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 چکيده

در اداره سازمانھای بزرگ امروزی عمل تصميم گيری به قدری مھم است که برخی از محققان دانش مديريت، سازمان را 

با عنايت به اين که تصميم گيری مھمترين  ).١٣۶٨کاظمی، (شبکه تصميم و مديريت را عمل تصميم گيری تعريف نموده اند 

ای دقيق برای تشخيص کارايی ھر سازمان به شمار می رود، جھت و روش تصميم گيری مدير ضابطه  بودهوظيفه مديران 

است که به موقع تھيه شده و در اختيار تصميم گيرنده  حتياج به اطالعات دقيق و مفروضات درستیاخذ تصميمات صحيح ا

زمان در سااطالعاتی مديريت کارا و اثربخش  ھایسيستم وجودبرای اين منظور  به عبارت ديگر،. قرار داده شوند

 يستمھای اطالعاتی نيز بر سيستمھمچنين شيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالت و بالطبع طرز مديريت س .ضروری است

 .سازدآن تشکيالت را غيرکارا می  اتیاطالعاتی سازمان تاثير گذارده و ھر گونه نارسايی در اداره امور، سيستم اطالع

در برابر جامعه و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت عدم تاخير در انجام تعھدات توليد و عرضه دارو 

برنامه ريزی، کنترل و اتخاذ تصميمات مناسب و عقاليی به واسطه فقدان دسترسی به موقع مديريت شرکت داروسازی 

 شرکت مذکوردر اطالعاتی  حوله به دليل عدم کارايی سيستمتھران شيمی به اطالعات الزم و کافی جھت انجام وظايف م

 .مساله مورد توجه اين پروژه تحقيقاتی می باشد

در اين تحقيق سعی بر آن است تا ضمن شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی محيط پژوھش 

بر سيستم اطالعاتی و ھمچنين تاثير سيستم  تشکيالتيعنی شرکت داروسازی تھران شيمی، تاثير شيوه مديريت و نحوه اداره 

مربوط به بھبود وضع سيستم  و پيشنھادھایشده  دادهنشان آن سازمان ره تشکيالت ادامديريت و نحوه اطالعاتی بر شيوه 

اطالعاتی و تجزيه موجود سپس با توجه به سيستم . گردندمديريت ميسر است عرضه  شيوهاطالعاتی که از طريق بھبود در 

و  شدهاشکال برطرف حليل نيازھای اطالعاتی مديران واحدھای مختلف محيط پژوھش، موارد کمبود طراحی و موارد و ت

         ارايه مربوط به بھبود مکانيزم ارتباطی و پياده سازی سيستمھای مکانيزه اطالعاتی مديريت  پيشنھادھایدر نھايت 

 .نددمی گر

و مشخصات کامل  داشته پژوھشاختصاص به بيان طرح  ١فصل  .تشکيل شده استضر از فصول مختلفی پايان نامه حا

عامل اصلی مورد پژوھش در اين تحقيق وضعيت سيستم اطالعاتی می باشد که از مسايل مرتبط . را مطرح می نمايد تحقيق

سازمان از متغيرھای وضعيت  وضعيت مکانيزم ارتباطی. با آن مکانيزم ارتباطی و سيستم بايگانی مد نظر قرار داده شده اند

، وضعيت ابزار ، وضعيت جامع و مانع بودن گزارشھاسيستم اطالع رسانی، وضعيت ارسال پيام، وضعيت دريافت پيام

و از مسايل مرتبط با سيستم بايگانی فقط  شدهبودن فرمھای اداری و وضعيت آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت تشکيل 

از مسايلی که مربوط به شيوه مديريت و نحوه . شده است واقعاتی سيستم بايگانی مورد توجه متغير وضعيت تامين اطالع

، عملکرد کارکناننتايج می توان از مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا، امور ارزيابی  ھستند تشکيالتاداره 

گونه مسايل ھم مانند مسايل فوق ھر کدام از متغيرھای  روابط انسانی نام برد که اينامور و امور مديريت اسناد و بايگانی 

متغيرھای وضعيت طراحی فرمھای  شاملمسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا . ديگری تشکيل می شوند

 ضعيت سرپرستی عملياتواحدھا، و جھت آگاھی و ھماھنگی مديران، وضعيت ھماھنگی  اداری، وضعيت تدابير اتخاذ شده 



 چکيده

xii 
 

عملکرد کارکنان نيز نتايج مسايل مرتبط با امور ارزيابی . می باشند يت مجاری ارتباط کارمند با مافوقوضعو  مرتبط به ھم

      تشکيل  ليات و وضعيت جرح و تعديل گزارشھااز مسايلی ھستند که از متغيرھای وضعيت ضوابط ارزيابی نتايج عم

وضعيت بروز رسانی بايگانی و يريت اسناد و بايگانی شامل متغيرھای مسايل ارتباطی مرتبط با امور مد. می گردند

روابط امور مسايل ارتباطی مرتبط با که و آخرين نوع از مسايل  بوده وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی

شخصی، وضعيت شايعه و شايعه پردازی و  جلوگيری از پخش اطالعات به عللانسانی ھستند از متغيرھای وضعيت 

 .کارکنان تشکيل می شوند پيشنھادھایوضعيت ترتيب اثر مديران به 

بر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده  تشکيالتشيوه مديريت و نحوه اداره ’فرضيه ويژه تحقيق عبارت از اين است که 

و ) سيستم اطالعاتی(اوليه  عواملدسته از  ھر ی وضعيتگچگونبنابراين جھت کسب اطالع از . ‘دنو از آن تاثر می پذير

 :)١٣۶٨کاظمی، (شوند به صورت زير مطرح می  پژوھش، سوالھای ويژه در سازمان) شيوه مديريت( ثانويه

 وضعيت مسايل مربوط به مکانيزم ارتباطی چگونه است؟ – ١

 چگونه است؟ سيستم بايگانیوضعيت مسايل مربوط به  – ٢

 وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا چگونه است؟ – ٣

 عملکرد کارکنان چگونه است؟نتايج ضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با امور ارزيابی و – ۴

 ضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با امور مديريت اسناد و بايگانی چگونه است؟و – ۵

 ط انسانی چگونه است؟روابامور وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با  – ۶

و مورد آزمون قرار گرفته  "قبالتحقيق ويژه  يهفرضبا توجه به اين که پس از پاسخ به سواالت فوق و تعيين نواحی مشکل، 

د ولی برای نعرضه می گرد ندستھمربوطه که در رابطه با اين مرحله از تحقيق  پيشنھادھایدر نھايت  ،ذيرفته می شودپ

 :)١٣٧١مومنی، ( از که عبارت ھستند شدهت ديگری مطرح ت سوااليبھينه اطالعاتی مدير ھایطراحی سيستم

 ؟ندتصميم گيران سازمان چيست ھایشرح شغل – ١

 ؟ندموجود ھر واحد چيست گزارشھایگردش اطالعات، فرمھا و  – ٢

 د؟ناطالعات مورد نياز ھر يک از مديران مربوطه جھت انجام وظايف محوله چه می باش – ٣

 اطالعاتی در ھر يک از واحدھا کدامھا می باشند؟موجود موارد کمبود و يا اشکال سيستم  – ۴

 سازمان، سخت افزارھا و نرم افزارھای موجود چه می باشند؟مديريت اطالعاتی  ھایجھت مکانيزه ساختن سيستم – ۵

 مکانيزه اطالعاتی مديريت شرکت چيست؟ ھایمعماری فعلی سيستم – ۶
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د تا در نھايت نبه آنھا پاسخ گفته شواطالعاتی مديريت بھينه  ھایدر مرحله طراحی سيستممی بايست التی که و ديگر سوا

 .ارايه گردنداطالعاتی مديريت مکانيزه مربوط به پياده سازی سيستمھای  پيشنھادھایبھينه طراحی و  ھایسيستم

اختصاص به مطالب اصولی و بنيادين پيرامون سيستمھای اطالعاتی مديريت، مديريت اطالعاتی، مديريت  ٢فصل 

 .ريزی استراتژيک مديريت اطالعات دارد کامپيوتری، مديريت انفورماتيکی و طرح

اطالعاتی و  ھایبه منظور شناخت کلی وضعيت موجود سيستم ابتدادر . می پردازدبه بيان روش انجام تحقيق  ٣فصل 

و ارتباطات  ه شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانیو سنجش طرز تلقی مديران شرکت، پرسشنام یارتباطات

و  ی اداراتن شرکت شامل مدير عامل، مديران واحدھا، روساابين تصميم گيرندگ وسوال طراحی شده  ١٩سازمانی بالغ بر 

از اين موضوع که آيا پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم  سپس جھت آگاھی. گردد میتوزيع قسمتھا مسوولين 

اختالف نظر  ’، فرضيهتی سازمان اتفاق نظر عمومی دارندو شيوه مديريت شرکت در رابطه با سيستم اطالعااتی اطالع

اده از و با استفشده مطرح ‘ عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت وجود دارد

پس از آن جھت آگاھی از اين موضوع که آيا اختالف نظر پرسش شوندگان . گيردآزمون کندال تو مورد آزمايش قرار می 

آيا  يا به عبارت ديگر،معنی دار است پاسخ به سواالت نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت شرکت از حيث 

يا اين که و دخيل نبوده و توزيع داده ھای به دست آمده توزيع يکنواخت نمی باشد در نمونه گيری نوسانات نمونه گيری 

توزيع داده ھای به دست  به طور کلیبالعکس، اين اختالف نظر تصادفی بوده و نوسانات نمونه گيری در آن دخيل شده و 

مديريت از حيث  شيوهتی و اختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعا ’آمده يکنواخت است، فرضيه

با استفاده ‘ ستنيو توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت  نبودهناشی از نوسانات نمونه گيری ، متوسط و ضعيف بودن قوی

 پژوھشپس از اطمينان از موارد فوق به آزمون فرضيه ويژه . گيرداز آزمون نيکويی برازش مورد آزمايش قرار می 

ن مرحله جھت تعيين وجود ارتباط بين وضعيت سيستم اطالعاتی و وضعيت شيوه مديريت شرکت در اي. می شود پرداخته

بر روی فوق تاثير گذاری و تاثير پذيری بين متغيرھای ھر دسته از عوامل اوليه و ثانويه  ،می بايست از وجود ارتباط

آزمون استقالل کميتھای (برای اين منظور از آزمون کای دو . شوديکديگر و ھمچنين شدت ھمبستگی آنان آگاھی حاصل 

در مرحله آخر جھت توصيف وضعيت  .شودمی استفاده ‘ ندھستھم  مستقل ازدو متغير  ’يهفرضخرده در آزمون ) تصادفی

قرار ا مورد ارزيابی ی آنھمديريت شرکت مورد نظر می بايست وضعيت ھر يک از متغيرھا شيوهکلی سيستم اطالعاتی و 

     ، متوسط و ضعيف بودن در دسترس قویبرای اين منظور با توجه به اين که فراوانی مقادير ھر متغير از حيث . گيرد

 .که بدين ترتيب وضعيت آن متغير مورد ارزيابی قرار می گيرد نمودن متغير را برآورد آمی باشد می توان وضعيت کلی 

. فته می شوندو پذير آزمودهفرضيه ھای فوق  گرفته ومقدماتی مورد تجزيه و تحليل قرار  پژوھشيافته ھای  ۴در فصل 

  مديريت سازمان ارايه  شيوهجھت بھبود وضع موجود سيستم اطالعاتی از طريق بھبود در مربوطه  پيشنھادھایھمچنين 

 .گردندمی 

     زيرفعاليتھای که شامل  گرفتهانجام ديريت اطالعاتی مبھينه  ھایپژوھش ديگری به منظور طراحی سيستم ۵در فصل 

 :می باشد
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خروجی ھر  گزارشھایو فرمھای ورودی  ،نحوه گردش اطالعاتبرای بيان اين منظور، شرح وظايف، : تعريف مساله •

طرح تاکنون واحدھا، به دليل اين که مديران برای به دست آوردن شرح وظايف . شوندواحد به ترتيب مشخص می 

اجرا نشده است، پرسشنامه شناخت شرح وظايف و اطالعات مورد نياز مديران طراحی در شرکت طبقه بندی مشاغل 

د نبعدی مورد استفاده قرار می گير گامھایواحدھا را که در  مديرانتا ھم شرح وظايف و ھم اطالعات مورد نياز  شده

ه و مدا به دست آھ، نحوه گردش اطالعات آن واحدمديران واحدھا يکايکسپس طی جلساتی با حضور . دبه دست آور

مشخص  مرحله از تحقيق نيز اينباره  ھمچنين نقطه نظرات آنان در. ندجمع آوری گرديد موجود گزارشھایفرمھا و 

که حاصل آن شناخت  موجود ھایپس از بررسی و مطالعه وضع سيستم .د شدنکه در زمان مناسب بيان خواھ ندگرديد

ترسيم شرکت  فرآيند کلی اطالعاتارتباطات و  ھایمی باشد مدل شرکتواحدھای ی گزارشھاو فرمھا  ،گردش اطالعات

 .دگردنمی 

موجود بھبود  ھایکه می بايست از سيستممديريت اطالعاتی بھينه  ھایدر ھنگام طراحی سيستم: تجزيه و تحليل نيازھا •

د، حصول آگاھی از اطالعات مورد نياز نايده آل بکاھ ھایموجود و سيستم ھایو از فاصله بين سيستم بودهيافته تر 

در اين . دنموفق و کارساز باشد ننمی توانپيشنھادی  ھایمديران ذيربط امری ضروری بوده و بدون اين شناخت، سيستم

مديران د نياز ر، اطالعات مورد نياز مديران واحدھا را که از پرسشنامه شناخت شرح وظايف و اطالعات موگام

موجود  ھایو اين سوال مطرح است که آيا سيستم دادهد طبقه بندی و مورد تجزيه و تحليل قرار ناستخراج می شو

در در صورت منفی بودن پاسخ مبادرت به شناخت علل اشکاالت و رفع معايب . دننيازھای افراد را برطرف می نماي

 .ناخت نيازھای اطالعاتی مديران واحدھای شرکت می باشدش گامنتيجه اين  طور کلی، به. شودمی سيستمھا 

مربوط به بھبود مکانيزم ارتباطی از طريق طراحی فرمھا و  پيشنھادھای در اين مرحله: طراحی سيستمھای بھينه •

شرکت مذکور رسم مديريت و مدل سيستمھای اطالعاتی  شدهجديد برای واحدھای مختلف شرکت عرضه  گزارشھای

مربوط به پياده سازی سيستمھای مکانيزه اطالعاتی مديريت از نظر سيستمھای مورد  پيشنھادھایھمچنين . گرددمی 

 .شوندارايه می نيز نياز، اولويت و نحوه پياده سازی و معماری مطلوب 

 .دنمی شو بيانخالصه ای از پژوھش و نتيجه گيری از آن  ۶در نھايت در فصل 

اميد  .شده اند آورده مراجعارسی و التين موجود نيز استفاده گرديده است که در فھرست پدر تھيه اين پايان نامه از کتابھای 

قرار  توجهمورد است که اين اثر به عنوان راھنمايی برای کليه مديران، معماران سيستمھای اطالعاتی و دانش پژوھان 

 .گيرد

 

 رضا محمدی گرفمی
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 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

٢ 
 

 پژوھشمساله و موضوع  ١.١

شرکت داروسازی تھران (طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی ’عنوان موضوع تحقيق حاضر

MIS۰ موضوع سيستمھای اطالعاتی مديريت . است‘ )شيمی

يکی از موضوعاتی است که در حال حاضر نظر بسياری از ١

بقاء و حيات ھر سازمانی ادامه در  ھالف را از گوشه و کنار جھان به خود جلب کرده و ضرورت وجود آنتمتخصصين مخ

ھمچنين فرآورده ھای دارويی، بھداشتی و آرايشی نيز از جمله کاالھايی ھستند که در حفظ بھداشت و . احساس می شود

 ان مايحتاجی غيرقابل انکاراير ای جھان سوم منجمله کشورسالمت عمومی جامعه دارای نقشی اساسی بوده و در ملتھ

پس بدون شک توجه به امکانات موجود توليد و کارخانجات توليد کننده آنھا الزم و منطقی به نظر رسيده و عنايت به . دھستن

در اين زمينه جزو امور تشکيالت و نحوه اداره آنھا در جھت بھبود و توسعه اين صنايع از لحاظ خودکفايی و خوداتکايی 

 .وظايف مديران و مسوولين مربوطه می باشد

کارا و موثر نياز  یت و آن ھم از نوعيھمانند ھر سازمان يا موسسه ای به سيستمھای اطالعاتی مديرصنايع دارويی کشور 

ی اطالعاتی آن وه مديريت تشکيالت بر سيستمھاشياداره امور سازمان و نحوه ھر گونه خللی در در اين رابطه، . دارند

تاخير در انجام تعھدات توليد و عرضه دارو در برابر جامعه و وزارت . تاثر می پذيرد ھاسازمان تاثير گذاشته و از آن

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت عدم برنامه ريزی، کنترل و اتخاذ تصميمات مناسب و عقاليی به واسطه فقدان 

تحقيقاتی       ات الزم و کافی جھت انجام وظايف محوله مساله مورد توجه اين پروژه دسترسی به موقع مديريت به اطالع

و مسايل مرتبط با آن مثل مکانيزم ارتباطی و اتی در اين پژوھش وضعيت سيستم اطالععامل اصلی مورد تحقيق . می باشد

ره سازمان و مسايل مديريتی از قبيل مسايل نحوه ادا اطالعاتی بر نين چگونگی تاثير و تاثر سيستمھمچ .استسيستم بايگانی 

 امورعملکرد کارکنان، امور مديريت اسناد و بايگانی و نتايج ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا، امور ارزيابی 

اين تحقيق در يکی از کارخانجات صنايع دارويی کشور به نام شرکت . دنروابط انسانی نيز مورد توجه قرار می گير

و محدوده انجام تحقيق حيطه داخلی شرکت مذکور می باشد که به علت وسيع شدن  فتهداروسازی تھران شيمی صورت گر

. بدان التفات کافی مبذول می شودبه ھر حال ولی  يردگنمی ی اساسی به محيط خارجی صورت ا محدوده مطالعه توجه

به وضعيت موجود سيستم اطالعاتی نسبت کلی  یناختشاتی، مقدم یکه ابتدا طی تحقيق پذيردپژوھش بدين صورت انجام می 

پس  .وضعيت سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی آن توصيف می گرددسپس محيط مورد پژوھش صورت گرفته و 

ا در رابطه بکه ی در ارتباط با بھبود وضعيت آن ھاياز تعيين نقاط ضعف و قوت سيستم مذکور و ھمچنين علل آنھا، پيشنھاد

شيوه ’ويژه تحقيق که عبارت است از اين که  هيدر ضمن در اين مرحله، فرض. دند ارايه می گردنوه مديريت می باششي

 نيز مورد آزمون قرار  ‘دنبر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده و از آن تاثر می پذير تشکيالتمديريت و نحوه اداره 

شرکت مشخص گرديده و به طور مديريت اطالعاتی  ھایاشکال و کمبود سيستمتر موارد  جامع یسپس طی تحقيق. می گيرد

      ارايه اطالعاتی مديريت مکانيزه سيستمھای  مربوط به پياده سازی پيشنھادھایو در نھايت  شوندمتناسب طراحی می 

، مديران واحدھا، افرادی که مورد تحقيق و پرسش قرار می گيرند تصميم گيران شرکت شامل مدير عامل. گردندمی 

