود انجام پيمانكار توسط فعاليت هايي معموال -2

 ولي .نمايد استفاده بيروني خدمات از بايد و ندارد تخصص آن زمينه

  ظرفيت، نداشتن مانند تخصص نبود از غير داليلي به كه فعاليت هايي

 برون سپاری نوع از مي شود سپرده بيرون به اقتصادی صرفه نداشتن

 .است

 سازمان در ساختار تجديد به معموال برون سپاری رويكرد اتخاذ -3

 .ندارد دنبال به را نتيجه اين پيمانكاری خدمات از استفاده ولي مي انجامد



سپاريروند برون سپاريروند برون

   سازمانها كه گرفت مي قرار استفاده مورد زماني سپاری برون ،گذشته در

 ظرفيت كاهش بودند، ضعيف رقابت در .كنند عمل خوب توانستند مين

 شكست و عقب آوری فن نظر از يا و بودند روبرو مالي مشكل با داشتند،

 .بودند خورده

  تجديد برای ابزار اين از نيز هستند موفق كامال كه سازمانهايي امروزه 

 عنوان به سازمانها اين مديران و كنند مي استفاده سازمانهايشان ساختار

 های قابليت ايجاد كه اند كرده درك را موضوع اين حياتي موضوع يك

 اين در بايد و است ضروری مشتری نيازهای نمودن برآورده برای كليدی

 .نمايند تالش راه



داليل تغييرات ساختاري سازمان هاداليل تغييرات ساختاري سازمان ها

 .نيست رقابتي مزيت يك ديگر سازمان بزرگ اندازه

 .دارند را ها هزينه ساختار و صنعت شبه يك تغيير توانايي چابك و كوچك رقبای

 .است كرده پيدا بيشتر شدت جهاني اقتصاد در رقابت فشار

 زمان و است شده تر كوتاه عجيبي بصورت خدمات و محصوالت عمر چرخه زمان

   .است شده كمتر رقبا توسط تقاضا به پاسخگويي

 .است بقا رمز و بحراني شرايط در موفقيت كليد ، عمليات و مالي عملكرد بهبود

 با بتواند كه دارند توجه مديريتي های شيوه از دسته آن به گران تحليل و گذاران سرمايه

   .باشد صرفه

 آنان كارگيری به و استخدام لذا دارند، وجود كافي بقدر ها تكنسين و متخصصان

 .آيد نمي بنظر منطقي وقت تمام بصورت



برون سپاري ابزار تغيير ساختاري سازمان هابرون سپاري ابزار تغيير ساختاري سازمان ها

FastFast  MeasuredMeasured  MeasuredMeasured  

  TacticalTactical  

StrategicStrategic  StrategicStrategic  

Focused Process Focused Process 
Improvement Improvement 

(Q(Quality, Time, Costuality, Time, Cost))  

FocusedFocused  
RestructureRestructure  

ContinuousContinuous  
ImprovementImprovement  

Business ProcessBusiness Process  
InnovationInnovation  

Degree of Degree of   
ChangeChange  

Pace of ChangePace of Change  



داليل عمده برون سپاريداليل عمده برون سپاري

 سازماني داليل نظر نقطه از 


در سازمان كه كاری روی بر تمركز طريق از اثربخشي افزايش 
    .است بهترين آن انجام
تقاضا كار، و كسب شرايط با مقابله برای پذيری انعطاف  افزايش 

 تكنولوژی و خدمات و محصوالت برای
سازمان تغيير 
 ارزش و مشتريان رضايت خدمات، و محصوالت ارزش افزايش 

 سهام
 



داليل عمده برون سپاريداليل عمده برون سپاري

 
 بهبود داليل نظر نقطه از 
 

عمليات عملكرد بهبود 
قابل قبالً كه هايي تكنولوژی و ها مهارت ها، تخصص آوردن بدست  

 .است نبوده دستيابي
كنترل و مديريت بهبود 
ريسك مديريت بهبود 
نوآورانه های ايده آوردن بدست 
ارائه با مشاركت وسيله به سازمان تصوير و اعتبار بهبود  