 و ھمچنين  آنان  در فعاليت  نقش اطالعات و سيستم اطالعاتی  بدين ترتيب تا   می باشندقسمتھا و مسوولين   ی اداراتروسا
                                                            
١ Management Information Systems 



 طرح پژوھش
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ضمن تاييد ضرورت وجود  ،انجام اين تحقيق بالشک. دنسازمان مشخص شو نسبت به سيستم اطالعاتی ی آنھاطرز تلق

، شرکت مورد مطالعه را در رفع و اثربخشی سيستم اطالعاتی آنمديريت کارا و اثربخش در ھر سازمان برای کارايی 

ه و تصميمھای برای آينده برنامه ريزی کرد تا می سازدگرفته او را قادر  صورتمسايل مبتالبه ياری رسانده و با طراحی 

 .را اتخاذ نمايد مناسب

 

 پژوھشزمينه و تاريخچه مختصری از موضوع  ٢.١

توليد در موجود و بھداشتی و استفاده بھينه از امکانات  ، آرايشینظر به نياز مبرم جامعه به محصوالت صنايع دارويی

ی و چه از نظر کيفی منجر به پيدايش کشور، ھر گونه تاخير در انجام تعھدات توليدات کارخانجات اين صنايع چه از نظر کمّ 

، پزشکانکه توجه و عنايت بيشمار و فوری مديران،  می گرددعمومی جامعه  عواقب نامطلوب متعددی برای سالمتآثار و 

يکی از . حياتی می طلبد فرآورده ھایداروسازان و محققان را جھت بھبود وضع و حل مشکالت صنايع توليد کننده اين 

ران اين صنايع با آن دست به گريبان ھستند مساله عدم وجود سيستم اطالعاتی کارا و مناسب و بالطبع مسايلی که مدي

نابسامانی وضعيت ارتباطات سازمانی جھت گزارش گيری و گزارش دھی و نحوه نقل و انتقال اطالعات جھت انجام 

ع يع دارويی کشور به دليل اھميت اين صنايپژوھش پيرامون سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنا. وظايف مختلف می باشد

عمومی جامعه از نظر مديريت يک مساله حرفه ای و از نظر جامعه يک مساله اجتماعی  در حفظ و بھبود بھداشت و سالمت

با وجود شرکتھا و کارخانجات مختلف توليد کننده دارو و لوازم آرايشی و بھداشتی آن ھم با . نياز به تحقيق دارد کهبوده 

، سيستمھای فعلی به مرور زمانايجاد اطالعاتی مديريت مناسب نبوده و  ھایکدام دارای سيستم ھيچ کشوردر قدمت طوالنی 

بر حسب سليقه و در جھت رفع آنی مشکل پيش آمده صورت گرفته است به طوری که نه تنھا سيستمھای کنونی آنان دارای 

صرف ھزينه ھای سنگين جھت تامين از اين رو و  رندبلکه قابليت مکانيزه شدن را ھم ندا بودهنقصھا و تنگناھای بسياری 

جا که برای بھبود وضعيت  از آن. ابزارھای اطالع رسانی مثل کامپيوتر چيزی جز ھدر دادن سرمايه ھای ملی نمی باشد

می اصولی صورت نگرفته است، بنابراين سيستم اطالعاتی به منظور ياری مديران در صنايع دارويی کشور تا به حال اقدا

مسايل و مشکالت گوناگونی که به خاطر عدم دسترسی به . مساله پژوھش مناسب به نظر رسيده و ارزش تحقيق را دارد

           موقع مديران به اطالعات داخلی و خارجی سازمان جھت اداره امور، تامين مواد، به کارگيری نيروی انسانی،

منجر به تاخير در انجام تعھدات توليد و عرضه دارو به جامعه و  ندکنترل و اتخاذ تصميم به وجود آمده ا برنامه ريزی،

 .ندوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی شده ا

فارغ التحصيلی، پايين بودن سطح پايان نامه انجام پروژه و سيستمھای اطالعاتی مديريت در اين تحقيق ضمن عالقمندی به 

نظر محقق را به خود در کشور کمبود آنھا ھمچنين باال بودن تقاضا برای دارو و لوازم آرايشی و بھداشتی و  ،جامعهبھداشت 

عدم اثربخشی سيستمھای  دارند،وجود در کشور آمار و اطالعات زيادی در باره کمبود دارو  ضمن آن که. ندجلب کرده ا

در زمينه سيستمھای اطالعاتی مديريت و مشکالت و " اخيرا. شود در صنايع دارويی مشاھده و تجربه مینيز اطالعاتی 

 تحرير در رشته  و مطالب متعددی به  شده بسياری انجام  تحقيقات   طور جداگانه دارو به  تامين و عرضه  ،تنگناھای توليد



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۴ 
 

با اين  ولید نقوت می بخش اطالعاتی مديريت در صنايع دارويیکارا و اثربخش  ھایپياده سازی سيستم لزومبه که  ه انددمآ

مشتاقان اين  برایحاضر راھنمايی  پايان نامهزمينه کار مثبتی صورت نگرفته است که اميد می رود اين وجود ھنوز در 

 .حوزه تحقيقاتی و عملياتی باشد

 

 اھداف پژوھش ٣.١

 :می باشداين پژوھش دارای اھداف کلی و ويژه زير 

طراحی سيستمھای اطالعاتی مديريتی است که به طور کارا و اثربخش " اھداف کلی تحقيق حاضر اوال: ھداف کلیا •

را به طور عام کشور را به طور خاص و مديران صنايع دارويی داروسازی تھران شيمی عمل نموده و مديران شرکت 

ی است که در رابطه با پياده سازی ھايھادارايه پيشن" د و ثانيانکنترل ياری رسانو برنامه ريزی ، تصميم گيریدر امر 

 .سيستمھای مکانيزه اطالعاتی مديريت در سازمان مذکور مطرح می شوند

تشکيالت بر نشان دادن اين موضوع است که شيوه مديريت و نحوه اداره " اھداف ويژه اين تحقيق اوال: ف ويژهاھدا •

 ،مربوط به بھبود روشھا پيشنھادھایارايه " د و ثانيانيراطالعاتی سازمان تاثير گذارده و از آن تاثر می پذ سيستم

است که از طريق شناخت مشکالت و تنگناھای موجود در سيستم فعلی و نحوه اداره سازمان شيوه مديريت  ،تشکيالت

 .می شود ميسراتی سازمان اطالع

 

 ی پژوھشمتغيرھا ١.۴

ه خواھان تغيير و بھبود آن ک می باشد نامبردهاطالعاتی شرکت  ژوھش در اين تحقيق وضعيت سيستمپديده اصلی مورد پ

اطالعاتی يک  از مسايل مرتبط با سيستم .دادبايد مسايل مرتبط با آن را مورد شناسايی قرار ابتدا ھستيم ولی برای اين کار 

ھر کدام از . ازمان نام بردسازمان می توان از مسايل مربوط به مکانيزم ارتباطی و مسايل مربوط به سيستم بايگانی آن س

مسايل مربوط به مکانيزم ارتباطی سازمان از متغيرھای وضعيت . می شودتشکيل  متعددیمسايل فوق خود از متغيرھای 

، وضعيت ابزار ، وضعيت جامع و مانع بودن گزارشھاسيستم اطالع رسانی، وضعيت ارسال پيام، وضعيت دريافت پيام

و از مسايل مرتبط با سيستم بايگانی فقط  شدهگاھی به موقع از تغييرات در شرکت تشکيل بودن فرمھای اداری و وضعيت آ

 .گيردمی متغير وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی مورد توجه قرار 

می باشند می توان از مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت  تشکيالتاز مسايلی که مربوط به شيوه مديريت و نحوه اداره 

، مسايل ارتباطی مرتبط با امور مديريت اسناد و عملکرد کارکناننتايج و روشھا، مسايل ارتباطی مرتبط با امور ارزيابی 

اين مسايل ھم مانند مسايل فوق از متغيرھای از ھر کدام روابط انسانی نام برد که امور و مسايل ارتباطی مرتبط با  بايگانی

 فرمھای وضعيت طراحی   متغيرھای  شامل  و روشھا  امور تشکيالت  با مرتبط  ی مسايل ارتباط. می شودديگری تشکيل 
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اداری، وضعيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و ھماھنگی مديران، وضعيت ھماھنگی واحدھا، وضعيت سرپرستی عمليات 

عملکرد نتايج مرتبط با امور ارزيابی ارتباطی مسايل . می باشندوضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق  و مرتبط به ھم

 ليات و وضعيت جرح و تعديل گزارشھاکارکنان نيز از مسايلی ھستند که از متغيرھای وضعيت ضوابط ارزيابی نتايج عم

وضعيت بروز رسانی بايگانی و مسايل ارتباطی مرتبط با امور مديريت اسناد و بايگانی شامل متغيرھای . می گردندتشکيل 

روابط امور و آخرين نوع از مسايل، مسايل ارتباطی مرتبط با  بوده ش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانیوضعيت سنج

شخصی، وضعيت شايعه و شايعه پردازی و  جلوگيری از پخش اطالعات به عللانسانی ھستند که از متغيرھای وضعيت 

 ).١٣۶٨کاظمی، ( می شوندکارکنان تشکيل  پيشنھادھایوضعيت ترتيب اثر مديران به 

عامل مربوط به که اول  سری. گيرندمی متغير مورد مطالعه قرار  سری ٢پس ھمان طوری که اشاره شد، در اين تحقيق 

با توجه به  .سازمان می شودتشکيالت شيوه مديريت و نحوه اداره عامل مربوط به که دوم  سریو  بودهاطالعاتی  سيستم

يعنی متغيرھای مربوط به سيستم از متغيرھا  سری ٢زيرشناختھا و دانسته ھای علمی واضح و روشن است که ھر 

و بر يکديگر تاثير می گذارند  با ھم در تعامل بوده تشکيالتاطالعاتی و متغيرھای مربوط به شيوه مديريت و نحوه اداره 

ھمچنين ھر . بنابراين ھر دسته از متغيرھا می تواند ھم حاوی متغير مستقل و ھم حاوی متغير وابسته باشد). ١٣۶٨کاظمی، (

نادری و ھمکاران، (يک از متغيرھای ھر دسته می تواند ھم متغير مستقل يا تاثير گذار و ھم متغير وابسته يا تاثير پذير باشد 

در محيط مورد پژوھش يک دسته از  که دادنشان  تاپژوھش سعی بر آن است  در اين تحقيق با توجه به اھداف ويژه). ١٣٧١

نشان دادن تا بدين ترتيب به يکی از اھداف ويژه خود که عبارت است از  متغيرھا بر دسته ديگر از متغيرھا اثر می گذارد

از آن . شدد نايل ناز آن تاثر می پذيرو  گذاردهاطالعاتی سازمان تاثير  وه اداره تشکيالت بر سيستماين که شيوه مديريت و نح

کنترل به توسط مديران مورد و برنامه ريزی تصميم گيری، جا که اطالعات يکی از منابع سازمان به شمار رفته و در امور 

و و يا در سيستم اطالعاتی بر نحوه اداره سازمان تاثير گذاشته  ھاد، ھر گونه تغيير در کم و کيف آنناستفاده قرار می گير

يا و و موجب تقويت  داشتهاطالعاتی آن سازمان تاثير  بر سيستمنيز تحولی در شيوه مديريت بالعکس ھر گونه تغيير و 

 .در باره متغيرھای ناخواسته در قسمت محدوديتھای پژوھش صحبت به ميان خواھد آمد. ضعف آن می گردد

 

 پژوھشفرضيه ويژه  ١.۵

بر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده  تشکيالتشيوه مديريت و نحوه اداره ’تحقيق عبارت از اين است که ويژه فرضيه 

بدين ترتيب که کيفيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و ھماھنگی مديران، نحوه طراحی فرمھای . ‘دنو از آن تاثر می پذير

رپرستی و ھماھنگی فعاليتھای واحدھای مختلف، چگونگی اداری، چگونگی مجاری ارتباط کارمند با مافوق، شيوه س

، ايجاد شايعه و پراکندن آن، ل گزارشھاميزان جرح و تعدي ،ضوابط ارزيابی نتايج عمليات، طرز مديريت اسناد و بايگانی

يا و به طور مستقيم  جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصیکارکنان و  پيشنھادھایميزان ترتيب اثر مديران به 

سازمان جھت گزارش رسانی و انتقال اطالعات به منظور آگاھی به موقع و  یاطالعاتی و ارتباطات ھایغيرمستقيم بر سيستم

 تاثير اطالعات و سيستم نحوه . دنفراھم می ساز را   ھاآن  کارايی و يا عدم کارايی و موجبات   گذاشتهاثر   ھماھنگی مديران
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در فراھم سازی به موقع و سريع اطالعات بھنگام برای استفاده  تشکيالتاداره  نحوهمديريت و  شيوهبر ھم اطالعاتی 

با توجه به مطالب و  تادر اين تحقيق سعی بر آن است . مديران در سطوح مختلف بر ھيچ صاحب نظری پوشيده نيست

برای اين منظور سوالھای  .و صحت آن را در مورد محيط پژوھش مورد تاييد قرار داد هرا آزمود يه مذکورمعارف، فرض

 .آمده می شودبر  آنھاو در صدد پاسخ به گرديده ويژه پژوھش مطرح 

 

 سوالھای ويژه پژوھش ١.۶

اطالعاتی در سازمان  بوده و آن ھم پديده وضعيت سيستمھمان طوری که بيان شد اين پژوھش تنھا دارای يک عامل اصلی 

و سپس با توجه به دانسته ھای علمی  داشتهمی باشد که فقط قصد توصيف چگونگی آن پديده را در محيط مورد پژوھش 

مربوطه جھت بھبود وضعيت آن ارايه  پيشنھادھایده و شتا علت نابسامانی ھا و تنگناھای آن مشخص کوشش می شود 

با . استگری از قبيل وضعيت مکانيزم ارتباطی و وضعيت سيستم بايگانی سازمان مسايل دي شاملپديده فوق خود . گردند

    که  استمطرح  تشکيالتتحت عنوان شيوه مديريت و نحوه اداره نيز توجه به فرضيه ويژه تحقيق عامل ثانوی ديگری 

 مديريت سازمان  شيوهرتبط با مارتباطی از مسايل . ھم بودمی بايست در پی کشف ارتباط آن با سيستم اطالعاتی سازمان 

وضعيت امور تشکيالت و روشھا، وضعيت امور ارزيابی نتايج عملکرد کارکنان، وضعيت امور مديريت اسناد از می توان 

اوليه  عواملدسته از جھت کسب اطالع از چگونگی وضعيت ھر بنابراين  .روابط انسانی نام بردامور و بايگانی و وضعيت 

 ):١٣۶٨کاظمی، ( شوندمی ، سوالھای ويژه تحقيق به صورت زير مطرح فوق و ثانويه

 وضعيت مسايل مربوط به مکانيزم ارتباطی چگونه است؟ – ١

 وضعيت مسايل مربوط به سيستم بايگانی چگونه است؟ – ٢

 وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا چگونه است؟ – ٣

 ط با امور ارزيابی نتايج عملکرد کارکنان چگونه است؟وضعيت مسايل ارتباطی مرتب – ۴

 امور مديريت اسناد و بايگانی چگونه است؟ارتباطی مرتبط با وضعيت مسايل  – ۵

 روابط انسانی چگونه است؟امور وضعيت مسايل ارتباطی مرتبط با  – ۶

 ومورد آزمون قرار گرفته  "قبالتحقيق ويژه  يهفرضبا توجه به اين که پس از پاسخ به سواالت فوق و تعيين نواحی مشکل، 

د ولی برای نعرضه می گرد ھستندمربوطه که در رابطه با اين مرحله از تحقيق  پيشنھادھایدر نھايت  ،پذيرفته می شود

 ):١٣٧١مومنی، (ند از ھست که عبارت شدهطراحی سيستمھای بھينه اطالعاتی مديريت سواالت ديگری مطرح 

 ؟ندميم گيران سازمان چيستتص ھایشرح شغل – ١
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 ؟ندموجود ھر واحد چيست گزارشھایگردش اطالعات، فرمھا و  – ٢

 د؟ناطالعات مورد نياز ھر يک از مديران مربوطه جھت انجام وظايف محوله چه می باش – ٣

 اطالعاتی در ھر يک از واحدھا کدامھا می باشند؟موجود موارد کمبود و يا اشکال سيستم  – ۴

 جھت مکانيزه ساختن سيستمھای اطالعاتی مديريت سازمان، سخت افزارھا و نرم افزارھای موجود چه می باشند؟ – ۵

 معماری فعلی سيستمھای مکانيزه اطالعاتی مديريت شرکت چيست؟ – ۶

تا در نھايت د نبه آنھا پاسخ گفته شواطالعاتی مديريت بھينه  ھایدر مرحله طراحی سيستممی بايست و ديگر سواالتی که 

 .ارايه گردنداطالعاتی مديريت مکانيزه مربوط به پياده سازی سيستمھای  پيشنھادھایبھينه طراحی و  ھایسيستم

 

 پيش فرضھا يا ويژه گی ھای مفروض بر موضوع و جامعه پژوھش ٧.١

ت به تقسيمات سازمان يا تشکيالت عبارت است از يک سيستم ھدفدار مرکب از بيش از يک عنصر آرمانمند که نسب

از  بوده عملکردی سيستم دارای آرمان مشترکی ھستند و عناصر چنين سيستمی که به طور کلی از لحاظ عملکرد متمايز

ھر گونه عيب و نقصی در يک عنصر بر عناصر ديگر . طريق مشاھدات و يا ارتباطات به رفتار يکديگر پاسخ می گويند

اداره  نحوهمديريت و  شيوهجا که ھر گونه خللی در  از آن. تاثير گذارده و موجبات اشکال در کار بقيه را فراھم می سازد

وش و ھمچنين سيستمھای اطالعاتی مديريت سازمان تاثير نامطلوب می گذارد، تشکيالت بر عناصر ديگر از قبيل توليد، فر

بالطبع سيستمھای اطالعاتی مديريت ھم که فراھم کننده اطالعات بھنگام در زمان و مکان مناسب به منظور استفاده مديران        

ن مورد يکی از ويژه گی ھای مفروض بر اي. نمی توانند به طور شايسته عمل کرده و مديريت را تضعيف می نمايند ھستند

کننده حيطه  تعيينو  آنطبقه بندی مشاغل که مشخص کننده شرح شغل و شرايط احراز که وقتی . موضوع تحقيق است

و  شدهو گزارش گيری دچار مشکل کارکنان از نظر گزارش رسانی آنگاه و عمل مديران است وجود نداشته باشد سرپرستی 

ناسب طراحی تم یساختار سازمانی به طورکه وقتی . لحظه به چه کسی و يا چه مقامی گزارش دھند نمی دانند که در ھر

 ه ایضابطکه وقتی . به موقع از تغييرات آگاه نمی شوندآنھا ھماھنگی الزم به عمل نيامده و  واحدھابين آنگاه نشده باشد 

ارکنان از نظر انگيزشی تضعيف شده و نه تنھا نسبت به کآنگاه برای ارزيابی نتايج فعاليت کارکنان وجود نداشته باشد 

اطالعات که وقتی . جرح و تعديل کرده و واقعيت را منعکس نمی سازندنيز  بلکه حتی در گزارشھا هاوت شدمسايل بی تف

در اين می توان البته . آنھا دچار ابھام شده و دست به شايعه پردازی می زنندآنگاه د نواقعی در بين کارکنان توزيع نشو

 .رابطه پيش فرضھای مختلفی را در نظر گرفت که به ھمين حد اکتفا می شود

ويژه گی ھای مفروض بر جامعه تحقيق می توان گفت که چون شرکت داروسازی تھران شيمی يکی از کارخانجات باره  در

 .يه شرکتھای صنايع دارويی نيز توصيه نمودکمابيش به بقمی توان می باشد نتايج تحقيق را در کشور کننده دارو  مھم توليد



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

٨ 
 

اين افراد برای  زيراد نجمع آوری شوشرکت مسوولين و روسا از مديران، الزم اطالعات  تادر اين تحقيق سعی شده است 

از اين و  ھستندمدام با سيستم اطالعاتی شرکت در ارتباط داشته و به اطالعات نياز از ديگران انجام وظايف محوله بيشتر 

 .موارد ضعف و قوت آن را بيش از ساير کارکنان می شناسندرو 

 

 روش انجام پژوھش ٨.١

علت انتخاب اين نام به دليل . ويژه می باشد-ميدانی-روش توصيفی می گيردنام روشی که در اين تحقيق مورد استفاده قرار 

که می توان آن را در نمودار  است )١٣٧١نفيسی، (قرار گرفتن مختصات تحقيق در فضای طبقه بندی تحقيقات ھلم استارتر 

 .دگذارنمايش به  ١.١

 

 مختصات پژوھش ١.١نمودار 

 



 طرح پژوھش

٩ 
 

چون در اين تحقيق مقصود بيان توصيفی پديدارھا بوده و از اين طريق به بھبود وضع موجود و طراحی موارد کمبود و 

محدود به آن جا که  از آن .می گيرد، تحقيق از نظر سطح بازده در قلمرو تحقيقات توصيفی قرار می شودنقصان مبادرت 

و از  هدوباز نظر بعد وسعت کاربرد يک تحقيق ويژه  می پذيردصورت  يک محدوده زمانی مشخصو در بوده يک شرکت 

 .می شودمداد تحقيقی ميدانی قل می گيرددر محيط شرکت انجام " لحاظ اين که مطالعه دقيقا

و  حاصل شدهشرکت اتی روش انجام تحقيق بدين صورت است که ابتدا شناختی کلی نسبت به وضعيت موجود سيستم اطالع

 لسپس به تعيين نقاط ضعف و قوت و عل. ی شودمده موجود اطالعاتی سنجي در باره سيستم آنطرز تلقی تصميم گيران 

به طور کلی در اين . شوندمی ارايه  ٢مربوطه جھت اصالح مديريت سيستمھای اطالعاتی پيشنھادھایو  پرداختهمشکالت 

 ).١٣٧٠رياحی، ( می گرددمرحله از روش تشخيصی استفاده 

، شرح شغل کليه مديران واحدھا، روسای ادارات و مديريتاطالعاتی  پس از آن به منظور طراحی سيستمھای بھينه

، ميزان ونه فرمھا و گزارشھاآورده و طی مصاحبه با مديران مربوطه گردش اطالعات، نمدست ه مسوولين قسمتھا را ب

سپس مبادرت به طراحی سيستمھای . دنمی گردسخت افزارھا و نرم افزارھای موجود و نيازھای اطالعاتی آنھا مشخص 

        کانيزه اطالعاتی مديريت ارايهمربوط به بھبود مکانيزم ارتباطی و پياده سازی سيستمھای م پيشنھادھایده و شبھينه 

 شودمی استفاده خواھد آمد  ٢که شرح آن به تفصيل در فصل به طور کلی در اين مرحله از روش طرح ريزی . گردندمی 

 ).١٩٩٠مک لئود، (

تا ضمن شناخت  شدهو بسته به ضرورت استفاده " به صورت توامافوق متدولوژی  ٢از ھر پايان نامه در تھيه و تدوين اين 

 :د که حاصل آن به طور کلی حاوی فعاليتھای زير استننيز طراحی گرد مديريتاطالعاتی بھينه  ھایمشکالت، سيستم لعل

 تحقيقاتی شناخت، تحديد و تعريف مساله و تعيين محدوده پروژه •

 آنفرضيه ھای تحقيق و سوالھای ويژه  ساختن •

 جمع آوری و تنظيم داده ھا •

 تحليلھای آماری انجام محاسبات و •

 تفسير و نتيجه گيری •

 اطالعاتیسيستم  موجودجھت اصالح وضع  ذکر پيشنھادھا •

 تعريف مساله جھت طراحی سيستمھای اطالعاتی مديريت •

 تجزيه و تحليل نيازھا •

 اطالعاتی مديريتمکانيزه ب و پيشنھاد مربوط به پياده سازی سيستمھای بھينه و مناس ھایارايه سيستم •

 

                                                            
٢ Information Systems Management 



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

١٠ 
 

 نمونه آماری پژوھش جامعه و ٩.١

به واسطه عدم که  استصنايع دارويی کشور به نام شرکت داروسازی تھران شيمی مھم جامعه پژوھش يکی از کارخانجات 

 .می باشدارو عرضه دشکل تاخير در انجام تعھدات توليد و دچار ماطالعاتی شرکت  کارايی سيستم

نمونه پژوھش متشکل از کليه تصميم گيران شرکت شامل مدير عامل، مديران واحدھا، روسای ادارات و مسوولين قسمتھا 

 .نفر می شوند ٣٠بالغ بر پستھای مديريت را اشغال کرده و که  می باشد

با توجه به  ،ھستنداز آن جا که امکانات مالی و زمانی محقق از شاخصھای مھم و برجسته در تعيين حجم و اندازه نمونه 

که  بودهپيدا کردن مکانی که از محققان استقبال نمايند نيز مشکلی علی الحده در کشور تعداد معدود کارخانجات اين صنايع 

   از آن جايی که تعداد پرسش شوندگان محدود می باشد، بنابراين کليه ن در ضم. به ھمين يک شرکت بسنده شده است

 .اطالع حاصل می شودنظرات آنھا از و  گرفتهمورد مطالعه قرار  مذکورتصميم گيران شرکت 

 

 محيط پژوھش ١٠.١

محيط پژوھش يکی از شرکتھای مھم صنايع دارويی کشور به نام شرکت داروسازی ذکر گرديد " ھمان طوری که قبال

، آرايشی و يیدارومحصوالت کننده  خواھد آمد توليد ١در پيوست اين محيط که شرح آن به تفصيل . می باشدتھران شيمی 

مان صنايع ملی ايران و و زير نظر ساز شتهصادرات دانيز به خارج از کشور  بھداشتی است که عالوه بر فروش داخلی

استدالل انتخاب اين محيط در درجه اول اھميت موضوع تحقيق . می نمايدوزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی فعاليت 

 .از محقق می باشدوی درجه دوم استقبال در و اھداف پژوھش و 

 

 روش گردآوری داده ھا ١١.١

در مرحله اول که ھدف شناخت وضعيت موجود سيستم . مرحله صورت می پذيرد ٣ طیدر اين تحقيق گردآوری داده ھا 

 طراحیسوال  ١٩مشتمل بر ) سازمان يافته(است پرسشنامه ای با سواالت بسته شرکت اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی 

که محتوای آن با فرھنگ و  هو طوری تغيير داده شد بوده) ١٣۶٨(کاظمی  به توسطکه اقتباسی از پرسشنامه تھيه شده  هشد

داده ھای به دست آمده از اين پرسشنامه ھم از نوع کيفی و ھم از نوع . روحيات افراد جامعه مورد تحقيق تناسب داشته باشد

جمعيت مورد مطالعه که حداقل تحصيالت دبيرستانی را دارا افراد  تااين پرسشنامه طوری طراحی می شود . ھستند یکمّ 

دقت شود پرسشنامه از نظر محتوايی و زمان مورد نياز برای  تاسعی شده است ھمچنين . به آن پاسخ گويندھستند بتوانند 

است که در مدت کوتاھی نظرات کليه تصميم گيران شرکت  آنمزيت اين روش . پاسخ با جمعيت پرسش شونده متناسب باشد

 امکان اين که می باشد بی نام  پرسشنامه  چون . می شود  رسيده و زودتر به جواب  بودهکمتر   تحقيق ، ھزينه شده پرسيده 



 طرح پژوھش

١١ 
 

د بيشتر است و در ضمن پرسش شونده ھا را برای مراحل بعدی مطالعه نمطالب و عقايد ابراز شده به واقعيت نزديکتر باش

به صورتی يکنواخت مطرح می شوند و مزيت آن اين در اين پرسشنامه سواالت . آماده کرده و در جريان کار قرار می دھد

پرسش شونده . ھستندروش به مراتب سھل تر از روشھای ديگر اين است که استخراج اطالعات و تجزيه و تحليل آنھا در 

 پايايی يا حساسيت و دقت ابزار. دنيا تبادل در نتايج پرسشنامه دخيل نمی باش) ھم کششی(آزاد بوده و روابط بين فردی 

تقسيم شده اند تا مختلف سطح  ٣بدين ترتيب که پاسخھای سواالت به . ندمورد توجه قرار گرفته انيز سنجش يعنی پرسشنامه 

و قدرت  سنجيدهدر ضمن از نظر روايی نيز پرسشنامه آنچه را که بايد بسنجد . تفاوتھا با دقت بيشتری اندازه گرفته شوند

در مورد داده ھای . در مرحله سوم گردآوری داده ھا مورد تاييد قرار می گيردله اين مسارا ھم دارد که الزم پيش بينی 

نه تنھا مطالب بر اساس نام و در اين روش زيرا  گردداين پرسشنامه از مقياس اسمی يا گروھی استفاده می از مورد نياز 

البته . بيشتر بحث از کيفيت استبه جای بحث از کميت در اين مقياس  ھمچنينبلکه  شدهمشخصات وضعيت طبقه بندی 

 .حد نياز مورد توجه قرار می گيرد درکميت ھم 

تا ھم شرح وظايف و ھم اطالعات مورد نياز  شدهسوال طراحی  ٩در مرحله دوم پرسشنامه ای با سواالت باز مشتمل بر 

ھای به دست آمده از اين پرسشنامه  داده. آوردد به دست نافراد و واحدھا را که در مراحل بعدی مورد استفاده قرار می گير

مشخصات اين پرسشنامه ھمانند . ھستندکيفی بوده و مشخص کننده شرح شغل و اطالعات مورد نياز تصميم گيران شرکت 

زيرا شرح شغل و اطالعات مورد نياز ھر واحد با  می باشدپرسشنامه مرحله اول است با اين تفاوت که اين پرسشنامه با نام 

در ضمن تجزيه و تحليل . ضروری استنام واحد مربوطه و مدير آن داشتن  ناچاربه  کرده که از اين روفرق واحد ديگر 

سواالت از نظر . تر از پرسشنامه اول است داده ھای به دست آمده از اين پرسشنامه به دليل باز بودن سواالت کمی مشکل

اطالعات را به نحو  تاو از نظر حساسيت و دقت ابزار سنجش طوری طراحی شده اند  هديروايی آنچه را که بايد بسنجند سنج

 .نيز اسمی يا گروھی استدر اين پرسشنامه مقياس مورد استفاده . احسن گردآوری کنند

فوق پس از طراحی و تدوين طبق مراحل از پيش تعيين شده از طريق مدير طرح و برنامه شرکت به ساير ھای پرسشنامه 

از ادامه فعاليت، نظر مديران وی حمايت کسب تا بدين ترتيب ضمن  می شوندتوزيع مربوطه يران، روسا و مسوولين مد

 .دگردجلب نيز به پژوھش مربوطه 

        و داده ھای مربوط به سخت افزارھا و  زارشھاو گ عات، نمونه فرمھادر مرحله سوم گردآوری داده ھا گردش اطال

اين مرحله به اين دليل طی انجام مصاحبه صورت می پذيرد که . جمع آوری می شونددر شرکت  نرم افزارھای موجود

مصاحبه کننده می بايست با توجه بنابراين . گردش اطالعات واحد خود را ترسيم نمايند" شخصانمی توانند مديران مربوطه 

بھينه  ھایبتواند اطالعات مورد نياز را به منظور تعيين سيستم کهبه اصول علمی از چنان مھارتی برخوردار باشد 

 .گردآوری کنداطالعاتی مديريت 
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 روش تجزيه و تحليل داده ھا ١٢.١

تحت عنوان شيوه مديريت و نحوه اداره  فرعیاطالعاتی و يک عامل  مل اصلی تحت عنوان سيستمدر اين پژوھش يک عا

 و بقيه متغيرھايی که در آمدهمتغيری به دست  ٢به طور کلی داده ھا از يک طرح  .تشکيالت مورد مطالعه قرار می گيرند

 .فوق ھستند فرعیاصلی و  عواملزير از آنھا نام برده می شود وابسته به 

 شاملبرای سوال ويژه اول اين پژوھش که عبارت است از شناخت مکانيزم ارتباطی شرکت، متغيرھای مورد اندازه گيری 

، وضعيت ، وضعيت جامع و مانع بودن گزارشھااطالع رسانی، وضعيت ارسال پيام، وضعيت دريافت پيام وضعيت سيستم

اين پژوھش که  دومبرای سوال ويژه . ابزار بودن فرمھای اداری و وضعيت آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت می باشند

. است مورد اندازه گيری وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی تنھا متغيرشرکت،  سيستم بايگانیعبارت است از شناخت 

اين پژوھش که عبارت است از شناخت مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا، متغيرھای  سومبرای سوال ويژه 

يران، مد ماھنگیو ھوضعيت طراحی فرمھای اداری، وضعيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی  شاملمورد اندازه گيری 

. عيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق می باشندوضو  ھم وضعيت ھماھنگی واحدھا، وضعيت سرپرستی عمليات مرتبط به

عملکرد نتايج اين پژوھش که عبارت است از شناخت مسايل ارتباطی مرتبط با امور ارزيابی  چھارمبرای سوال ويژه 

عيت ضوابط ارزيابی نتايج عمليات و وضعيت جرح و تعديل کارکنان، متغيرھای مورد اندازه گيری عبارت از وض

اين پژوھش که عبارت است از شناخت مسايل ارتباطی مرتبط با امور مديريت اسناد  پنجمبرای سوال ويژه . ھستند گزارشھا

 و بايگانی، متغيرھای مورد اندازه گيری عبارت از وضعيت بروز رسانی بايگانی و وضعيت سنجش ارزش و اعتبار

امور اين پژوھش که عبارت است از شناخت مسايل ارتباطی مرتبط با  ششمبرای سوال ويژه . اطالعات بايگانی ھستند

شخصی، وضعيت شايعه و  از پخش اطالعات به عللوضعيت جلوگيری  شاملروابط انسانی، متغيرھای مورد اندازه گيری 

 .کارکنان می باشند پيشنھادھایشايعه پردازی و وضعيت ترتيب اثر مديران به 

 :به طور کلی متغيرھای مرتبط با وضعيت سيستم اطالعاتی سازمان به قرار زير می باشند

 ضعيت سيستم اطالع رسانیو – ١

 ضعيت ارسال پيامو – ٢

 ضعيت دريافت پيامو – ٣

 گزارشھاضعيت جامع و مانع بودن و – ۴

 ضعيت ابزار بودن فرمھای اداریو – ۵

 موقع از تغييرات در شرکت ضعيت آگاھی بهو – ۶

 ضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانیو – ٧



 طرح پژوھش

١٣ 
 

 :ندھست اداره تشکيالت به قرار زير نحوهمديريت و  شيوهمتغيرھای مرتبط با از طرف ديگر 

 ضعيت طراحی فرمھای اداریو – ١

 مديران و ھماھنگیعيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی وض – ٢

 ضعيت ھماھنگی واحدھاو – ٣

 وضعيت سرپرستی عمليات مرتبط به ھم – ۴

 ضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوقو – ۵

 ضعيت ضوابط ارزيابی نتايج عملياتو – ۶

 گزارشھاضعيت جرح و تعديل و – ٧

 ضعيت بروز رسانی بايگانیو – ٨

 ضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانیو – ٩

 شخصی جلوگيری از پخش اطالعات به عللضعيت و – ١٠

 ضعيت شايعه و شايعه پردازیو – ١١

 کارکنان پيشنھادھایضعيت ترتيب اثر مديران به و – ١٢

که از  بودهگسسته و بر حسب مقياس اندازه گيری اسمی يا گروھی نوع نوع داده ھايی که از اين متغيرھا به دست می آيند از 

براين روشھای آماری مناسب برای تجزيه و تحليل اين بنا. ديمتغيری به دست می آ ١٩يک مرحله ای و  ،طرح يک گروھی

زيرا آمار توصيفی شرايط موجود را توصيف . ھستندداده ھا روشھای آماری توصيفی ھمراه با روشھای آماری استنباطی 

از طريق به دست آوردن فراوانی ھا، اندازه گرايش به مرکز، متغيرھای مورد مطالعه را را قادر می سازد تا و محقق  کرده

در حالی که با استفاده از روشھای آمار استنباطی، عملکرد يا . نمايدشاخصھای پراکندگی، رسم نمودار و غيره توصيف 

 .دنوو يا پيش بينی می ش گرفتهيا چند متغير و يا رابطه علت و معلولی آنھا مورد بررسی قرار  ٢ارتباط بين 

شرح وظايف مديران، نحوه تبادل اطالعاتی آنان با و تجزيه و تحليل مرحله بعدی مطالعه که عبارت است از شناخت  در

مورد بررسی عبارت از شرح وظايف اصلی، شرح وظايف و  متغيرھای ،تصميم گيرانآن ديگران و نيازھای اطالعاتی 

يم، شرح تبادل اطالعات با کارکنان زير نظر، شرح تبادل اطالعات با مسووليتھای ديگر، شرح تبادل اطالعات با مدير مستق

اطالعات به مدير ارسال نحوه شرح و  ،اطالعات مورد نياز شغلیشرح و نحوه دريافت مديران و مسوولين ديگر قسمتھا، 

 سخت افزارھا ونوع و ميزان  و سرانجام ، موارد کمبود و يا اشکال سيستم موجود اطالعاتی مديريتمدير عالیيا و   مستقيم



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

١۴ 
 

نوع داده ھايی که از اين متغيرھا به دست می آيند بر حسب مقياس اندازه گيری اسمی يا  .می باشندنرم افزارھای موجود 

 .متغيری به دست می آيد ٩يک مرحله ای و  ،که از طرح يک گروھی بودهگروھی 

واحدھای ی موجود گزارشھاو گردش اطالعات، فرمھا حليل و تجزيه و تمرحله آخر تحقيق که عبارت است از شناخت  در

باز ھم نوع داده ھايی . ھستندموجود  گزارشھای وگردش فيزيکی اطالعات، فرمھا  شاملمورد بررسی  متغيرھای، شرکت

 يک  ،که از طرح يک گروھی بودهکه از اين متغيرھا به دست می آيند بر حسب مقياس اندازه گيری اسمی يا گروھی 

 .متغيری به دست می آيد ٣مرحله ای و 

 

 اھميت و ارزش پژوھش ١٣.١

که اطالعاتی را پيرامون سيستمھای اطالعاتی مديريت، مديريت اطالعاتی، مديريت کامپيوتری،  اين پژوھش عالوه بر اين

به دست می دھد، وضعيت ) ١٩٨٨گالو، (و طرح استراتژيک مديريت اطالعات ) ١٣۶٨ابطحی، (مديريت انفورماتيکی 

را در شرکت مورد نظر به عنوان نمونه ای از صنايع دارويی کشور نشان داده و طرحی را به منظور  اتیاطالعسيستم 