 برتر خدمت دهندگان



داليل عمده برون سپاريداليل عمده برون سپاري



 مالي داليل نظر نقطه از 
 

خدمت دهندگان ارائه به داراييها انتقال طريق از نقدينگي ايجاد 
 برای آنها آزادسازی و دارائيها روی گذاری سرمايه كاهش   

 اهداف ساير
 
 



داليل عمده برون سپاريداليل عمده برون سپاري



 درآمدی داليل نظر نقطه از 
 

شبكه طريق از كار و كسب فرصتهای و بازار سهم آوردن بدست 
 دهندگان ارائه
جريان در قرارگرفتن طريق از ظرفيت، توسعه و رشد در تسريع 

 دهنده ارائه های سيستم و فرايندها
تامين امكان كه وقتي زماني، بازه در توليد ظرفيت و فروش رشد 

 .باشد نداشته وجود سازمان در رشدی چنين مالي
موجود های مهارت تجاری گسترش 



داليل عمده برون سپاريداليل عمده برون سپاري



ايهزينهداليلنظرنقطهاز



دهندگانارائهترپايينايهزينهساختاروبرترعملكردطريقازهاهزينهكاهش

خدمت

متغيربهثابتهايهزينهتغيير





داليل عمده برون سپاريداليل عمده برون سپاري


كاركنانداليلنظرنقطهاز


بهترشغليمسيريكارائه
غيركليديهايحوزهدرتحركوتعهدافزايش




داليل عمده عدم برون سپاريداليل عمده عدم برون سپاري

  
  ..انداند  نشدهنشده  دركدرك  بخوبيبخوبي  فعليفعلي  هایهای  هزينههزينه

    برجستهبرجسته  خيليخيلي  فعليفعلي  داخليداخلي  واحدواحد  بابا  مقايسهمقايسه  دردر  كهكه  خدمتيخدمتي  دهندگاندهندگان  ارائهارائه
  ..ندارندندارند  وجودوجود  باشند،باشند،
  متمتددخخ  دهندهدهنده  ارائهارائه  رویروی  بربر  كنترلكنترل  كاهشكاهش

  خدمتخدمت  دهندگاندهندگان  ارائهارائه  بهبه  وابستگيوابستگي
.  .  ارائه دهندگان خدمت مي توانند در كسب و كار ما توسعه پيدا كنندارائه دهندگان خدمت مي توانند در كسب و كار ما توسعه پيدا كنند

  ((رقيب ما باشندرقيب ما باشند))
برون سپاری برون سپاری . ). )ممكن است برون سپاری به وفاداری كاركنان صدمه بزندممكن است برون سپاری به وفاداری كاركنان صدمه بزند
  .(.(برای كاركنان باقيمانده چه پيامي به همراه خواهد داشتبرای كاركنان باقيمانده چه پيامي به همراه خواهد داشت

  
  
  




سطوح برون سپاريسطوح برون سپاري

::داددادانجامانجامزيرزيرفعاليتفعاليتسطوحسطوحدردرتوانتوانميميراراسپاريسپاريبرونبرون


componentcomponent  partspartsءءاجزااجزاووقطعاتقطعاتسطحسطحدردر

functionalfunctionalوظيفهوظيفهسطحسطحدردر

ينسطحسطحدردر
 
ينفرا
 
processprocessددفرا

 



سپاريسئواالت اساسي در برون سپاريسئواالت اساسي در برون

  (?Why)(?Why)  ؟؟سپاریسپاریبرونبرون  چراچرا  --11
  نه؟ يا كند انتخاب را سپاریبرون استراتژی بايد اساساً شما سازمان آيا

 ؟ چيست آن های ريسك و منافع
      (?What)(?What)  ها؟ها؟فعاليتفعاليت  كدامكدام  --22
 نمايد؟ سپاریبرون بايد را هاييفعاليت چه شما سازمان 

    (?Whom)(?Whom)  كسي؟كسي؟  چهچه  بهبه  --33
  ارائه چه به بايد را سپاری برون برای شده انتخاب هایفعاليت شما سازمان