در ھنگام مکانيزه کردن سيستمھای اطالعاتی مديريت می بايست برخورد سيستمی با پديده ھای سازمانی ارايه می کند که 

 پراکنده کاری ھای از راھنمايی ھای الزم جھت فعاليتھای آتی ضمن برخورداری از گيرد تا  ھر شرکتی مورد توجه قرار

نتايج پژوھش برای کليه متخصصين کامپيوتر، . ديجلوگيری به عمل آنيز بی حساب در زمينه کامپيوتری کردن سازمان 

و در ھر سازمانی که در  همفيد فايده بودمديران، دانشجويان مديريت و عالقمندان به دانش سيستمھای اطالعاتی مديريت 

 .دنشکيالت خود ھست مثمر ثمر می باشفکر مکانيزه کردن روشھای موجود در ت

سيستمھای اطالعاتی مديريت پيوتر و ساير دست اندرکاران دانش با انجام اين تحقيق دانشجويان رشته ھای مديريت و کام

قادر خواھند بود تا با مشکالت عينی در رابطه با بخشی از کاربرد اطالعات، کامپيوتر و انفورماتيک در جامعه آشنايی 

    و ھاسيستم آناليستاين پژوھش به متخصصين، . آيند و پس از شناخت آنھا به رفع موانع در سر راه بر کردهحاصل 

فقط به فکر مکانيزه کردن جزيی  ،از جزءنگری تا حد ممکن ضمن پرھيز تا می دھدبرنامه نويسان کامپيوتر اين فرصت را 

نرم افزارھا و سخت افزارھای پيشنھادی خود را مطابق و متناسب با کل تشکيالت بنابراين  و هدواز روشھای سازمان نب

ريت و ابزارھای العاتی مديتر از سيستمھای اط با آگاھی دقيق تااين پژوھش به مديران اين امکان را می دھد  .عرضه نمايند

مچنين تعيين خواستھا و نيازھای واقعی خود و ارايه آنھا به ھ و و کامپيوتريزه ساختن روشھانمودن  انيزهمختلف مک

   و کامپيوتر، ضمن جلوگيری از صرف سرمايه ھای ملی جھت ابزارھايی که سيستمھای اطالعاتی مديريت متخصصين 

  ھم سيستمھای اطالعاتی مديريت متخصصين . را نيز افزايش دھندسازمان می توانند بالمصرف قرار گيرند، بھره وری 

و اين  کردهريزی و طراحی که ارايه گرديده است استفاده  با مطالعه گزارش اين پژوھش از متدولوژی طرحمی توانند 

 .نمايندقلمداد عاتی مديريت سيستمھای اطالتحقيق را به عنوان تجربه ای در زمينه 



 طرح پژوھش

١۵ 
 

تا  گرديدهدر ھنگام برخورد با مشکل از روش تشخيصی استفاده  شودمشاھده می  پايان نامهھمان طوری که در اين 

د و پس از آن درصدد طراحی موارد نشرکت مشخص شواطالعاتی  سيستممعضالت، تنگناھا و مسايل مختلف در ارتباط با 

ريزی استراتژيک جھت ريختن طرحی که کارساز بوده و راھنمايی  بر آمده و از روش طرح کمبود و نقصان و رفع معايب

گوناگون  ھایبابا مطالعه بسيار از کت کهھا  ھر دوی اين متدولوژی. برای فعاليتھا و اعمال بعدی باشد استفاده گرديده است

ت متبالبه مديران و ديگر دست اندرکاران ضمن تناسب با فرھنگ خودی، باری را از مسايل و مشکال ،اندگردآوری شده 

 .دنمی کاھسيستمھای اطالعاتی مديريت 

 

 محدوديتھای پژوھش ١.١۴

 ،به تاييد سيستمھای اطالعاتی مديريتجا که در انجام ھر پروژه  از آن: محدوديتھای خارج از کنترل پژوھشگر •

، يکی از محدوديتھايی که می توان از آن نام برد می باشدمشارکت و ھمکاری فوق العاده متقاضيان نياز مبرم  ،حمايت

که خوشبختانه در شرکت مورد  است ھاحمايت و ھمکاری مشتريان و استفاده کنندگان سيستم ،ھمان عدم استقبال

، ھمکاری و سيستمھای اطالعاتی مديريتعامل مبنی بر انجام پروژه پياده سازی  ، به دليل اعالم رسمی مديرمطالعه

مانه و دوستانه ای از جانب کارکنان در جمع آوری اطالعات، تعيين نيازھا، ارايه راه حلھای پيشنھادی و مشارکت صمي

 يکی ديگر از محدوديتھايی که خارج از کنترل پژوھشگر . موارد ديگر صورت گرفت که جای تشکر و امتنان دارد

ھای پرسشنامه  درحين ،شرکت اتیدر ھنگام سنجش طرز تلقی کارکنان نسبت به وضع موجود سيستم اطالع می باشد

 جزو مديران و پرسش شوندگان  کليهکه  با اين .، بروز می نمايدشناخت و يا ھر گونه جمع آوری داده ھای ديگر

ی مختلفی تحصيل کرده اند که در از نظر سطح تحصيالت در مقاطع و رشته ھا یتصميم گيران سازمان ھستند ول

   اين امر محدوديتی را به وجود وھنگام پاسخ با توجه به ارزشھا و معيارھای فردی خود به سواالت پاسخ می گويند 

 .ی آورد که خارج از کنترل پژوھشگر می باشدم

بر روند کار آن سازمان  جا که انگيزش و مالحظات انسانی در ھر سازمانی از آن: محدوديتھای در اختيار پژوھشگر •

و اين انگيزش و عالقمندی به کار تابع عوامل ديگری می باشد، بنابراين به  همنجمله سيستم اطالعاتی تاثير گذارد

نتايج عملکرد کارکنان  مديريت بُعد انسانی و بقيه موارد مربوط به آن به جز طبقه بندی مشاغل و ضوابط ارزيابی 

که در مطالعه  گيرندمورد بررسی قرار می شاخصھايی " صرفا ھشودر اين پژ. استتوجه ای اساسی مبذول نشده 

به ساير سيستمھای اطالعاتی مديريت زيرا  ھستندشرکت از اھميت بيشتری برخوردار آن سيستمھای اطالعاتی مديريت 

         محدوديت بر پژوھش تاثيری که اين. دننحوه انبارداری و غيره ارتباطی ندار ،فرآيند توليد به طور مثالموارد 

دومين محدوديت در اختيار . را از درگير شدن در موارد غيرضروری باز می دارد پژوھشگرمی گذارد اين است که 

می بايست نمونه فرمھا و اطالعاتی مديريت بھينه سيستمھای پژوھشگر ھنگامی اعمال می شود که برای طراحی 

 با مديران واحدھا، روسای ادارات و مسوولين اين امر فقط که دنمشخص گرد شرکت و نحوه گردش اطالعات گزارشھا



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

١۶ 
 

اين کار به اين دليل می باشد که تصميم گيران  .گرددمی نھماھنگ و انجام شده و به بقيه کارکنان رجوع  قسمتھا

 .ندنتسھيل کجريان کار را می توانند مربوطه از آگاھی بيشتری نسبت به امور جاری شرکت برخوردار بوده و 

 

 تعريف واژه ھا و اصطالح ھا ١.١۵

برای اين که ھر يک از کارکنان به  سازمانمنظور از وضعيت سيستم اطالع رسانی اين است که سيستم اطالع رسانی  •

 .اطالعات الزم جھت انجام وظايف خود دسترسی داشته باشد چگونه عمل می کند

اطالعاتی و پيام رسانی و ارتباطات چند دفعه باعث شده است که  منظور از وضعيت ارسال پيام اين است که سيستم •

 .انجام شود) به طور کتبی يا شفاھی(چه که دستور داده شده است  کاری خالف و يا غير از آن

به يا گزارشی  به طور شفاھیمنظور از وضعيت دريافت پيام اين است که تاکنون چند بار اتفاق افتاده است که خبری  •

دير به دست مسوول واحد مربوطه رسيده باشد به طوری که نتوانسته باشد اقدام به موقع در جھت اصالح و  طور کتبی

 .بھبود مشکل پيش آمده انجام دھد

و غيره تھيه شده در  ماھيانهروزانه، ھفتگی،  گزارشھایاين است که  گزارشھامنظور از وضعيت جامع و مانع بودن  •

تا چه ) حاوی اطالعات مورد نياز و فاقد مطالب غيرضروری( جامع و مانع بودن  با توجه به اصل" معموال سازمان

حد منظم، روشن و بيانگر پيشرفت واقعی کار، مسايل موجود و راه حلھای پيشنھادی و اطالعات و پيامھای اداری 

 .دنالزمه در جھت رفع نيازھای اطالعاتی افراد در طبقه سازمانی مربوط به آنھا تھيه می شو

منظور از وضعيت ابزار بودن فرمھای اداری اين است که فرمھای اداری تا چه حد به عنوان يکی از مھمترين  •

 .دنانتقال اطالعات مورد استفاده قرار می گير ھایابزار

منظور از وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی اين است که سوابق، آمار و اطالعات بايگانی شده در ھر واحد چقدر  •

 .دنياجات اطالعاتی مسوول واحد مربوطه را به خوبی تامين می کناحت

برای اين که حاوی  سازمانمنظور از وضعيت طراحی فرمھای اداری اين است که فرمھای اداری مورد استفاده در  •

 .و جريان انتقال اطالعات ضروری را تسھيل کنند چگونه طراحی شده اند بودهکليه سواالت برای کسب اطالعات الزم 

مديران اين است که تدابيری که اتخاذ شده اند تا به طور  و ھماھنگیمنظور از وضعيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی  •

ر اھداف با يکديگر ديگر را در جھت حصول بھتھممداوم مديران واحدھا از نتايج عمليات يکديگر آگاه شده و کارھای 

 .ھماھنگ سازند چگونه می باشند

به او منظور از وضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق اين است که چقدر مجاری ارتباطات ھر کارمند معين بوده و  •

تبادل نظر کرده و اطالعات، دستورات و  یبا و يتھای خود را به کدام مقام تسليم،خوبی می داند که گزارش فعال

 .دريافت دارد یايی ھای الزم را از وراھنم

 تا هبه نحوی جرح و تعديل شد سازماناين است که چقدر نتايج عمليات در  گزارشھامنظور از وضعيت جرح و تعديل  •

 .و مقامات باال خوش بيايد سازمانبه مذاق مديران 
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سوابق و آمار نگھداری شده  منظور از وضعيت بروز رسانی بايگانی اين است که تا چه ميزان آخرين تغييرات در •

 .دنو اطالعات مندرج در آنھا ھمواره بھنگام و بروز در می آي گرديدهمنعکس 

منظور از وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی اين است که ھر چند وقت يک بار در آمار و اطالعات  •

اطالعات بدين معنی که . دنه و تعيين می گردو ارزش و اعتبار آنھا سنجيد هگردآوری شده در آن واحد تجديد نظر شد

 .دنگردمی و از بايگانی جاری جدا  هيا در بايگانی راکد گذارده شدو از بين رفته  منسوخ و غيرقابل استفاده

سيستم اطالعاتی مديريت مکانيزمی است که اطالعات مناسب، دقيق و صحيح را از طريق ايجاد، ذخيره سازی،  •

در جھت حمايت از عمليات مديران يک سازمان به منظور اتخاذ تصميم، برنامه ريزی  ھاآن بازيابی و توزيع سريع

 .استراتژيک، تاکتيک و عملياتی و ھمچنين کنترل سازمانی در اختيار مديران کليه سطوح قرار می دھد

در دف افزايش آگاھی بررسی روشھا و امکانات پرورش و انتقال اطالعات با ھبه عنوان علوم انفورماتيک را می توان  •

عامل کھولت و بی نظمی در (تعريف نمود که با بيان نقش اطالعات به عنوان آنتروپی  انسان يا افزايش نظم در سيستم

 .ھدف انفورماتيک را معادل شمرد ٢ شودمنفی می ) سيستمھا

ی اطالعاتی به منظور طرح استراتژيک مديريت اطالعات ابزاری است که برای کمک به مديران و معماران سيستمھا •

ی که برای نيل ھايجمع آوری اطالعات مھم در باره نيازھای سيستمھای سازمان، ارزيابی آن اطالعات و ارايه پيشنھاد

 .به اھداف بلندمدت يک سازمان تدوين می گردند طراحی می شود

CBIS۲اطالعاتی بر مبنای کامپيوتر  مسيستمنظور از  •

از کامپيوتر به عنوان ابزار در آن می باشد که اطالعاتی  سيستم ٣

 .پردازشگر اطالعات جھت منظورھای خاص مديران استفاده می گردد

LAN۳شبکه محلی  •

ترکيبی از سخت افزارھا و نرم افزارھای کامپيوتری و کابلھای ارتباطی درون يک ساختمان است  ۴

ھمچنين می توان . کيل دھنديل جانبی را تشکه به يکديگر متصل شده تا يک شبکه به ھم پيوسته از کامپيوترھا و وسا

شبکه ای ھوشمند در يک اداره است که بين وسايل جانبی، حافظه ھای محلی و انتقال داده ھای گفت که شبکه محلی 

 .می نمايدايجاد خارجی ارتباط 

 

 خالصه ای از ساير فصول ١.١۶

مطالبی پيرامون سيستمھای اطالعاتی مديريت، مديريت اطالعاتی، مديريت کامپيوتری، مديريت انفورماتيکی،  ٢در فصل 

 .د شدنريزی بيان خواھ طرح استراتژيک مديريت اطالعات و روش طرح

 .دندر باره روش انجام تحقيق مطالبی ارايه می گرد ٣در فصل 

                                                            
٣ Computer Based Information System 
۴ Local Area Network 
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و تحليل قرار گرفته و وضعيت موجود سيستم اطالعاتی محيط پژوھش  يافته ھای تحقيق مقدماتی مورد تجزيه ۴در فصل 

 شيوهاز طريق بھبود در سيستم اطالعاتی وضع موجود بھبود مربوطه جھت  پيشنھادھای سپس .واقع می شود بحثمورد 

 .ارايه می گردندمديريت سازمان 

فرآيند کلی ارتباطات و  ھای، مدلشرکتموجود  گزارشھاینمونه فرمھا و  وضمن توصيف گردش اطالعات  ۵در فصل 

يشنھاد مربوط به بھبود ھمچنين پ .بيان می شوند ھاترسيم گرديده و نيازھای اطالعاتی مديران واحد سازمان اطالعات

طراحی شده و پيشنھاد مربوط به پياده سازی سيستمھای مکانيزه  گزارشھایمکانيزم ارتباطی شرکت از طريق فرمھا و 

 .دنارايه می گردنيز اطالعاتی مديريت 

 .دنمی شو بيانخالصه ای از پژوھش و نتيجه گيری از آن  ۶در نھايت در فصل 

 

 



 

 

 

 

 

 ٢فصل 
 پژوھشسابقه موضوع 
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 مقدمه ای به سيستمھای اطالعاتی مديريت ١.٢

سيستم اطالعاتی مديريت مکانيزمی است که اطالعات مناسب، دقيق و صحيح را از طريق ايجاد، ذخيره سازی، بازيابی و 

در جھت حمايت از عمليات مديران يک سازمان به منظور اتخاذ تصميم، برنامه ريزی استراتژيک،  ھاتوزيع سريع آن

 .تاکتيک و عملياتی و ھمچنين کنترل سازمانی در اختيار مديران کليه سطوح قرار می دھد

رل و بسيج امکانات مديران برای انجام وظايف خود از قبيل برنامه ريزی، سازماندھی، تصميم گيری، ھدايت و رھبری، کنت

سازمان به شمار  اطالعات به عنوان يکی از منابع مھم داده ھای. و منابع به اطالعات مربوط، دقيق و بروز احتياج دارند

ھمطراز با ساير منابع سازمان از قبيل منابع فيزيکی و تجھيزاتی، منابع انسانی و منابع مالی به  آنھابنابراين ارزش و  رفته

اکثر " که معموال هسيستم روند اطالعات درون يک سازمان به عنوان سيستم اطالعاتی آن سازمان قلمداد شد .حساب می آيد

استفاده مورد توسط مديران در کليه سطوح سازمانی به منظور اتخاذ تصميم، برنامه ريزی و کنترل عمليات به اين اطالعات 

 .دنيرمی گقرار 

راھنمايی  مديران را در اتخاذ تصميمات خودآن که است  ايناطالعاتی مديريت  خوبارزيابی کيفی و کّمی از يک سيستم 

، پس مدير با قدرت و توانا کسی است که دارای می باشدعامل قدرت برای مديريت يک جايی که اطالعات خود  از آن. نمايد

برای کارا . طلوب بھره گيردو از چنين ابزاری در جھت م بودهاطالعات صحيح و سريع از پديده ھای محيطی و محاطی 

به  در حقيقتو بداند که  بودهک مدير توانا بايد قادر به تشخيص اطالعات مناسب خود يبودن يک سيستم اطالعاتی مديريت، 

منظم  گزارشھایو کامپيوتر فراھم نمودن  سيستمھای اطالعاتی مديريت چه نوع اطالعاتی نياز دارد و وظيفه متخصصين

 .پاسخ به سواالت آنان و آماده سازی اطالعات ضروری برای چنين مقصودی است" ترجيحا برای مديران،

نامطمئن بودن در . اين گام بر اساس اطالعات استو قبل از ھر گونه عملی برداشته شود  اتخاذ تصميم گامی است که بايد

اطالعات . د کرد که به دنبال اطالعات برودنو جاری مدير را مجبور خواھ آتیوقايع آينده و فقدان اطالعات در مورد  باره

تغييرات . دنيت را در تصميم گيری کاھش می دھکه از طريق نظم ارتباطی عدم اطمينان مدير ھستندھمان داده ھای سازمان 

توسعه سازمانھا و پيچيدگی سيستمھای مديريت نياز مديران را به اطالعات فزونی بخشيده و ھزينه  ،محيطیسريع 

با توسعه کامپيوترھای با ظرفيت، سرعت و دقت بسيار فراوان . ندغير قابل جبران ساخته او زيان بار تصميمات ضعيف را 

که  ه اندمديريت روند ديگر و سرعت بيشتری پيدا کرد در اواسط قرن بيستم، تکامل و کاربرد مفاھيم سيستمھای اطالعاتی

 :ه استحاصل آن بروز تغييراتی در سطح سازمانھای تجاری دنيا به شرح زير شد

 مديريت با محورھای تمرکزی و با تکنيکھای پيشرفته •

 طراحی اطالعات مورد نياز برای اتخاذ تصميم مديريت، برنامه ريزی و کنترل سازمان •

 اطالعاتی مديريت با تکيه بر کنترل طراحی سيستمھای •

ھدف سيستمھای اطالعاتی مديريت افزايش روند اداره اطالعات و کاھش حدس و گمان در حل مشکالت در سطوح مختلف 

 ھاسيستم داده ھای جديد به  در روند تکامل   اطالعات بازيابی  اطالعات و بازتاب  سازمانی از طريق سيستمھای بازخورد 
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مدرن اطالعاتی مديريت سيستمی است که بر اساس عرضه داده ھا و اطالعات به منظور تنظيم اطالعات سيستم . است

سيستمھای . ھستندسيستم شامل داده ھای منابع داخلی، اطالعات و داده ھای محيطی اين داده ھای . مورد نياز عمل می کند