 نمايد؟ واگذار خدمتي دهندگان
  (How)(How)؟؟چگونهچگونه  --44

 ؟ شود اداره بايد چگونه هافعاليت سپاریبرون از پس شما سازمان



سپاري استراتژيكفرايند برون سپاري استراتژيكفرايند برون

 اجرا:فازدو پايشعملكرد:فازسه

 طرحريزي:فازيك

برنامهريزي انتخابفعاليتها انتخاب
ارائهدهندگانخدمت

حلمسائلمديريتروابطعقدقرارداد



انتخاب فعاليت ها براي برون سپاريانتخاب فعاليت ها براي برون سپاري

  تعيين كليدی بودن فعاليتتعيين كليدی بودن فعاليت  
  بررسي وجوه قانونيبررسي وجوه قانوني  
  مالحظات بازارمالحظات بازار  
  آناليز هزينه و عملكردآناليز هزينه و عملكرد  
  بررسي قابليت مديريت بر ارائه دهنده خدمتبررسي قابليت مديريت بر ارائه دهنده خدمت  
  بررسي قابليت مديريت بر فرآيندهای جديدبررسي قابليت مديريت بر فرآيندهای جديد  
  ارزيابي ريسكارزيابي ريسك  



ويژگي هاي ارائه دهندگان خدمت جهت انتخابويژگي هاي ارائه دهندگان خدمت جهت انتخاب

    ارزيابيارزيابي  دردر  كهكه  خدمتخدمت  دهندگاندهندگان  ارائهارائه  ويژگيهایويژگيهای  ازاز  ایای  نمونهنمونه  كليكلي  طورطور  بهبه
  ::ازاز  عبارتندعبارتند  گيرندگيرند  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد  تواندتواند  ميمي  ايشانايشان  پيشنهادهایپيشنهادهای

  
  توانائي تحويل به روزتوانائي تحويل به روز

  عملكرد برترعملكرد برتر
  شهرتشهرت

  رضايت مشتریرضايت مشتری
متعهد بودن به بهبود مستمرمتعهد بودن به بهبود مستمر



آورده شوند RFPنكاتي كه بايد در  آورده شوند RFPنكاتي كه بايد در 

  داليل استفاده از برون سپاریداليل استفاده از برون سپاری
  چارچوب مورد انتظار خدمتچارچوب مورد انتظار خدمت

  ويژگي های ارائه دهنده خدمتويژگي های ارائه دهنده خدمت
  استانداردهای شاخص های عملكرداستانداردهای شاخص های عملكرد

  مدل قيمت گذاریمدل قيمت گذاری
چگونگي دسترسي به افراد تصميم گير و نحوه پاسخگويي به سواالت  چگونگي دسترسي به افراد تصميم گير و نحوه پاسخگويي به سواالت  

  احتمالياحتمالي
  چه عواملي از توليد واگذار مي گردد يا باقي مي ماندچه عواملي از توليد واگذار مي گردد يا باقي مي ماند

  ( ( معرفي در ابتدا يا بعدامعرفي در ابتدا يا بعدا))تعيين نگرش سازمان نسبت به پيمانكار فرعي تعيين نگرش سازمان نسبت به پيمانكار فرعي 
تمايزتمايزدرخواست ارائه ايده های نوآور جهت ايجاددرخواست ارائه ايده های نوآور جهت ايجاد



ارزيابي صالحيت هاارزيابي صالحيت ها

صالحيتصالحيتارزيابيارزيابيبهبهاقداماقدامشدهشدهتهيهتهيههايهايRFPRFPبراساسبراساسكننده،كننده،ارزيابيارزيابيتيمتيم
..نمايدنمايدميميخدمتخدمتدهندگاندهندگانارائهارائه
هرهرخصوصخصوصدردرگروهيگروهيبحثبحثباباسپسسپسشدهشدهانجامانجامفرديفرديصورتصورتبهبهابتداابتداارزيابيارزيابيايناين

ارزيابيارزيابينهايتانهايتاتاتاكندكندميميپيداپيداادامهادامهارزيابيارزيابيايناينخدمتخدمتدهندهدهندهارائهارائههرهربرايبرايمعيارمعيار
 .گرددگرددتعيينتعيينخدمتخدمتدهندهدهندهارائهارائههرهركليكلي





مقايسه قيمت و ارزيابيمقايسه قيمت و ارزيابي


    ساختارساختار  براساسبراساس  خدمتخدمت  دهندهدهنده  ارائهارائه  يكيك  ترتر  پايينپايين  گذاریگذاری  قيمتقيمت  اگراگر

  مشخصمشخص  رارا  دهندهدهنده  ارائهارائه  رقابتيرقابتي  مزيتمزيت  بايدبايد  ارزيابيارزيابي  تيمتيم  باشد،باشد،  ایای  هزينههزينه
    بايدبايد  تيمتيم..كندكند  ميمي  ايجادايجاد  پايينپايين  قيمتقيمت  دركدرك  جهتجهت  رارا  بستریبستری  ،،العاتالعاتاطاط  ايناين..كندكند

    نخواهدنخواهد  بينبين  ازاز  آتيآتي  كوتاهكوتاه  درزماندرزمان  ایای  هزينههزينه  ساختارساختار  آياآيا  كهكه  كندكند  تعيينتعيين
  افزايشافزايش  جهتجهت  توجهيتوجهي  قابلقابل  فشارفشار  نباشد،نباشد،  پايدارپايدار  رقابتيرقابتي  مزيتمزيت  اگراگر  ؟؟  رفترفت

  ..آمدآمد  خواهدخواهد  بوجودبوجود  مجددمجدد  مذاكراتمذاكرات  هنگامهنگام  بهبه  وو  قراردادقرارداد  مدتمدت  درطيدرطي  قيمتقيمت
  

      فرضياتفرضيات  تحليلتحليل  وو  تجزيهتجزيه  بهبه  نيازنياز  ارزيابارزياب  ها،ها،  قيمتقيمت  مقايسهمقايسه  دردر  كليكلي  بطوربطور
..دارددارد  دهندهدهنده  ارائهارائه





Short Listتهيه  Short Listتهيه 


  بررسيبررسي  موردمورد  رارا  دهندگاندهندگان  ارائهارائه  هایهای  صالحيتصالحيت  كهكه  تيمتيم  اعضایاعضای  ازاز  دستهدسته  آنآن

  نمايندنمايند  ارائهارائه  رارا  مربوطهمربوطه  بندیبندی  رتبهرتبه  وو  خودخود  هایهای  يافتهيافته  بايدبايد  اند،اند،  دادهداده  قرارقرار
  

    ارائهارائه  سویسوی  ازاز  شدهشده  اعالماعالم  قيمتقيمت  كهكه  تيمتيم  اعضایاعضای  ازاز  ديگریديگری  دستهدسته  همچنينهمچنين
    وو  خودخود  هایهای  يافتهيافته  بايدبايد  اند،اند،  نمودهنموده  بررسيبررسي  رارا  دهندگاندهندگان

      ..نمايندنمايند  اعالماعالم  رارا  دهندگاندهندگان  ارائهارائه  بندیبندی  رتبهرتبه
  

  



Short List (1)Short List (1)


    سهسه  يايا  دودو  بربر  مشتملمشتمل  ایایShortShort  listlist  وقت،وقت،  دردر  جوييجويي  صرفهصرفه  منظورمنظور  بهبه

  ..گرددگردد  ميمي  تشكيلتشكيل  دهندهدهنده  ارائهارائه
  

  دردر  صالحيتهاصالحيتها  نسبينسبي  اهميتاهميت  گرفتنگرفتن  نظرنظر  دردر  بابا  جلسهجلسه  يكيك  طيطي  دردر  وژهوژهپرپر  تيمتيم
  برایبرای  اساساساس  براينبراين  تاتا  نمودهنموده  بحثبحث  دهندهدهنده  ارائهارائه  هرهر  خصوصخصوص  دردر  قيمت،قيمت،  برابربرابر

  ..شودشود  گيریگيری  رأیرأی  گيرند،گيرند،  ميمي  قرارقرار  ShortlistShortlist  دردر  كهكه  دهندگانيدهندگاني  ارائهارائه  تعيينتعيين
  

    اعالماعالم  بايدبايد  انداند  گرفتهگرفته  قرارقرارShortlistShortlist  دردر  كهكه  كنندگانيكنندگاني  ارائهارائه  اسامياسامي  فهرستفهرست
  ..گرددگردد



Short List (2)Short List (2)