از برنامه ھای تعيين شده را نيز آشکار  ھامغايرتھا و انحرافند تصاويری از نبا چنين توصيفی می توااطالعاتی مديريت 

تجزيه و قابل قابل تعبير و تفسير و  ديريت در قالبھا و تصاوير منطقی،م گزارشھایچنين اطالعاتی از طريق تھيه . دنانگرد

       گزارشھای مديريت شامل یاطالعات ھایخروجی سيستم گزارشھای. دنتحليل مدير در اختيار مديريت قرار می گير

 .ھستندارايه تصميمات جانبی به منظور عکس العمل مديران به وقايع غيرقابل پيش بينی و دوره ای، تجزيه و تحليلھای ويژه 

در واقع  کهاطالعاتی مورد نظر قرار گرفته جامع به صورت نگرش سيستم سيستمھای اطالعاتی مديريت در بحث کنونی، 

EIS۴ اطالعاتی مديريت عالی ھایالبته سيستم. د داشتناطالعات را در بر خواھو ت، سيستم تعبير و تفسير معانی مديري

١ 

قرار داشته و تامين کننده نيازھای سيستمھای اطالعاتی مديريت د که از نظر مرتبه در سطحی باالتر از ننيز وجود دار

 .ھستنداطالعاتی خاص مديران عالی سازمان 

سيستم اطالعاتی بازاريابی  ،سيستم اطالعاتی مالی، سيستم اطالعاتی توليد عبارت ازسيستمھای اطالعاتی مديريت منشعبات 

انواع سيستمھای . دنکه متکی بر پايگاھھای مشترک و عمليات متقابل می باش ھستندنيروی انسانی سيستم اطالعاتی و 

 :)١٩٩٠مک لئود، ( داده می شوندشرح  در زير به طور مختصراطالعاتی فوق 

تمامی شرکتھا دارای نوعی سيستم اطالعاتی مالی ھستند که مبنای اين سيستم جريان پول در : سيستم اطالعاتی مالی •

اين سيستم شامل داده ھای زيادی در . و اگر به درستی طرح شده باشد منبع سودآوری بسياری خواھد بود بودهشرکت 

ولی در برخی موارد مثل برنامه ريزی يا پيش بينی مالی يک ديدگاه  استارتباط با اطالعات تاريخی و داخلی شرکت 

آينده نگری امر يک  لکامبه طور ونه بودجه بندی آينده نگری نيز مربوط به برنامه ريزی مھيا می کند که به طور نم

          برای درآمدھا،را که مسووليت  کردهرا تصويب ) بودجه اصلی(برخی اوقات مديريت نوعی برنامه مالی . است

دوره ای  گزارشھایاين برنامه زمينه ای برای . ھا و ھزينه ھا در چھارچوب استانداردی تعيين می نمايد سرمايه گذاری

" سيستم اطالعاتی مالی احتماال. می شوددر مورد عملکرد در قبال برنامه وسيله ای برای اعمال کنترل  به عنوان

و در اغلب سازمانھا قديمی ترين و گسترش يافته ترين سيستم اطالعاتی  بودهمھمترين سيستم اطالعاتی در يک شرکت 

 .رسيم گشته استت ١.٢مدل سيستم اطالعاتی مالی در نمودار  .مديريت است

و  بودهسر و کار سيستم اطالعاتی توليد با جريان فيزيکی مواد و يا توليد خدمات و محصوالت : سيستم اطالعاتی توليد •

   توزيع و حمل و نقل ،در برگيرنده کليه فعاليتھای برنامه ريزی و کنترل توليد، کنترل و مديريت موجودی ھا، خريد

جايی که مقدار اطالعات در  و از آن بودهاين سيستم از نظر عملياتی مھمترين قسمت از يک سازمان توليدی . باشدمی 

        قابليکی از توليد اطالعاتی ، سيستم ھستنداين سيستم بسيار زياد و زمان دستيابی به اطالعات بسيار اساسی 

مدل سيستم . بھترين نتيجه ھا را نيز از آن کسب نمودن می تواو  بودهتطبيق ترين سيستمھا برای اتوماتيک نمودن 

 .ترسيم گشته است ٢.٢اطالعاتی توليد در نمودار 

                                                            
١ Executive Information Systems 
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 مدل سيستم اطالعاتی مالی ١.٢نمودار 

 

 

 دل سيستم اطالعاتی توليدم ٢.٢نمودار 
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زمينه ھای مختلف کارکردی بازاريابی که بھبود در وضعيت آنھا مرھون داشتن سيستم : سيستم اطالعاتی بازاريابی •

مدل سيستم  و بودهاطالعاتی است عبارت از پيش بينی برنامه ريزی برای فروش، تحقيق بازاريابی، تبليغات و غيره 

 .ترسيم گشته است ٣.٢اطالعاتی آن در نمودار 

سر و کار اين سيستم در ارتباط با جريان اطالعات در مورد افراد شاغل در يک : سيستم اطالعاتی نيروی انسانی •

از منابعی مثل می توان  کارکنانجھت کسب و جمع آوری اطالعات مربوط به . شرکت و نيازھای آينده پرسنلی است

 ۴.٢مدل سيستم اطالعاتی نيروی انسانی در نمودار . نموداستخدام، گماردن، آموزش، پرداختھا و نگھداری استفاده 

 .ترسيم گشته است

قابل توجه است که سيستمھای اطالعاتی مديريت بر پايه يک ھدف گسترده و باز از اشتراک مديريت گروھی با تکيه بر 

دستيابی به افزايش کيفيت توليد محصوالت با بھبود انگيزه ھای شغلی در . کنترل می باشندو برنامه ريزی  ،اتخاذ تصميم

    از اھم کمکھايی است که مدير سيستمھای اطالعاتی مديريت  واز اھداف مورد نظر مديران کارکنان از ديدگاه پرسنلی 

توفيق سيستمھای اطالعاتی  عاملبه عنوان  نيل بدان واھداف اصلی خود منظور نظر بدارد يکی از می تواند به عنوان 

 . مديريت محسوب می شود

د نتوسعه و پيشرفت سيستمھای اطالعاتی مديريت محدود به جمع آوری، طبقه بندی، دستيابی و بازسازی اطالعات نخواھ

ه نگری و اتخاذ بود بلکه ھنر متخصصين سيستمھای اطالعاتی مديريت در ارايه طريق در حمايت از مديريت نسبت به آيند

مواجھه با بحرانھای جھان بدون داشتن اطالعات الزم، دقيق و سريع مقدور نبوده و  می باشد زيراتصميمات در بحرانھا 

 .)١٣٧١مومنی، ( صدمات ناشی از تصميمات بدون اطالع خسارت بار و غيرقابل جبران ھستند

ساختارھای بازرگانی صورت می پذيرد تشکيل کميته ای مرکب از امروزه يکی از اقدامات مھمی که برای اولين مرتبه در 

مديريت فروش، مديريت توليد، مديريت مالی، مديريت مھندسی و مديريت کارکنان  ،مديريت سيستمھای اطالعاتی مديريت

 .است که در صورت امکان کار سيستم را سازماندھی و ھدايت می نمايد

      به عمل آمد به شرح و توضيح مفصلتری در اين رابطه  مھای اطالعاتی مديريتسيستاکنون با توجه به تعريفی که از 

 .می پردازيم

مديريت علمی که بر مبنای کاربرد رويه ھای سيستماتيک شکل گرفت امروزه در پيوند با انفورماتيک به قلمروھای جديدی 

  تشکيالت سلسله مراتبی را به وضوح پيشنھاد شيوه ھای انفورماتيکی حتی ضرورت بازبينی مجدد در . قدم گذارده است

ياد می شود طليعه رويه ھای توزيعی در شيوه ھای مديريت  ٢آنچه که از آن تحت عنوان تشکيالت بر مبنای دانش. دنمی نماي

ديريت کی در ساخت ھای موجود در يک گذار از ممديريت انفورماتي .را در آينده می دھد است که نويد دفاتر بدون کاغذ

در حالی که در ساختھای تازه بنياد می توان شيوه ھای  استاطالعاتی تا کامپيوتری و سپس انفورماتيکی قابل حصول 

 .انفورماتيکی را بر اساس تشکيالت انفورماتيکی طراحی شده از ابتدا به خدمت گرفت

                                                            
٢ Knowledge Based Organization 
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 مدل سيستم اطالعاتی بازاريابی ٣.٢نمودار 

 

 

 مدل سيستم اطالعاتی نيروی انسانی ۴.٢ر نمودا
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بررسی روشھا و امکانات پرورش و انتقال اطالعات با ھدف افزايش آگاھی در به عنوان علوم انفورماتيک را می توان 

عامل کھولت و بی نظمی در (انسان يا افزايش نظم در سيستم تعريف نمود که با بيان نقش اطالعات به عنوان آنتروپی 

ت در تعريف فوق حضور واژه اطالعا. )١٣۶٨ابطحی، ( ھدف انفورماتيک را معادل شمرد ٢ شودمنفی می ) سيستمھا

پرورش و  ،از طريق واژه ھای روشھانيز نظريه سيستم  .تاکيدی اساسی بر مھمترين بستر به کارگيری انفورماتيک است

در می توان ارتباط تعريف فوق با ماشين و نظريه خودکاری را . افزايش آگاھی يا نظم در تعريف پيشنھادی حضور دارد

بر مبنای اين . دنا نظريه ارتباطات پيوند می دھلی که امکانات انتقال اين تعريف را بواژه ھای امکانات پرورش جست در حا

مثل تله کنفرانس ) انفورماتيک از راه دور(انفورماتيک را به شکل کاربردھای تله ماتيکی می توان تعريف ھمان گونه که 

را نيز در حيطه ) دستی(طالعاتی غيرخودکار استفاده کارا از سيستمھای امی توان تبيين نمود، ) کنفرانس از راه دور(

 .انفورماتيکی معرفی می نمايدموجود تعريف فوق کامپيوتر را نيز به عنوان مھمترين ابزار . انفورماتيک تحليل کرد

روشھای مبتنی بر استفاده از ابزار انفورماتيکی يا استفاده از ارزشھای به عنوان د نشيوه ھای انفورماتيکی می توان

در ضمن   شيوه ھای انفورماتيکی . دنانفورماتيکی ابزار در جھت افزايش آگاھی و يا افزايش نظم در سيستمھا تعريف شو

شيوه ھای انفورماتيکی در تحليل ساختھا بر  ال،مثبه طور . دند منطبق بر ابزار انفورماتيکی يا مستقل از آن باشنمی توان

ه در سيستمھای اطالعاتی بر خواص ابزار انفورماتيکی و ساخت محيط به ر حالی کھستند دروشھای سيستماتيک متکی 

جدا از نحوه به کارگيری ابزار مکانيکی يا روش و يا متدولوژی د نمی توانشيوه ھای انفورماتيکی . دنکارگيری انطباق دار

ی، برنامه ريزی و حتی انجام د که در پژوھشھا، مديريت عقالينمتکی به استفاده از حداکثر اطالعات مفيد در دسترس باش

د زيرا زمانی که انفورماتيک را اطالع رسانی و يا استفاده از اطالعات پرورده شده نھر کار ساده ای به خدمت گرفته شو

 .روشھای انفورماتيکی گشوده ايم ویره قلمروھای وسيعی را بآنگاه معنی کنيم 

 ،سپس تفاوت بين داده داشته ون شريان حياتی در بافت خود سيستمھای انفورماتيکی گردش صحيح اطالعات را به عنوا

۷ بانک اطالعات ،٣در شکل گسترده تری در قالب بانک داده ھامی توان اطالع و دانش را 

و  کردهمشاھده  ۵و بانک دانش۴

 .در راستای نظريه سيستم، سيستمھای غيرمکانيزه، مکانيزه و انفورماتيکی را تبيين نمود

     به ھمين اعتبار در يک سيستم انفورماتيکی به عکس يک سيستم کامپيوتری که ھمه چيز در حول و حوش ابزار شکل 

به ھمين . و گردش و جريان اطالعات تعيين کننده رفتارھای سيستم است بودهمی گيرد ھمه چيز بر محور اطالعات استوار 

ند ترکيبی از روشھای دستی، کامپيوتری و خودکار باشد، لزوم رعايت دليل است که در يک سيستم انفورماتيکی که می توا

ھا و قالب پرونده ھای  ارزشھای انفورماتيکی فرمھای دستی ھمسطح لزوم رعايت ويژگی ھای فنی در طراحی فرم خروجی

ھای انفورماتيکی به  به ھر حال بايد توجه داشت که تنھا در پيوند با سيستمھای انفورماتيکی است که شيوه. اطالعاتی است

 ھر استمرار حيات . يکپارچه اطالعاتی دارد يک ھويتکل سيستم  که جايی   ھستندبه کارگيری   قابل  کامل و جامع  یشکل

                                                            
٣ Data Base 
۴ Information Base 
۵ Knowledge Base 
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يک سير می توان تشکيالت سازمانی مبتنی بر شيوه ھايی است که در مورد اين شيوه ھا و سطح تکنولوژی مورد لزوم 

 .در نظر گرفت ۵.٢تکاملی را به شرح نمودار 

 

 سير تکاملی روشھا و شيوه ھای تشکيالت سازمانی ۵.٢نمودار 

 

 

 نمودار فوق سير منطقی و عملی برای تشکيالت موجودی است که بر مبنای روشھای دستی غيرسيستماتيک ايجاد شده است

 .ھستنداما ھر يک از روشھای فوق در زمان ايجاد سازمان قابل انتخاب و پياده سازی 

د بر مبنای ثبت روابط رسمی سازمانی بر ناول و دوم که منجر به حضور سيستمھای دستی در سازمان می شوھای شيوه 

کاھش حجم در ش اول تفاوت روش دوم با رو. دناوراق و گردش، حرکت و نگھداری آنھا در سازمان شکل می گير

ثبت حداقل اطالعات الزم در فرمھا، حذف . کاغذھای در گردش و اطالعاتی شدن شکل و محتوای فرمھای ارتباطی است

ھا و آرشيوھا و بسياری  فرمھای تکراری، تعيين دقيق چرخه حياتی فرمھا و ارزش تاريخی آنھا جھت درج در بايگانی

 .ھستندنکات ديگر گوشه ھايی از فرآيند تبديل فرمھای دستی به فرمھای دستی سيستماتيک 

با مکانيزه شدن ھر سيستم، سازمان به  ه وديپس از سيستماتيک شدن شيوه ھای دستی است که قابليت مکانيزه شدن ايجاد گرد

مکانيزه که برخی از سيستمھا را و  روشھای مختلط دستی .در می آيدشکل ترکيب مختلطی از سيستمھای مکانيزه و دستی 

     د تا رسيدن به تناسب و پيوند مطلوب سيستمھای دستی و مکانيزه که حاصل تجانس نشدن می بر به سمت کامپيوتری

 .دناحتياج به زمان کافی دار ھستندشيوه ھای دستی سيستماتيک و روشھای مکانيزه 
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در اين مرحله . د يافتنروشھای دستی به حداقل کاھش خواھآنگاه د نتمھای اصلی سازمان کامپيوتری شوزمانی که تمام سيس

که به نيز مکانيزه " روشھای کامالھمچنين . سازمان به لحاظ بافت، تشکيالت و شرح وظايف متحول خواھد شد به طور قطع

      اطالعاتی از آنھا تحت عناوين دفاتر خودکار و دفاتر بدون کاغذ ياد مجتمع لحاظ شيوه ھای نو به صورت سيستمھای 

بر اساس  یو ارتباطات رسمی سازمان شدهسازمان متحول در در اين شرايط روابط رسمی . ھستندقابل به کارگيری  شودمی 

 .دندسترسی به اطالعات جاری شکل می گير ميزان

اما اين گذار بيش از آن که  ھستندحله قبل از سيستمھا و روشھای انفورماتيکی کامپيوتری مر" سيستمھای کامالکه ھر چند 

      تغييرات قبلی گونه ای از تغييرات کلی يا کيفی محدود را تداعی  ،به سخنی ديگر. يک تغيير باشد بالشک يک تحول است

که به اعتباری  بودهکيفی  يک تحولی رفتن به سمت روشھا و سيستمھای انفورماتيکبه نظر می رسد می کنند در حالی که 

 .ايجاب می کند استتوسعه ای را که ھمراه با تغيير ساخت 

متکی به فضاھای اطالعاتی می باشند جامع قابل پياده سازی  یروشھای انفورماتيکی که در سيستمھای انفورماتيکی به شکل

          که بايد اطالعات بھنگام جھت تمام افراد و سطوح سازمان در زمينه اطالعات ثبتی، اداری، مالی، فنی، ھستند 

به می تواند  ۶در چنين سيستمھايی حضور زيرسيستمھای ثبت ماوقع .دنيافت شو ھابرنامه ريزی، نظارت و کنترل در آن

       در اين فضا تصميم گيری و . اختيار مديران قرار دھد را درمکانيزه " شيوه ھای نظارت و پيگيری کامالسرعت 

بر مبنای تا د گرفت و مديران فرصت خواھند يافت نبه سھولت و با درصد خطای ناچيز صورت خواھبرنامه ريزی 

رحله از نرم افزارھای مھم در اين م. و مديريتی فعال را در سازمان اعمال کنند هدياطالعات به شيوه ھای بھينه انديش

 .می باشند ٨EXS و سيستمھای خبره ٧DSSسيستمھای پشتيبان تصميم گيری 
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نظام يکی از مشخصات سيستمھا است که ھمراه با . بين نظام و سازمان يا تشکيالت تفاوت قايل شدبايد از ديدگاه سيستمی 

يا تشکيالت که مشخصات آن بيان خواھد شد خود  از طرف ديگر سازمان. ساير صفات مبين شخصيت يک سيستم می باشد

 .سيستمی است که نظام از جمله خصوصيات آن است

سازمان يا تشکيالت عبارت است از يک سيستم ھدفدار مرکب از بيش از يک عنصر آرمانمند که نسبت به تقسيمات 

از لحاظ عملکرد متمايز ھستند از عناصر چنين سيستمی که به طور کلی . عملکردی سيستم دارای آرمان مشترکی ھستند

در سيستم دارا را طريق مشاھدات و يا ارتباطات به رفتار يکديگر پاسخ می گويند و حداقل يکی از اجزا نقش کنترل کننده 

 .می باشد محتوا و آرمان، ساخت، ارتباطات و کنترلشامل يک سازمان دارای چھار مشخصه به ھر حال، . می باشد

                                                            
۶ Logging 
٧ Decision Support Systems 
٨ Expert Systems 
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محتوای ھر سازمان سيستمھای فرعی . دارای محتوا است که از اجزا با آرمان مشترک تشکيل شده باشدوقتی يک سيستم 

عناصر آرمانمند بايد بلکه آرمانمندی اجزای يک سيستم به تنھايی برای تشکيل يک سازمان کافی نيست . استآن آرمانمند 

 .شته باشدبا آرمان کل سازمان ھماھنگی دا" مالزوبايد ھدف مشترک عناصر در ضمن . دارای ھدف مشترکی نيز باشند

ارتباطات ميان عناصر نيز از . آن می باشدمفھوم ساخت در اينجا تقسيم کار ميان عناصر و ھر سازمان دارای ساخت است 

سيستمھای فرعی يک سازمان که ھر کدام دارای نقشھای متفاوتی ھستند با . ھستندديگر مشخصات عمده يک سازمان 

در واقع تاثير سازمانمندی وقتی معلوم می شود که تشکيالت از اطالعات مورد لزوم برخوردار بوده . ارتباط دارنديکديگر 