    برایبرای  بايدبايد  استاست  آمدهآمده  ShortlistShortlist  دردر  آنهاآنها  نامنام  كهكه  دهندگانيدهندگاني  ارائهارائه  ازاز  هريكهريك

  ..نمايدنمايد  برگزاربرگزار  پاسخپاسخ  وو  پرسشپرسش  جلسهجلسه  همراههمراه  بهبه  رسميرسمي  ارائهارائه  يكيك  ،،وژهوژهپرپر  تيمتيم
  

  ساعتساعت  يكيك  پاسخپاسخ  وو  پرسشپرسش  برایبرای  وو  ساعتساعت  نيمنيم  ،،  ارائهارائه  برایبرای  پيشنهادیپيشنهادی  زمانزمان
  ..استاست

  
      ایای  جلسهجلسه  طيطي  دردر  بايدبايد  وژهوژهپرپر  تيمتيم  پاسخ،پاسخ،  وو  پرسشپرسش  وو  ارائهارائه  جلسهجلسه  ازاز  پسپس

..گرددگردد  ميمي  توصيهتوصيه  ساعتساعت  يكيك  نيزنيز  جلسهجلسه  ايناين  زمانزمان..نمايدنمايد  بندیبندی  جمعجمع





انتخاب كانديد اصليانتخاب كانديد اصلي



وژهوژهپس از انجام ارائه توسط ارائه دهندگان هريك از اعضای تيم پرپس از انجام ارائه توسط ارائه دهندگان هريك از اعضای تيم پر   ، ،  

ارائه دهندگان را رتبه بندی نموده وبراساس رای گيری در داخل تيم،  ارائه دهندگان را رتبه بندی نموده وبراساس رای گيری در داخل تيم،  

  اما در اين زمان اعالم رسمي انجام  اما در اين زمان اعالم رسمي انجام  ..كانديد اصلي انتخاب مي گرددكانديد اصلي انتخاب مي گردد

..نمي پذيردنمي پذيرد



(1)انجام مذاكرات  (1)انجام مذاكرات 

 

در اين مرحله موارد زير بايد مورد مذاكره با كانديد اصلي قرار گيرددر اين مرحله موارد زير بايد مورد مذاكره با كانديد اصلي قرار گيرد::  
   چه خدماتي را ارائه دهنده، انجام خواهد داد؟ چه خدماتي را ارائه دهنده، انجام خواهد داد؟  
  چه مسئوليتهايي را سازمان برای خود حفظ مي كند؟چه مسئوليتهايي را سازمان برای خود حفظ مي كند؟  
تحت چه شرايطي، ارائه دهنده كاركنان انتقالي را استخدام مي نمايد؟تحت چه شرايطي، ارائه دهنده كاركنان انتقالي را استخدام مي نمايد؟  
كدام دسته از كاركنان و كدام بخش از تجهيزات انتقال مي يابند و كدامكدام دسته از كاركنان و كدام بخش از تجهيزات انتقال مي يابند و كدام  
  باقي مي مانند؟باقي مي مانند؟      
 كدام حقوق مربوط به تصميم گيری انتقال داده مي شود و كدام كدام حقوق مربوط به تصميم گيری انتقال داده مي شود و كدام  
باقي مي مانند؟باقي مي مانند؟      



(2)انجام مذاكرات  (2)انجام مذاكرات 



كدام استاندارد عملكرد برای هريك از خدمات بكار گرفته خواهد شد؟كدام استاندارد عملكرد برای هريك از خدمات بكار گرفته خواهد شد؟  

چه اتفاقي خواهد افتاد اگر يك استاندارد عملكرد رعايت نگردد؟چه اتفاقي خواهد افتاد اگر يك استاندارد عملكرد رعايت نگردد؟  

چگونه تغيير در حجم، قيمت را تغيير خواهد داد؟چگونه تغيير در حجم، قيمت را تغيير خواهد داد؟  

 رابطه چه خواهد بود؟رابطه چه خواهد بود؟( ( پايان يافتنپايان يافتن))شرايط فسخ شرايط فسخ  

 ارائه دهنده در خاتمه قرارداد ارائه مي كند و  ارائه دهنده در خاتمه قرارداد ارائه مي كند و  ( ( كمكهاييكمكهايي))چه خدماتي چه خدماتي  