 .دنموقع در اختيار سازمان و عناصر آن قرار گيره و اين اطالعات در جای مناسب و ب

کنترل عبارت . اھميت اساسی است يک سازمان دارایوجود عوامل و فرآيندھای کنترل کننده و تصميم گيرنده برای تشکيل 

که در کنترل سازمان با فرآيندھای تصميم گيری و عوامل مربوط به آن بوده و  از تعيين ھدفھا و ھدايت سازمان به سوی آنھا

در تمامی عناصر فوق و به ويژه در پيوند با ارتباطات سازمانی . مديريت سازمان را تشکيل می دھند ھمراه است مجموع

جريان اطالعات که در قالب . می باشدشکل دھنده روابط رسمی و غيررسمی است انتقال اطالعات در سازمان که آنچه 

        آن از سيستم اطالعاتی سازمان در تشکيالت برقرار می شود حلقه ای را بين توليدکنندگان اطالع تا استفاده کنندگان 

باطات سازمانی را ر قالب سازماندھی اطالعات شکل گرفته اند امکان ارتدر ميانه اين حلقه منابع اطالعاتی که د. می پيمايد

   اطالعات در تمامی شريانھای ارتباطی سازمان اين حلقه را از توليد به مصرف احتمالی  چرخه حيات. می سازند فراھم

ستفاده کنندگان بالقوه حاوی اما عمر اطالعات در مسيرھای اطالعاتی در پيوند با ارزش زمانی اطالعات برای ا. می پيمايد

 .ھا است و يک ارزش تاريخی در مقايسه ھای زمانی برای بايگانی یيک ارزش جاری در قالب بھنگامی اطالعات

         که انجام ھر کدام مستلزم  ھستند مديريک وظايف اصلی از برنامه ريزی، سازماندھی، کارگزينی، رھبری و نظارت 

تشخيص مشکل اصلی، ارايه راه حلھا، تحليل راه حلھا شامل در اتخاذ ھر تصميم چھار گام اساسی  .ھايی است تصميم گيری

 .ندستھبھنگام و قابل دسترس در زمان نياز  ،که ھمگی منوط به وجود اطالعات صحيحد نوجود دارو اتخاذ تصميم نھايی 

و  ستهم توده اطالعات موجود و در دسترس کااين کار از حج. نخستين مرحله تصميم گيری انتخاب اطالعات مناسب است

پس از انتخاب اطالعات مناسب بايد ساخت . معطوف می کند که برای تصميم گيری سودمند ھستند یتوجه را به اطالعات

امر         اساسی در  یحافظه نقش. اين کار از طريق الگوی شناخت انجام می گيردکه مناسب اطالعات را تعيين کرد 

در رابطه با تصميمات  ھاتصميم گيری ابتدا شامل شناخت الگوھا به کمک حافظه و سپس ارزيابی آن زيراری دارد تصميم گي

 .پس از اين اعمال است که می توان تصميم نھايی را گرفت. گذشته و پيامدھای آنھا است که ھر دو در حافظه ذخيره شده اند

اين تحليلھا و معيارھا . ابه و نيز معيارھای ارزشی تصميم گيری استاين تصميم تحت تاثير تحليلھای قبلی در شرايط مش

اين نحوه تحليل جھت اتخاذ  .ھستند عبارت از پذيرش ميزان ريسک تصميمات و اطمينان از نادرست نبودن قطعی آنھا

مبنای شيوه ھايی  آن. تصميم طوالنی به نظر می رسد ولی مزيت آن اين است که می تواند به طور خودکار ھم انجام شود

حال . دندر زمينه اتخاذ تصميمات قطعی، احتمالی و حتی مشکک به کمک کامپيوتر مورد استناد قرار گيرمی توانند است که 

 .نشان داد ۶.٢ستمی يک سازمان را به صورت نمودار با توجه به مطالب فوق می توان مدل عمومی سي
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 مدل عمومی سيستمی يک سازمان ۶.٢نمودار 

یکيزيفعبانم

یدوروعبانم ليدبتدنيآرف یجورخعبانم

تيريدم

اھدرادناتسا

رگشزادرپ
تاعالطا

یکيزيفعبانم

واھهداد
تاعالطا

تاميمصت

تاعالطا

ینوماريپطيحم

 

 

 ھاینظارت حتی در صورت ايجاد سيستمو اجرا عدم عادت يا آشنايی مديران به استفاده از اطالعات در برنامه ريزی، 

شرط الزم جھت ادغام و . د ساختنرا قادر به جذب اين اطالعات نخواھ ھااطالعاتی و اطالع رسانی در سازمان، سيستم

مديران با انعکاس نيازھای اطالعاتی خود جھت . اطالعاتی در تشکيالت تنھا نياز واقعی مديران استسيستمھای پذيرش 

اطالعاتی سازمان را در جھت استفاده ھای اقتصادی و سودمند به خدمت  ھایسيستم ،موقع آنھاه تصميم گيری و دريافت ب

صورت داشتن مطلوبيت يا بازده اقتصادی قابل پذيرش بايد توجه داشت که ارزش اطالع به ھر حال تنھا در . خواھند گرفت

 .و قبول است
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 مديريت کامپيوتری ٣.٢

از ابزار توانمند در جھت نگھداری و را د سيری نتجھيزاتی که به منظور درج اطالعات مورد استفاده واقع شده و می شو

ر فرمھای کاغذی، کارتھای مقوايی، کاردکسھا، دفات. اندبازيابی اطالعات تا ابزار کامپيوتری پردازشگر اطالعات پيموده 

ساختی را بر آنھا تحميل  ه اند که سيستمھای دستی اطالعاتیفضاھای ذخيره اطالعات بود ثبت و درج اطالعات و پرونده ھا

باتی زياد و کامپيوترھا که ابزاری با توان محاس. نھا افزايش می يافته استآمی کرده اند که از طريق آن سرعت دستيابی به 

تر را يستم اطالعاتی بر مبنای کامپيويک س. حافظه وسيع جھت درج اطالعات ھستند به سرعت در خدمت مديريت در آمدند

اطالعاتی مديريت، سيستمھای  ھایپردازش داده ھا، سيستم ھاینمايش داد که شامل سيستم ٧.٢می توان به صورت نمودار 

ھمان طوری که در نمودار مشاھده می شود . سيون اداری و سيستمھای خبره می باشدپشتيبان تصميم گيری، سيستمھای اتوما

 .دناطالعاتی مديريت جزيی از سيستم اطالعاتی بر مبنای کامپيوتر می باش ھایسيستم

 

 سيستم اطالعاتی بر مبنای کامپيوتر ٧.٢نمودار 
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توفيق سيستمھای مکانيزه اطالعاتی در سايه تشکيالت سازمانی متکی بر گردش سريع د که نتجارب تاريخی نشان می دھ

نه در سازمانھايی که تشکيالت، سازماندھی، تقسيم وظايف  اطالعات و سيستمھای دستی کارا و توانمند به دست می آيد وگر

راھگشا به ھيچ وجه ترين ابزار پردازشگر اطالعات  استفاده از مدرن نيستندو گردش کار بر روالھای منطقی استوار 

ضرورت تحول  اندشبکه ھای کامپيوتری که شبکه ھای به ھم پيوسته و غيرمتمرکز را به ارمغان آورده . نخواھد بود

 ستاره ای که در آنھا آرشيو اطالعات سازمان مرکز" تشکيالت اداری مبتنی بر سلسله مراتب را به تشکيالت ديگرگون مثال

 .اندمی باشد فراھم ساخته  اين ستاره

کامپيوترھا به عنوان ابزار خودکار پردازش اطالعات با فراھم سازی امکانات ترکيب، ادغام، طبقه بندی و تجزيه اطالعات 

انتخاب مطلوب و مرحله ای . به شکل مجازی نقش واحدھای توليد کننده اطالعات جديد را برای مديران ايفاء می نمايند

سازمان را در جھت  د، ضمن حفظ بافت يکپارچه تشکيالت،يستمھايی که بر حسب نياز و به تدريج بايد مکانيزه شونزيرس

در اين مسير با توجه به طبيعت سيستمھای دستی و . مکانيزه و حفظ يکپارچگی ھدايت خواھد نمودجديد تطبيق با شرايط 

ويژگی ھای سيستمھای می بايست و  شدهقالب مکانيزه خودداری  کامپيوتری بايد از شبيه سازی کامل سيستمھای دستی در

استفاده بجا و مناسب از . است به کار گرفت ھاجھت رفع نيازھايی که سيستم دستی فعلی پاسخگوی آندر خودکار را 

وظايف و  ،زيرسيستمھای حفاظت و دسترسی به اطالعات اجازه خواھد داد تا سلسله مراتب اداری و محدوده اختيارات

ضمن زيرسيستم در . دنمسووليتھا در قالب ميزان و نوع اطالعات در دسترس برای ھر فرد در سيستم مکانيزه حفظ گرد

با سيستم مکانيزه در فضايی از ارتباطات را استفاده کنندگان پيوند خود  تاھوشمند ثبت ماوقع اين امکان را فراھم می سازد 

نقش که در نھايت بايد گفت . ر جذب طبيعی اين ابزار در بافت سازمان مفيد خواھد بوداين امر د کهمتقابل احساس کنند 

 یسيستمھای مکانيزه در حفظ يا از ھم پاشيدن يکپارچگی بافت سازمان تنھا با نحوه به کارگيری ابزار کامپيوتری در فضا

 .تشکيالتی سازمان مرتبط است

انچه ارزيابی صحيح و مستمری از اثرات حضور کامپيوتر در سازمان توسط ھمانند ورود ھر پديده نو به درون سازمان، چن

دست دادن ارزشھای اقتصادی، مساله ساز ھم  مديران صورت نگيرد، به کارگيری اين ابزار در بلند مدت عالوه بر از

 :اين ارزيابی بايد در ابعاد وسيع از جمله در موارد زير صورت پذيرد. خواھد شد

 رزش اقتصادی واحدھای اطالعاتی پردازش شدهبرآورد مستمر ا •

 ھزينه ھای جاری بخش کامپيوتر •

 آناليز کّمی مطلوبيت خدمات کامپيوتری در سازمان •

 نقش سيستمھای مکانيزه در تسريع گردش کار جاری سازمان •

 ھای مديران ميزان استفاده از اطالعات سيستمھای مکانيزه در تصميم گيری •

واھد بود که گسترش استفاده از ابزار کامپيوتری در سازمان و يا برنامه ھای جايگزينی اين ابزار در سايه اين ارزيابی ھا خ

درج  ،بازبينی شرح وظايف کارکنان .دنند صورت پذيرندر روند رشد تکنولوژی بر حسب نياز و به شکل مفيد می توا

 یژنيروی انسانی جھت آشنايی با روند رشد تکنولوبازآموزی مستمر  و  در ميان آنھا  سيستمھای مکانيزه  وظايف مرتبط با
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را نقشی  .دندر سايه ارزيابی اثرات حضور کامپيوتر در سازمان و يافتن ضرورت استفاده از آن صورت پذيرند نمی تواتنھا 

می کند ايفاء مديران  برایمدت  که کامپيوتر در فراھم سازی امکانات اطالعاتی جھت برنامه ريزی ھای ميان مدت و بلند

د مورد توجه قرار نبايد به ھمراه امکانات جديدی که در اثر حضور اين ابزار و به کارگيری آن در تشکيالت فراھم می شو

جدا از جاذبه ھای صوری تکنولوژيک از آخرين دستاوردھای  تاد کرد نارزيابی ھای مستمر به مديران کمک خواھ .داد

 .علمی و فنی در راستای اھداف استراتژيک سازمان بھره جويند

 

 مديريت انفورماتيکی ٢.۴

و به سرعت  پيدا نمودهبخش کامپيوتر حضوری گسترده تر در تشکيالت  لمرو سيستمھای مکانيزه در سازمان،با گسترش ق

يا قرار گرفتن آن تحت نظارت مديريت ارشد سازمان ھم از سوی مسوول بخش کامپيوتر و ھم از سوی مساله استقالل آن و 

در حد ھيچ يک از بخشھای سازمان ديگر ديگر مديران ارشد مطرح خواھد شد زيرا در اين سطح امکانات بالفعل اين بخش 

تغيير تشکيالت و رفتن به سمت تشکيالت انفورماتيکی سپس نياز به و  نبودهدر نھايت اين تغيير ھم کارساز . نخواھند بود

به چشم که آنچه . د سلسله مراتبی يا درختی باشدناحساس خواھد شد که بر اساس ھر نموداری ديگر به دشواری می توا

 ھایسازمان و ديگر نقش مرکزی سيستم کارکنانخواھد آمد ضرورت تعيين وظايف انفورماتيکی در مورد ھر يک از 

ضرورت می توان به نمودارھای اين بر اساس  .تی در داخل تشکيالت به عنوان منبع و ھسته تمامی ارتباطات استاطالعا

که سيستم يکپارچه اطالعاتی در قلب  ھادر اين نمودار. يا مخروطی فکر کردو تشکيالتی جديد به شکل ستاره ای، کروی 

  امکانات دسترسی به اطالعات سيستم تبيين، تعريف و توزيع بر اساس  کارکنانتشکيالت قرار دارد اختيارات و وظايف 

 .دنمی شو

        در تشکيالت انفورماتيکی بخش اعظم و يا تمامی فعاليتھای کنترل، نظارت و پيگيری به شکل خودکار و از طريق 

نرم افزارھای کافی بايد نه و مديران برای برنامه ريزی و حتی تصميم گيری بھي بودهنرم افزارھای کامپيوتری قابل انجام 

 داشتهتجربی و مديران غيرفنی تنھا حضوری نظارتی -در اين بافت جديد مديران فنی حضوری علمی. در اختيار داشته باشند

 .دھدمی و تشکيالت به سمتی خواھد رفت که در ترکيب خود حداقل تعداد مديران را جای 

د اما اين نند بسيار وسيع و گسترده باشنمی تواکه بھره مند می شوند ھر چند  ھاخدماتی که مديران با حضور کامپيوتر از آن

با نگرشی د نمی توانبلکه خدماتی که  ندخدمات تنھا حاصل حضور کامپيوتر به عنوان مھمترين ابزار انفورماتيکی نيست

از اين ديدگاه عالوه بر ھمه . تندھسد بسيار وسيعتر از چند سيستم مکانيزه جاری نانفورماتيکی بر اين ابزار ارايه گرد

خدمات کامپيوتری طيفی از خدمات اطالع رسانی، کنترل فرآيندھا، کنترل کيفيت، خودکاری توليد و کليه خدمات مديريتی 

فعاليت مھم و عمده در ضمن  .قابل دسترسی است) نرم افزاری و سخت افزاری(از طريق يک سيستم يکپارچه انفورماتيکی 

. خودکار در سيستم قابل پياده سازی است" ری از طريق سيستمھای ھشدار دھنده لحظه ای به طور کامالنظارت و پيگي

 دنمی توان  ھاد بود که مھمترين وجوه آننبسياری خواھ  حاصل استفاده از روشھا، سيستمھا و تشکيالت انفورماتيکی امکانات
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در اين فضا گونه ای از مديريت  .باشند فضای آزاد کاری/فردیحداکثر روابط انسانی و استقالل کامل /حداقل روابط اداری

بر حسب  کارکنانمراد از اين عريانی امکان اطالع تمامی . شکل خواھد گرفت که می توان آن را مديريت عريان نام نھاد

از (غيرمتمرکز است " ت که کاماليتنھا در اين حالت گونه ای از مدير. نياز و لزوم از تمامی گردش کار تشکيالت است

ھدايت سازمان را به عھده ) یاطالعاتمرکزی از طريق سيستم (متمرکز " در قالبی کامال) کارکناننظر ارتباط مستقيم با 

مبحث آينده نگری در اين شيوه مديريت امری ممکن، محتمل و " مدت و اصوال برنامه ريزی ميان مدت و بلند .خواھد گرفت

مدل پيش بينی فرضی آتی را با داده ھای احتمالی و تصادفی در يک فضای انفورماتيکی می توان حتی ده و بو در دسترس

 .به آزمون گذارد

انفورماتيکی مرزھای سازمان را به حدود تمامی سيستمھای اطالعاتی که قابليت اتصال و  شيوه ھایتشکيالت، سيستمھا و 

خدمات انفورماتيکی در  .می گيرندو از خدمات اطالعاتی وسيعی با حداقل ھزينه بھره  هانتقال را دارا باشند گسترش داد

د خدماتی نمی باش انفورماتيکی ھایدسترس مديران که فراتر از امکانات مستقيم کامپيوتری و شامل طيف وسيعی از ابزار

و  تويديوتکس دسترس و امکانات تله تکست،ل قابل تله ويديو و فاکسی مي ،که از طريق آنھا تله کپی، تله کنفرانس ھستند

امکانات  با تکيه بر شيوه ھای انفورماتيکیمی تواند نگرش انفورماتيکی مديران . ھستندآرشيوھای خودکار قابل استفاده 

اين از اصول اوليه مديريت انفورماتيکی  و نمايدسازمان عرضه  انفورماتيکی بهپيشرفته از ابزار  یوسيعی را حتی جدا

 .تاس

نه سرابھايی نظير سراب کامپيوتر  وگر ھستندشيوه ھای انفورماتيکی اولين گام در استفاده از انفورماتيک در مديريت 

        مديران  .که تنھا سرمايه ھا را جھت تھيه ابزار بالمصرف ھدر خواھند داد هشخصی مديران را در گردابی فرو برد

گونه ای توجه کنند که کامپيوتر به عنوان ابزاری برنامه پذير نمونه ای از تکنولوژی مدرن است که در واقع به می بايست 

نيروی انسانی توانمند شرط اوليه . در ارتباط با ميزان توانايی به کارگيرندگان آن است به طور مستقيم و توان آن بودهيادگير 

رنه دفاتر خودکار، دفاتر بدون کاغذ و ساير شيوه ھای نوين تکنولوژيک جز ھدر وگ می باشدبرای استفاده از انفورماتيک 

جھش ھايی را که که الزم به ذکر است  .د داشتندادن سرمايه ھای ملی و نيروی قليل متخصص موجود فايده ای نخواھ

بر د نمی تواناجتماعی، تنھا  نيازمند است عالوه بر فراھم سازی زمينه ھای الزم نظير عدالت ھاسازمان برای بقاء به آن

 .دنصورت پذير ندنيستشيوه ھای انفورماتيکی مبنای شيوه ھای عقاليی مديريت که بی نياز از بھره وری از 
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مورد استفاده قرار ژوھش جھت طراحی سيستمھای اطالعاتی مديريت قسمت خالصه ای از روشی که در اين پ ر ايند

 .دگردمی ارايه  گرفته است

بارت سيستمھای اطالعاتی به سيستمھای برنامه ريزی شده، ھماھنگ و قابل حصول عکه  می شوددر تجارب اخير مشاھده 

 سازمان اطالق يک   مدت و کوتاه مدت بلند جھت پشتيبانی از اھداف  داده ھای طراحی شده   برنامه ھای کاربردی و منابع
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نتقالی را به سمت مالحظه اطالعات به عنوان يک دارايی کليدی سازمان و مديريت اطالعات به عنوان اين ظھور ا. می شود

مديريت اثربخش منابع اطالعاتی يک سازمان می بايست مديران را در بنابراين . سازمانی پيش بينی می کند مھميک وظيفه 

 .مدت و کوتاه مدت شرکت ياری رساند برنامه ريزی استفاده کارا از ديگر منابع و حصول اھداف بلند

  طرح استراتژيک مديريت اطالعات ابزاری است که برای کمک به مديران و معماران سيستمھای اطالعاتی به منظور 