بابت آن چه هزينه ای بايد به ارائه دهنده پرداخت گردد؟بابت آن چه هزينه ای بايد به ارائه دهنده پرداخت گردد؟      





مديريت و كنترلمديريت و كنترل

  
در قرارداد، حق تصميم گيری در خصوص موارد زير بايد مشخص گردددر قرارداد، حق تصميم گيری در خصوص موارد زير بايد مشخص گردد::  

  
  تصميم گيری در مورد منابعي كه بايد مورد تصميم گيری در مورد منابعي كه بايد مورد ))عوامل توليدعوامل توليد  
  .(.(استفاده قرار گيرنداستفاده قرار گيرند        
 تصميم گيری در مورد اينكه كار چگونه انجامتصميم گيری در مورد اينكه كار چگونه انجام))فرآيندها فرآيندها  
  ((خواهد شد؟خواهد شد؟      
 چگونه تصميم های عملياتي اتخاذ مي گردند و بوسيله چگونه تصميم های عملياتي اتخاذ مي گردند و بوسيله ))مديريت مديريت  
  ((چه كسي؟چه كسي؟      
 چگونه جهت گيری بلند مدت تعيين مي گردد و بوسيلهچگونه جهت گيری بلند مدت تعيين مي گردد و بوسيله))استراتژی استراتژی  
  ((چه كسي؟چه كسي؟    





عقد قرارداد برون سپاريعقد قرارداد برون سپاري

  طرح ريزی مذاكراتطرح ريزی مذاكرات
  مذاكره برای عقد قراردادمذاكره برای عقد قرارداد  
  تهيه پيش نويس قراردادتهيه پيش نويس قرارداد  
  توافق بر روی مفاد قراردادتوافق بر روی مفاد قرارداد  
  اعطای قرارداد و اعالم شروع همكاریاعطای قرارداد و اعالم شروع همكاری  



(1)موارد قرارداد (1)موارد قرارداد


موارد ديگری كه بايد در موافقتنامه های برون سپاری به آنها اشاره شود،  موارد ديگری كه بايد در موافقتنامه های برون سپاری به آنها اشاره شود،  

  :  :  عبارتند ازعبارتند از
  
حق مالكيت معنویحق مالكيت معنوی  
محرمانه بودنمحرمانه بودن  
وارانتيوارانتي  
پيمانكاران فرعيپيمانكاران فرعي  



(2)موارد قرارداد (2)موارد قرارداد


حل اختالفاتحل اختالفات  

بيمه ارائه دهندهبيمه ارائه دهنده  

  
حالتهای اضطراریحالتهای اضطراری  

  
محدوديت های قانونيمحدوديت های قانوني  

    



پايش عملكردپايش عملكرد

مديريتروابطمديريتروابط  

طراحيسيستمگزارشدهيعملكردطراحيسيستمگزارشدهيعملكرد  

طراحيوبرنامهريزيجلساتطراحيوبرنامهريزيجلسات

برگزاريجلساتبرگزاريجلسات

گزارشدهيعملكردگزارشدهيعملكرد

انجاماقداماتاصالحيانجاماقداماتاصالحي

حلمسائلحلمسائل

مذاكرهمذاكره

مداخلهشخصثالثمداخلهشخصثالث

خاتمهقراردادخاتمهقرارداد



هاي تخصصي شرح وظايف مديران بخش هاي تخصصي شرح وظايف مديران بخش

 استخراج اسامي پيمانكاران موجود در حيطه تخصصي بخش•

 ارزيابي اوليه و تعيين سطح پيمانكاران از نظر حجم و پيچيدگي كارهاي قابل ارجاع •

تشكيل بانك اطالعاتي از پيمانكـاران تائيـد حـالحيت شـده و بـروزآوري سـواب  و       •

 اطالعات آنها

 تنظيم تفاهم نامه با پيمانكاران ذيصالح جهت برقراري ارتباط مستمر و بلند مدت•

 برآورد قيمت و زمان فعاليت هايي كه قصد بر برون سپاري آنها مي باشد•

ارايه موضوعات تصويب شـده جهـت بـرون سـپاري بـه پيمانكـاران موجـود جهـت         •

 دريافت پيشنهاد

 جمع آوري و ارزيابي پروپوزالهاي مختلف و انتخاب پيشنهاد برتر جهت ارجاع كار •



هاي تخصصي شرح وظايف مديران بخش هاي تخصصي شرح وظايف مديران بخش

 تنظيم شرح خدمات و قرارداد به پيمانكار برتر •

 كنترل كيفيت گزارشات ارايه شده از طرف پيمانكار و تائيد آنها •

 بررسي و كنترل تطاب  پيشرفت فعاليت هاي پيمانكار با برنامه زماني مورد تواف  •

 برگزاري جلسات دوره اي با پيمانكار جهت هدايت ححيح پروژه •

 ارايه گزارشات دوره اي به مدير پروژه از پيشرفت و كيفيت فعاليت هاي پيمانكار •

 انجام تائيدهاي الزم جهت پرداخت به پيمانكار •

 تحويل گرفتن اسناد، مدارك و مستندات الزم از پيمانكار •



هاي تخصصي شرح وظايف مديران بخش هاي تخصصي شرح وظايف مديران بخش

پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشـي، كـارورزي و كارگاههـاي آموزشـي جهـت ارتقـاء        •

 سطح پيمانكاران

 ارزيابي نهايي پيمانكار و درج امتياز عملكرد در بانك اطالعاتي مربوطه •

كسب اطمينان از ححت و سقم اطالعات ارايه شده از طرف پيمانكـاران در زمينـه سـواب      •

 اجرايي و تيم تخصصي

ارائه هشدارهاي الزم به پيمانكاران در حورت تخطي از برنامه زمان بندي و يا افت كيفيت  •

 گزارشات تحويلي

پيش بيني نمودن تضمين هاي الزم جهت مشاركت پيمانكار در ارتقـاء كيفيـت فعاليـت هـا در      •

 تمام مراحل پروژه



ها شرح وظايف مديران پروژه ها شرح وظايف مديران پروژه

 بررسي پروژه در مرحله كاريابي و تعيين حجم برون سپاري مورد نياز در پروژه •

 بررسي كليدي بودن يا نبودن فعاليت ها جهت برون سپاري •

 بررسي موانع قانوني موجود و ارايه پيشنهاد جهت رفع آنها •

 آناليز درآمد و هزينه جهت تصميم گيري در مورد برون سپاري فعاليت ها •

مقايسه كيفيت انجام كارها در داخل و خارج شركت و انتخاب گزينه مناسب جهت دستيابي به  •

 كيفيت باالتر

 بررسي توانمندي شركت جهت كنترل كيفيت فعاليت هاي برون سپاري شده •

 تحليل و ارزيابي ريسك فعاليت هايي كه تصميم بر برون سپاري آنهاست •



ها شرح وظايف مديران پروژه ها شرح وظايف مديران پروژه

 بررسي ظرفيت واحدهاي تخصصي جهت انجام فعاليت ها بصورت داخلي •

 بررسي سود ايجاد شده براي شركت در دو حالت انجام داخلي و برون سپاري •

 بررسي ميزان محرمانگي پروژه و اطالعاتي كه بايد به پيمانكار منتقل شود •

تعيين سـطح ارتبـاط پيمانكـار بـا كارفرمـاي احـلي و مـنعك  نمـودن آن بـه مـدير بخـش             •
 تخصصي مربوطه

بررسي امكان تخصيص زمانهاي آزاد شده ناشي از برون سپاري به فعاليت هاي بـا ارزش   •
 افزوده باالتر

 بررسي توانمندي شركت در زمينه مديريت نمودن فرآيندهاي ارتباطي با پيمانكار •

 ارايه پيشنهاد در زمينه چگونگي حيانت از حقوق و اعتبار شركت با توجه به نوع فعاليت  •

ارايه پيشنهاد جهت اخذ تضمين هاي الزم با هـدف مشـاركت پيمانكـار جهـت ارتقـاء كيفيـت        •
  فعاليت هاي برون سپاري شده