ی که برای نيل به ھايجمع آوری اطالعات مھم در باره نيازھای سيستمھای سازمان، ارزيابی آن اطالعات و ارايه پيشنھاد

طراحی با استفاده از روش باال به پايين  .)١٩٨٨گالو، ( دگردطراحی می  خواھند شديک سازمان تدوين  مدت اھداف بلند

صورت می گيرد و از ايجاد طرحھا و نقشه ھای سطح باالی يک شرکت شروع کرده و سپس آن طرحھا را با طرحھای 

 ھنگام روش فازبندی شده است که در اين روش يک .نمايدتر به طور موفقيت آميزی تصحيح می  و مشخص تفصيلی تر

و می توانند برای  شدهاين فازھا يکی پس از ديگری اجرا . به وجود می آوردرا انعطاف پذيری زيادی طرح  یاجرا

خواھند ريزی کاری به وجود  در آخر ھر فاز محصوالت ويژه طرحسرانجام . نيازھای خاص مشاغل مختلف ترکيب گردند

. می کنند که در جای خود با ارزش ھستند عرضه موضوعاطالعاتی را در باره  و بودهتجربی " اين محصوالت طبعا. آمد

به خاطر روشی که طرح طی . ريزی مورد استفاده قرار می گيرند اين محصوالت ھمچنين در ايجاد محصوالت بعدی طرح

در يک دوره کوتاه زمانی به مديران شرکت ای طور معقوالنه  آن به وجود می آيد فازھا می توانند تکميل شده و نتايج به

 .ارايه شوند

در رابطه با  تاآن را قادر می سازد  طرحانعطاف پذيری ذاتی . که طرح را مشخص می کنند داشتهوجود  خصيصهچندين 

خدماتی يا يک کوچک و به خوبی با يک شرکت  گرفتهسازمانھا با اندازه ھای مختلف و صنايع گوناگون مورد استفاده قرار 

ھمان طوری که . دنبه عالوه محدوديتھای تکنولوژی در رابطه با طرح وجود ندار. توليدی کار کندبزرگ کارخانه 

  روشبه ھر حال، . و شرکتھا رشد پيدا می کنند نيازھای سيستمھای اطالعاتی نيز تغيير می کنند يافتهتکنولوژی تغيير 

. می تواند برای تجزيه و تحليل و ايجاد آن شرايط جديد نيز مورد استفاده قرار گيرد ه استکه در ابتدا استفاده شد ريزی طرح

اصالحی در يک ناحيه به " روش باال به پايين اطمينان می دھد که طرح بر راه حلھای کلی سيستم متمرکز شده و صرفا

طرح چھارچوبی را برای و نگی و تصميم گيری زيادی نياز دارد چالشی است که به ھماھای اين وظيفه . خصوص نباشد

خيلی مھم است که معمار سيستمھا کميت و سطح . اتخاذ تصميمات صحيح در سطوح مناسبی از جزييات فراھم می سازد

زييات بعضی از فازھا در سطح خيلی بااليی از ج. تعيين کند ھستندطرح ضروری از اطالعاتی را که برای انجام ھر فاز 

دارک ته طرح استراتژيک مديريت اطالعات ژديدگاه وي. ھستند موضوعو ديگر فازھا درگير تصاوير کلی تر از  شدهانجام 

 .استريزی در اين سطوح مختلف  ابزاری برای سازماندھی کار طرح

اتخاذ تصميماتی که در مراحل اوليه . ريزی بسياری انجام دھد بايد طرحمعمار سيستمھا قبل از طراحی و ايجاد ھر سيستمی 

. ھستند ريزی که صورت خواھد گرفت به شدت تعيين کننده جھت تالش طرح ،کم باشد ھر چند که تعداد آنھا ،می شوند

اين کار . يکی از اين تصميمات تعيين محدوده پروژه است. اھميت اين تصميمات نمی بايست دست کم گرفته شودبنابراين 

ممکن آن . درگير پايه ريزی مرزھای مطالعه و تدارک گرايشی کلی به جھتی که مطالعه صورت خواھد گرفت می باشد

 چطور تالش بر اين که   و تعيين  سيستمھای اطالعاتی  منظور ايجاد به   در دسترس سازمان  است شامل ارزيابی از منابع
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يا ترکيبی از موارد فوق متمرکز شود و احداث جديد يا توسعه سيستمھای موجود، خريد و تطبيق با بسته ھای نرم افزاری 

طرح استراتژيک مديريت اطالعات بر . کليدی است که تمامی تصميمات آتی را تحت تاثير قرار می دھد یتصميم ناي. باشد

     مدت و  گامھای اين روش شامل تعريف اھداف بلند. رار داردريزی سيستمی ق طرح برایيک روش سيستمی  مبنای

. ھستندپياده سازی راه حل  در نھايتانتخاب يک راه چاره ايده آل و  ،کوتاه مدت، تعيين محدوديتھا، ايجاد راه چاره ھا

يابی اطالعات و و يک راه سازمان يافته را برای ارز کردهاز يک سطح باال شروع آن ارزش اين روش در اين است که 

 .اتخاذ تصميم فراھم می سازد
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ريزی استراتژيک به صورتھای مختلف مورد استفاده قرار می گيرد ولی برای منظورھای اين  اگر چه عبارت طرح

طرح استراتژيک مديريت . اين عبارت به فرصت تاثيرگذاری مطلوب بر رشته ای از عمليات آتی اطالق می شود پژوھش

که آنان برای ايجاد و نصب سيستمھای طراحی می شود اطالعات به منظور تجھيز مديران متقاضی با ابزارھا و اطالعاتی 

 .اطالعاتی بدانھا نياز دارند

با افراد  یخيلی مھم است که طرح به طور اثربخش. ريزی است يدی در سرتاسر فعاليت طرحکلای ارتباطات مالحظه وجود 

و معمار سيستمھا از آن افراد بازخورد دريافت  بودهمرتبط ) دارندرا آنھايی که اختيار تامين منابع برای پروژه (ذيصالح 

ميده شوند و به سادگی فھ کردهباط برقرار طراحی می شوند تا به وضوح ارتطوری ريزی  ھر چند که محصوالت طرح. کند

معمار سيستمھا می بايست واکنش متقاضيان را به . دنريزی باش از تحويل صرف محصوالت طرح ولی ارتباطات بايد بيش

ساختن  با درگيرمی تواند سيستمھا  معمار. پاسخ دھد جويا شده و در صورت نياز به آن محصوالت در سرتاسر طرح

 .ريزی جلب کند به تکميل و موفقيت کل پروژه طرحنسبت را  آنھامشتريان در ھر فاز تعھد 

مشاھدات حدس می زنند که از برخی . نموددر صورت امکان ھر چه سريعتر اجرا طرح را ھمچنين مھم است که 

 یطرحکه پس از اين می آيد خيلی پيش . ماه تغيير می کند ١۵به طور تخمينی ھر " تکنولوژی سيستمھای اطالعاتی اساسا

امر بدين منظور خبرگان . از نظر تکنولوژيکی منسوخ شده باشند" تکميل و پياده سازی شد، راه حلھای توصيه شده آن قبال

 .ماه شود ١٨تا  ١٢از  بيش نمی بايستريزی  کنند که افق طرح می توصيه

) به ويژه آنھايی که مسووليت تصميم گيری را به عھده دارند(متقاضيان و استفاده کنندگان  طرح نيازمند به درگير ساختن

      و يک روش شناسی عملی و محصول گرا را برای ارزيابی نيازھای متقاضيان و تھيه توصيه نامه سيستم فراھم بوده 

. ريزی سيستم بھتر فھميده می شود طرح اين تمرکز يگانه طرح استراتژيک مديريت اطالعات در سايه تکامل. می کند

عمليات به . سيستمھای کامپيوتری اوليه سيستمھای دسته ای بودند که برنامه ھای کاربردی را يکی يکی اجرا می کردند

       . ندوسيله يک دپارتمان متمرکز داده پردازی که مسووليت زمانبندی و توليد را به عھده داشت به اجرا در می آمد

 اتفاق که   تحولی. داشتند  ريزی يا استفاده از سيستمھای کامپيوتری درگيری ناچيز يا غيرمستقيمی در طرح  ده کنندگاناستفا
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ريزی و عمليات سيستمھای کامپيوتری  افتاده است می تواند به وسيله درگيری افزايش يافته استفاده کنندگان در طرح

و از تجھيزات شبکه ھا و ارتباطات برای اتصال  شدهسيستمھا در سرتاسر يک سازمان توزيع ھم اينک . مشخص گردد

برنامه ھای کاربردی اکنون تجمع و تحويل قطعات مجزای داده ھا را به وظايف در ضمن . اجزای مختلف استفاده می کنند

و در سرتاسر سازمان در دسترس  دهشاطالعات به عنوان يک منبع سازمانی ديده بنابراين . مختلف ممکن می سازند

 .دنقرار می گيرو کنترل برنامه ريزی  ،تصميم گيریمديريت جھت 

. محيط کامل سيستمھای اطالعاتی طراحی می شود يکطرح استراتژيک مديريت اطالعات جھت نيل به از اين رو 

کلی  یتصوير تارا قادر می سازد  ھايستمفعاليتھايی که طرح را به وجود می آورند يکی پس از ديگری اجرا شده و معمار س

 :ھستندفعاليتھای طرح شامل موارد زير . از مايحتاج سيستمھای يک سازمان به دست آورد

 تعيين محدوده پروژه ضمن در نظر گرفتن سازمان به عنوان يک سيستم و محيط پيرامونی آن •

 ايجاد استراتژی جمع آوری داده ھا •

 ھای منابع تعيين نيازمندی •

 حصول تعھدات پروژه •

 انجام مصاحبه ھا •

 مدت سازمانکوتاه مدت و  بلندتعيين اھداف  •

 اطالعاتی سازمان با توجه به شناخت سيستمھای موجودسيستمھای ايجاد مدل  •

 ھا ايجاد معماری •

 ھا و انتخاب بھترين معماری ارزيابی معماری •

 تدوين توصيه نامه •

 ايجاد طرحھای پياده سازی •

 طرحبازنگری اثربخشی  •

تاکيد و نقش به طور فزاينده برجسته استفاده کنندگان و مديران متقاضی در ساخت طرح مورد مالحظه قرار گرفته  ھمچنين

که شامل مراقبتی است که طی آن  پذيردمی زيادی برای جلب درگيری و حمايت آنان در رابطه با پروژه صورت 

ارتباطات دايم با مديران متقاضی در سرتاسر پروژه  از طريقريزی جھت سادگی فھم و آگاھی از نيازھا  محصوالت طرح

را  ھاسيستمآناليست که نقش مدير و  ٨.٢ريزی را به صورت نمودار  مراحل طرحمی توان به طور کلی . به وجود می آيند

 .نشان داد نمايدبه وضوح مشخص می 
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 سيستمھای اطالعاتی ايجادنقش مدير و آناليست سيستمھا در  ٨.٢نمودار 

 



 

 

 

 

 

 ٣فصل 
 پژوھشروش 
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را در امر شرکت طراحی سيستمھای اطالعاتی مديريتی است که مديران " اوالکه حاضر اھداف کلی تحقيق توجه به  اب

مربوط است که  یھايارايه پيشنھاد" و ثانيا می رسانندياری کارا و اثربخش  یبه طورکنترل و برنامه ريزی  ،تصميم گيری

ابتدا ھر گونه عملی انجام د، قبل از نمی باشمورد پژوھش اطالعاتی مديريت در سازمان مکانيزه  ھایپياده سازی سيستم به

ضمن توصيف وضعيت موجود،  تا حاصل شدهشرکت  اتیبه وضعيت موجود سيستم اطالعنسبت کلی  یشناختمی بايست 

در اين . ارايه شوندجھت اصالح وضع آن  همربوط پيشنھادھایبدين ترتيب مشخص گرديده و نيز نقاط ضعف و قوت آن 

بر سيستم اطالعاتی آن  تشکيالتنشان دادن اين که شيوه مديريت و نحوه اداره " مرحله اھداف ويژه تحقيق به صورت اوال

تشکيالت، شيوه  ،مربوط به بھبود روشھا پيشنھادھایدادن ارايه " د و ثانيانمی پذيرر سازمان تاثير گذارده و از آن تاث

بنابراين در اين مرحله روش انجام تحقيق توصيفی بوده و پس از اين که . دنخص می گردمديريت و نحوه اداره سازمان مش

مديريت و سيستم اطالعاتی سازمان تعيين  شيوهو ارتباط بين  شدمشخص با توجه به دانسته ھای علمی ريشه مشکالت 

است مقدماتی برای تحقيق مرحله بعدی  پژوھشیاين مرحله از تحقيق در واقع  .دننيز ارايه می گرد الزم پيشنھادھای، گرديد

 .تر می باشد تر و مفصل جامع پژوھشیکه 

آمده است برای  ٢پرسشنامه شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی که نمونه ای آن در پيوست 

و مسوولين  ی اداراتروساسنجش وضعيت موجود و طرز تلقی تصميم گيرندگان شرکت شامل مدير عامل، مديران واحدھا، 

    نقاط ضعف و قوت سيستم موجود را مشخص که  و نتايج آن ضمن اين به کار رفتهنفر می شوند  ٣٠که بالغ بر قسمتھا 

 .می باشند برای برداشتن گامھای بعدی پژوھشنيز راھنمايی  ،ندمی نماي

که اين پديده  استاين تحقيق وضعيت سيستم اطالعاتی شرکت در عامل اصلی مورد بررسی ھمان گونه که پيش تر بيان شد 

 :می گردد تشکيل زيراز متغيرھای 

 وضعيت سيستم اطالع رسانی – ١

 وضعيت ارسال پيام – ٢

 وضعيت دريافت پيام – ٣

 گزارشھاوضعيت جامع و مانع بودن  – ۴

 وضعيت ابزار بودن فرمھای اداری – ۵

 وضعيت آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت – ۶

 وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی – ٧

اداره تشکيالت است که از متغيرھای نحوه مديريت و شيوه ھمچنين عامل ديگری که مورد بررسی قرار می گيرد وضعيت 

 :شودزير تشکيل می 
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 وضعيت طراحی فرمھای اداری – ١

 مديران و ھماھنگیوضعيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی  – ٢

 وضعيت ھماھنگی واحدھا – ٣

 وضعيت سرپرستی عمليات مرتبط به ھم – ۴

 وضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق – ۵

 وضعيت ضوابط ارزيابی نتايج عمليات – ۶

 گزارشھاوضعيت جرح و تعديل  – ٧

 رسانی بايگانی وضعيت بروز – ٨

 عيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانیوض – ٩

 شخصی جلوگيری از پخش اطالعات به عللوضعيت  – ١٠

 وضعيت شايعه و شايعه پردازی – ١١

 کارکنان پيشنھادھایوضعيت ترتيب اثر مديران به  – ١٢

تا واقعيتھای موجود به نحو احسن  شدهتوصيفی استفاده  يافته ھا ضمن اين که از روش آماردر ھنگام تجزيه و تحليل آماری 

عامل کلی تحقيق يعنی سيستم اطالعاتی و  ٢تا وجود ارتباط بين  شده، از آمار استنباطی نيز استفاده گردندو با دقت توصيف 

 .گردندشيوه مديريت سازمان تعيين 

سازمانی ابتدا جھت آگاھی  اتجمع آوری پرسشنامه شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطتوزيع و پس از 

در رابطه با سيستم که آيا پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت شرکت موضوع از اين 

لی سيستم اختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت ک’ اتفاق نظر عمومی دارند، فرضيهاطالعاتی سازمان 

بدين . گيردمورد آزمايش قرار می  ١استفاده از آزمون کندال توو با شده مطرح  ‘اردوجود دو شيوه مديريت اطالعاتی 

 ٢، ١ترتيب به  می باشند به قویو يا عبارت از ضعيف، متوسط به طور کلی صورت که ابتدا پاسخھای پرسش شوندگان که 

 :برده می شوندسپس فرمولھای زير به کار  شده ورتبه بندی  ٣و 

Hعمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت وجود ندارداختالف نظر  :٠  

Hاختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت وجود دارد :١ 
                                                            
١ Kendall-Tau 
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 n = يا متغيرھا سوالھا تعداد   

 Si = مجموع رتبه ھای ھر سوال يا متغير  

 m = تعداد داورھا يا پرسش شوندگان  

 

اتفاق نظر بنابراين رد نمی شود و  H٠ يهفرضآنگاه کمتر باشد  ٢χ ٠/٠۵ (١-n)از  ٠/٩۵با اطمينان  ٢χکه در صورتی 

در غير اين صورت . مديريت شرکت وجود دارد شيوهپرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و  عمومی

مورد پذيرش قرار می گيرد يعنی افراد پرسش شونده نسبت به وضعيت کلی  H١ يهفرضبنابراين رد شده و  H٠ يهفرض

 .مديريت شرکت دارای اتفاق نظر عمومی نيستند شيوهسيستم اطالعاتی و 

در مرحله بعد جھت آگاھی از اين موضوع که آيا اختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و شيوه 

نمونه گيری  بودن معنی دار بوده و تصادفی نمی باشد و ھمچنين نوساناتضعيف و يا متوسط  ،قویمديريت شرکت از حيث 

اختالف نظرھا ناشی  ،پرسشنامه يکنواخت نمی باشد يا اين که بالعکسدر آن دخيل نبوده و توزيع داده ھای به دست آمده از 

پرسش شوندگان نسبت  اختالف نظر’ و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت است، فرضيه بودهاز نوسانات نمونه گيری 

و  بوده، متوسط و ضعيف بودن ناشی از نوسانات نمونه گيری قویمديريت از حيث  هشيوبه وضعيت سيستم اطالعاتی و 

      مورد آزمايش قرار  ٢ويی برازشاستفاده از آزمون نيک و باشده مطرح  ‘توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت است

 :شودمی  استفادهمورد بررسی در فرمول زير جدول فراوانی مقادير متغيرھای از  بنابراين. گيردمی 

، متوسط و ضعيف قویاطالعاتی و شيوه مديريت از حيث  شوندگان نسبت به وضعيت سيستماختالف نظر پرسش 

 بودن ناشی از نوسانات نمونه گيری بوده و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت است

H٠:

، متوسط و ضعيف قویاطالعاتی و شيوه مديريت از حيث  ش شوندگان نسبت به وضعيت سيستماختالف نظر پرس

 بودن ناشی از نوسانات نمونه گيری نبوده و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت نيست

H١: 

                                                            
٢ Goodness of Fit 
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 oi = فراوانی مشاھده شده  

 ei = فراوانی مورد انتظار  

 n = تعداد دسته ھا يا متغيرھا  

 

عبارت است از تعداد خانه ھای فراوانی ھا منھای تعداد  df، که ٢χ ٠/٠۵ (df)از  ٠/٩۵با اطمينان  ٢χدر صورتی که 

د، کمتر نکميتھای به دست آمده از داده ھای مشاھده شده که در محاسبه فراوانی ھای مورد انتظار مورد استفاده قرار می گير

بودن ضعيف و متوسط  قوی،اختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به بنابراين را نمی توان رد کرد و  H٠ يهفرضآنگاه باشد 

يع داده ھای به دست آمده و توز بودهمديريت شرکت ناشی از نوسانات نمونه گيری  شيوهوضعيت سيستم اطالعاتی و 

ر اين موضوع است که اختالف نظر که بيانگپذيرفته شده  H١ يه، فرضH٠می باشد و بالعکس در صورت رد يکنواخت 