طرح تغيير ساختارطرح تغيير ساختار



عوامل موثر بر ساختارعوامل موثر بر ساختار



سازگاري استراتژي ، تكنولوژي و ساختارسازگاري استراتژي ، تكنولوژي و ساختار

 استراتژي

 ساختار تكنولوژي



  الگوي تحول در ساختار سازمانيالگوي تحول در ساختار سازماني

ديند ها را مجدد بازسازی کنيفرآ  

و گروههای ييدساختار را افقی نما  

ديل دهيم تشکيکاری و ت  

ستم های يل سيستم های شرکت از قبيه سيکل  

ستمهای اطالعاتی،يحقوق و دستمزد ، س  

ت از يره را در جهت حمايزشی و غيانگ  

.ديساختار کنونی مجدد طراحی کن  

 طرح تحول در تکنولوژی

دياطالعات را اجرا کن  

افته؟يش يا بهره وری افزايآ  

 بله

ا تکنولوژی اطالعات يآ  

ت کافی دارد؟يموجود قابل  

 بله
ريخ  

ريخ  



 ديدگاهرهبري

 محيط

 بازار                      بين المللي

استراتژيو
 ساختار

مردمو تكنولوژي
 فرهنگ

كاالهاو
 خدمات

  مدل تحول ريچارد دفت



ریيه پذيکاهش تجز  

ديافراد را آموزش ده  

ش تنوع کاریيافزا  

ک تريساختار را ارگان  

ر رسمی تريغ  

دير متمرکز تر کنيو غ  

ستم ارتباطات افقی با استفاده از يس  

ديشرفته طراحی کنيهای پيتکنولوژ  

 بهره وری؟

 سطح کنترل؟
شيافزا  

 کاهش

شيافزا  

 کاهش

الگوي تحول در  الگوي تحول در  
  تكنولوژيتكنولوژي



شنهاداتيستم پيطراحی و اجرای س  

ا گروهی را مسئول يفرد   

دييده ها به طرح نمايل ايتبد  

ص منابع ، طرح را يبا تخص  

دياجرا کن  

ده هايجمع آوری ا  

ا طرح عملی استيآ  
ريخ  

 بله

الگوي تحول در خدمات  الگوي تحول در خدمات  
  و كاالو كاال

ديطرح ها را بررسی کن  

 



کی از يبر اساس استراتژی سازمان   

ديچهار فرهنگ را انتخاب کن  

بانی و استقراريی برای پشتيبرنامه ها  

دين فرهنگ اجرا کنيا  

ن يبا کمک رهبری مبتنی بر ارزش ا  

.ديت کنيفرهنگ را حفظ و تقو  

افته؟يش يا بهره وری افزايآ  

 بله

  الگوي تحول در فرهنگالگوي تحول در فرهنگ

ريخ  

ن فرهنگ را در شرکت يا  

ديخلق کن  



 انواعفرهنگ انواعفرهنگ

از نظر استراتژيك به محيط خارجي توجه مي گردد در :فرهنگانعطافپذيري

مي گردند كه عالئم ...( كار آفريني،خالقيت و)اين مقوله هنجار هايي  تقويت

 .محيط را در يافت كنند

فرهنگي است كه نياز هاي محيطي را تامين مي نمايد ولي :فرهنگماموريتي

 .الزامي در تغييرات نمي بيند

در اين فرهنگ به استفاده از مشاركت كاركنان بها داده مي :فرهنگمشاركتي

 .گردد

به محيط داخلي توجه مي نمايد و بيشتر در محيط هاي با :فرهنگبوروكراتيك

 .ثبات استفاده مي گردد



ن اهداف شرکتيتدو  

ن اهداف تحوليتدو  

.دينه کنين اهداف را نهاديا  

افته؟يا اهداف تحول تحقق يآ  

 بله

ريخ  

ن استراتژی شرکتيتدو  

 تحول در تکنولوژی

 تحول در خدمات

 تحول در ساختار

 تحول در فرهنگ

 برنامه تحول

لو
ل
او
ه
حل
مر

لو
ل
او
ه
حل
مر

يي
نن

  
لو
م
سو

ه
حل
مر

لو
م
سو

ه
حل
مر

يي
نن

  
لو
م
دو
ه
حل
مر

لو
م
دو
ه
حل
مر

يي
نن

  



پايان