 .پرسش شوندگان تصادفی نبوده و معنی دار است

در مرحله ديگر، جھت تعيين وجود ارتباط بين وضعيت سيستم اطالعاتی و وضعيت شيوه مديريت شرکت می بايست از 

تاثيرگذاری و تاثيرپذيری بين متغيرھای ھر دسته از عوامل اوليه و ثانويه نامبرده بر روی يکديگر و ھمچنين  ،وجود ارتباط

داده  برای اين منظور از . گيردويژه تحقيق مورد آزمون قرار  يهبدين ترتيب فرض تاده ششدت ھمبستگی آنان آگاھی حاصل 

و وجود يا عدم  شدهآزمون استقالل کميتھای تصادفی است استفاده  که ٣ندی شده پرسشنامه در آزمون کای دوھای رتبه ب

. گرددمی  ثانويه مشخصعامل از دسته متغيرھای  یاوليه با متغيرعامل وجود ارتباط بين يک متغير از دسته متغيرھای 

و فرمولھای مورد استفاده به قرار  بوده ‘دو متغير مستقل از ھم ھستند’ در اين مرحله به صورت نظرخرده فرضيه مورد 

 :می باشند زير

  :H٠ندھست مستقل از ھم Yو  Xدو متغير 

  :H١ندھست وابسته به ھم Yو  Xدو متغير 
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 s = تعداد سطرھای جدول توافقی  

 t = تعداد ستونھای جدول توافقی  

                                                            
٣ Chi Square 
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 Oij = فراوانی مشاھده شده  

 Eij =  مورد انتظارفراوانی   

 n = تعداد کل فراوانی ھا  

 

 ٢بنابراين را نمی توان رد کرد و  H٠ يهفرضآنگاه کمتر باشد  ٢χ ٠/٠۵ ((١-t)(١-s)) ز ا ٠/٩۵با اطمينان  ٢χدر صورتی که 

و  پذيرفته شده H١ يهو ھيچ گونه ارتباطی بين آنھا وجود ندارد و در غير اين صورت فرض از ھم بودهمستقل  Yو  Xمتغير 

متغير  ٢نيز برای تعيين شدت ھمبستگی بين  یھمچنين از ضريب توافق. وابسته و در ارتباط با ھم ھستند Yو  Xمتغير  ٢

 :که به صورت فرمول زير است شوداستفاده می 
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وه مديريت شرکت مورد نظر می بايست وضعيت ھر يک شيدر مرحله آخر جھت توصيف وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و 

و متوسط  قوی،برای اين منظور با توجه به اين که فراوانی مقادير ھر متغير از حيث . گيرداز متغيرھا مورد ارزيابی قرار 

 .بودن در دسترس می باشد، می توان وضعيت کلی آن متغير را برآورد نمودضعيف 

   دپذيرصورت می اطالعاتی مديريت بھينه  ھایتر که به منظور طراحی سيستم تحقيق جامعپس از اين مرحله، نوبت به 

 ھایو فاصله بين سيستم بودهموجود بھبود يافته تر  ھایمی بايست از سيستماطالعاتی مديريت بھينه  ھایسيستم. می رسد

ابتدا می بايست شرح وظايف و در . ندنکم کتا حد امکان از بين برده و يا را اطالعاتی مديريت موجود  ھایايده آل و سيستم

شرح شناخت برای اين منظور پرسشنامه . آوردبه دست از شرکت را اطالعات مورد نياز تصميم گيران ھر واحد يا قسمت 

جامعه مورد پژوھش مونه نطراحی و بين افراد آمده است  ٣که نمونه آن در پيوست مديران وظايف و اطالعات مورد نياز 

 .گرددمی  توزيع

نرم افزارھای در دسترس ھر  موجود و ميزان سخت افزارھا و گزارشھایپس می بايست گردش اطالعات، نمونه فرمھا و س

می آيد موارد فوق حاصل شده و  برای اين منظور طی مصاحبه ھايی که با مديران مربوطه به عمل. شوندواحد مشخص 

تر  به طور دقيقآن شرکت مديريت اطالعاتی  ھاینارسايی ھا و تنگناھای موجود در سيستم ،ضعف و قوت بدين ترتيب نقاط

  و در نھايت پيشنھاد  شده برطرفطراحی و موارد اشکال موارد کمبود مذکور  ھایدر سيستمسپس . دنمشخص می گرد

 .مکانيزه اطالعاتی مديريت ارايه می شود ھایپياده سازی سيستم
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 ،فعلی ھایپس از مشخص شدن موارد اشکال و کمبود در سيستم اطالعاتی مديريتبھينه  ھایسيستم مرحله طراحیدر 

 گزارشھایو گردش اطالعات برطرف شده و موارد کمبود و نقصان به صورت ارايه فرمھا و  گزارشھااشکاالت فرمھا، 

جديد  ھایو سيستم شدهآگاھی حاصل  ھانندگان سيستممديران و استفاده کات در ھر مورد از نظر. جديد مرتفع می گردند

در اين مرحله آن چه که حايز اھميت است اطالع از نيازھای اطالعاتی افراد بوده و اين که . می گيرندمورد تاييد آنھا قرار 

 .دنمی نماي لعم آن نيازھادر جھت رفع مديريت اطالعاتی موجود  ھایسيستمچقدر 

 :که شامل موارد زير است هدياين پژوھش از روش تشخيصی استفاده گردبه طور کلی در مرحله اول 

 شناخت و تحديد مساله •

 آنساختن فرضيه ھای تحقيق و سوالھای ويژه  •

 جمع آوری و تنظيم داده ھا •

 انجام محاسبات و تحليلھای آماری •

 تفسير و نتيجه گيری •

 ذکر پيشنھادھا •

 :که شامل موارد زير است هديگرداستفاده  آمده است ٢ريزی که شرح آن به تفصيل در فصل  در مرحله دوم از روش طرح

 تعيين محدوده پروژه ضمن در نظر گرفتن سازمان به عنوان يک سيستم و محيط پيرامونی آن •

 ايجاد استراتژی جمع آوری داده ھا •

 ھای منابع تعيين نيازمندی •

 حصول تعھدات پروژه •

 انجام مصاحبه ھا •

 سازمانکوتاه مدت و بلند مدت اھداف  تعيين •

 اطالعاتی سازمان با توجه به شناخت سيستمھای موجودسيستمھای ايجاد مدل  •

 ھا ايجاد معماری •

 ھا و انتخاب بھترين معماری ارزيابی معماری •

 تدوين توصيه نامه •

 ايجاد طرحھای پياده سازی •

 بازنگری اثربخشی طرح •

شده تا ضمن شناخت و بسته به ضرورت استفاده " به صورت توامافوق متدولوژی  ٢از ھر  پايان نامهدر تھيه و تدوين اين 

 :د که حاصل آن به طور کلی حاوی فعاليتھای زير استننيز طراحی گرداطالعاتی مديريت بھينه  ھایمشکالت، سيستم علل
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 تحقيقاتی شناخت، تحديد و تعريف مساله و تعيين محدوده پروژه •

 آنتحقيق و سوالھای ويژه ساختن فرضيه ھای  •

 جمع آوری و تنظيم داده ھا •

 انجام محاسبات و تحليلھای آماری •

 تفسير و نتيجه گيری •

 اطالعاتیسيستم موجود جھت اصالح وضع  ذکر پيشنھادھا •

 تعريف مساله جھت طراحی سيستمھای اطالعاتی مديريت •

 تجزيه و تحليل نيازھا •

 اطالعاتی مديريتمکانيزه سيستمھای بھينه و مناسب و پيشنھاد مربوط به پياده سازی  ھایارايه سيستم •

نقش به طور فزاينده برجسته  بودهحايز اھميت بسيار  پژوھشمراحل انجام اين  یموضوعی که در تمامکه الزم به ذکر است 

در  .جه و مالحظه فراوان قرار گرفته استمی باشد که در ساخت طرح مورد تو ھاسيستماستفاده کنندگان و مديران متقاضی 

 :به شرح زير می باشد خالصه روش انجام تحقيقمجموع 

 توزيع و جمع آوری پرسشنامه شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی – ١

شيوه مديريت وجود تی و اختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعا’يه آزمون فرض – ٢

 ‘ دارد

 قوی،مديريت از حيث  شيوهاختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و ’يه آزمون فرض – ٣

 ‘ ستاده ھای به دست آمده يکنواخت متوسط و ضعيف بودن ناشی از نوسانات نمونه گيری بوده و توزيع دا

بر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده و از آن  تشکيالتحوه اداره شيوه مديريت و ن’ ويژه پژوھش يهآزمون فرض – ۴

 ‘ دنتاثر می پذير

 مديريت سيستمھای اطالعاتی طرزمديريت و  شيوهمربوط به بھبود  پيشنھادھایارايه  – ۵

 ات مورد نياز مديرانتوزيع و جمع آوری پرسشنامه شناخت شرح وظايف و اطالع – ۶

 و ترسيم گردش اطالعات ھر واحد گزارشھاجمع آوری نمونه فرمھا و  – ٧

 پيشنھاد مربوط به بھبود مکانيزم ارتباطیارايه  – ٨

 پيشنھاد پياده سازی سيستمھای مکانيزه اطالعاتی مديريتارايه  – ٩

 



 

 

 

 

 

 ۴فصل 
بھبود وضع موجود  پيشنھادھایمقدماتی و  پژوھشيافته ھای 

 سيستم اطالعاتی

 

  



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۴٧ 
 

 مقدماتی و تجزيه و تحليل آنھا پژوھشيافته ھای  ۴.١

حيطه داخلی شرکت می باشد که به علت وسيع شدن محدوده مطالعه به  تحقيق، محدوده بيان شد ١ ھمان طوری که در فصل

 .شده استنمبذول توجه اساسی محيط آن محيط خارجی 

به وضعيت موجود سيستم اطالعاتی شرکت نسبت کلی  یتا ابتدا شناخت استبرای تعيين استراتژی جمع آوری داده ھا الزم 

و سنجش  یو ارتباطات یاتاطالعھای ت کلی وضعيت موجود سيستمر شناخدر اين مرحله به منظو دليلھمين  به. حاصل شود

سوال  ١٩و ارتباطات سازمانی بالغ بر  اطالع رسانیطرز تلقی مديران شرکت، پرسشنامه شناخت وضعيت موجود سيستم 

توزيع قسمتھا و مسوولين  ی اداراتبين تصميم گيرندگان شرکت شامل مدير عامل، مديران واحدھا، روسا وشده طراحی 

 .اندگرديد که نتايج آن در زير آورده شده 

سوال اول مربوط به  ۶ ه به ترتيبک بودهشرکت  اتیاول مربوط به شناخت وضعيت سيستم اطالع پرسش ٧سوال  ١٩از اين 

 .دنسيستم بايگانی آن سازمان می باششناخت مربوط به  ٧شناخت مکانيزم ارتباطی و سوال 

 ١٢تا  ٨سواالت به ترتيب که  ھستندشيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالت شرکت شناخت نيز مربوط به  ١٩ تا ٨ پرسشھای

مربوط به شناخت مسايل ارتباطی  ١۴و  ١٣مربوط به شناخت مسايل ارتباطی مرتبط با امور تشکيالت و روشھا، سواالت 

بوط به شناخت مسايل ارتباطی مرتبط با امور مديريت مر ١۶و  ١۵سواالت ، نتايج عملکرد کارکنان مرتبط با امور ارزيابی

. دنروابط انسانی می باشامور مسايل ارتباطی مرتبط با شناخت مربوط به  ١٩تا  ١٧سواالت سرانجام اسناد و بايگانی و 

 .می گردندمتوسط و ضعيف  قوی،شامل به طور کلی که  داشتهگزينه  ٣ھر سوال پاسخ 

سپس برای به . می شوددرج  ١.۴در جدول  هنتيج ،ھستندپرسشنامه  ٣٠پس از جمع آوری کليه پرسشنامه ھا که مشتمل بر 

. می شوندو جوابھا به طور مناسب در آن درج  گشتهرسم  ٢.۴دست آوردن وضعيت ھر يک از اقالم مورد سنجش جدول 

 .را نشان می دھدده ھای مرتب به دست می آيد فراوانی دا ٢.۴ھم که از جدول  ٣.۴جدول 

به نيز ازمانی و ارتباطات س اطالع رسانیپرسشنامه شناخت وضعيت موجود سيستم دی و درصدی نتايج نمودارھای مُ 

 .نشان داده شده اند ٢.۴و  ١.۴ترتيب در نمودارھای 

داشته  بريکی يکی ، قدمھای تجزيه و تحليل يافته ھای تحقيق مقدماتی ندارايه گرديد ٣اکنون با توجه به مطالبی که در فصل 

 ٣د در فصل نريمی گقرار استفاده مورد الزم به ذکر است که از کليه آزمونھا و روشھای آماری که در اين فصل  .می شوند

 .به تفصيل سخن به ميان آمده است
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 )فراوانی داده ھای خام(پاسخھای پرسشنامه  ١.۴ جدول

 جمع ضعيف متوسط قوی متغير شماره سوال

 ٣٠ ١١ ١٩ ٠ سيستم اطالع رسانی ١

 ٣٠ ۴ ٢۴ ٢ ارسال پيام ٢

 ٣٠ ١ ٢۵ ۴ دريافت پيام ٣

 ٣٠ ١١ ١٩ ٠ جامع و مانع بودن گزارشھا ۴

 ٣٠ ٧ ١۵ ٨ ابزار بودن فرمھای اداری ۵

 ٣٠ ٩ ١۴ ٧ آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت ۶

 ٣٠ ۶ ١۴ ١٠ سيستم بايگانی تامين اطالعاتی ٧

 ٣٠ ٩ ١٣ ٨ طراحی فرمھای اداری ٨

 ٣٠ ١۵ ١١ ۴ تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و ھماھنگی مديران ٩

 ٣٠ ١١ ١٨ ١ ھماھنگی واحدھا ١٠

 ٣٠ ٩ ١٨ ٣ سرپرستی عمليات مرتبط به ھم ١١

 ٣٠ ٧ ١٧ ۶ مجاری ارتباط کارمند با مافوق ١٢

 ٣٠ ١٩ ١١ ٠ عملياتضوابط ارزيابی نتايج  ١٣

 ٣٠ ١٣ ١١ ۶ جرح و تعديل گزارشھا ١۴

 ٣٠ ٩ ١۵ ۶ بروز رسانی بايگانی ١۵

 ٣٠ ٨ ١۶ ۶ سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی ١۶

 ٣٠ ٨ ١۶ ۶ جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصی ١٧

 ٣٠ ٢ ١٣ ١۵ شايعه و شايعه پردازی ١٨

 ٣٠ ١٢ ١۶ ٢ کارکنانترتيب اثر مديران به پيشنھادھای  ١٩
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 )داده ھای مرتب(پاسخھای پرسشنامه  ٢.۴ جدول

f۱۹ f۱۸ f۱۷ f۱۶ f۱۵ f۱۴ f۱۳ f۱۲ f۱۱ f۱۰ f۹ f ۸ f ۷ f ۶ f ۵ f ۴ f ۳ f ۲ f۱ 

 سوال

 پرسشنامه

١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ 

٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٢ 

٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ 

٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ۴ 

١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ ٢ ۵ 

١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ۶ 

٧ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ 

٨ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٣ ٣ ٣ ١ ٢ ١ 

٩ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٣ ١ ٢ 

١٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ 

١١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ١ 

١٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ١ ٢ 

١٣ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ 

١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢۴ 

١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣۵ 

١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١۶ 

١٧ ١ ١ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ١ 

١٨ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٣ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ 

١٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ 

٢٠ ١ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ١ 

٢١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٣ 

٢٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٣ ٣ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١ 

٢٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ 

٢ ١ ٢ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢۴ 

٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢۵ 

٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ١ ١۶ 

٢٧ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٣ ١ ١ ٣ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٣ ١ ١ 

٢٨ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٢ 

٢٩ ١ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٣ ٢ 

٣٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ 
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 )فراوانی داده ھای مرتب(پاسخھای پرسشنامه  ٣.۴ جدول

شماره  دسته عامل
 جمع ضعيف متوسط قوی متغير سوال

سيستم 
 اطالعاتی

مکانيزم 
 ارتباطی

 ٣٠ ١١ ١٩ ٠ سيستم اطالع رسانی ١

 ٣٠ ٢ ٢۴ ۴ ارسال پيام ٢

 ٣٠ ۴ ٢۵ ١ دريافت پيام ٣

 ٣٠ ١١ ١٩ ٠ گزارشھاجامع و مانع بودن  ۴

 ٣٠ ٧ ١۵ ٨ ابزار بودن فرمھای اداری ۵

 ٣٠ ٩ ١۴ ٧ آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت ۶

 ٣٠ ۶ ١۴ ١٠ تامين اطالعاتی سيستم بايگانی ٧ سيستم بايگانی

شيوه 
 مديريت

تشکيالت و 
 روشھا

 ٣٠ ٩ ١٣ ٨ طراحی فرمھای اداری ٨

 ٣٠ ١۵ ١١ ۴ تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و ھماھنگی مديران ٩

 ٣٠ ١١ ١٨ ١ ھماھنگی واحدھا ١٠

 ٣٠ ٩ ١٨ ٣ سرپرستی عمليات مرتبط به ھم ١١

 ٣٠ ٧ ١٧ ۶ مجاری ارتباط کارمند با مافوق ١٢

نتايج ارزيابی 
عملکرد 
 کارکنان

 ٣٠ ١٩ ١١ ٠ ضوابط ارزيابی نتايج عمليات ١٣

 ٣٠ ١٣ ١١ ۶ گزارشھاجرح و تعديل  ١۴

مديريت اسناد 
 و بايگانی

 ٣٠ ٩ ١۵ ۶ بروز رسانی بايگانی ١۵

 ٣٠ ٨ ١۶ ۶ سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی ١۶

 روابط انسانی

 ٣٠ ۶ ١۶ ٨ به علل شخصیجلوگيری از پخش اطالعات  ١٧

 ٣٠ ١۵ ١٣ ٢ شايعه و شايعه پردازی ١٨

 ٣٠ ١٢ ١۶ ٢ کارکنان پيشنھادھایترتيب اثر مديران به  ١٩
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 پرسشنامه دی نتايجنمودار مُ  ١.۴نمودار 

 

 

 پرسشنامه نمودار درصدی نتايج ٢.۴نمودار 

 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩

ان
يز
م

متغير

نمودار مدی نتايج پرسشنامه
شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی

قوی

متوسط

ضعيف

٠%
١٠%
٢٠%
٣٠%
۴٠%
۵٠%
۶٠%
٧٠%
٨٠%
٩٠%
١٠٠%

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩

ان
يز
م

متغير

نمودار درصدی نتايج پرسشنامه
شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی
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        اولين مساله ای که در ھنگام مطالعه پاسخھای پرسشنامه جلب توجه می کند، آگاھی از اين موضوع است که آيا 

و شيوه مديريت شرکت در رابطه با سيستم اطالعاتی سازمان اتفاق  اتیپرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالع

عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و  اختالف نظر’ بدين منظور فرضيه. نظر عمومی دارند

   پس به ترتيب زير عمل . گيردزمايش قرار می آو با استفاده از آزمون کندال تو مورد شده مطرح  ‘شيوه مديريت وجود دارد

 :شودمی 

Hوجود ندارداختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت  :٠  

Hاختالف نظر عمومی پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت وجود دارد :١ 

Si  ھا که مجموع رتبه ھای ھر متغير يا سوال)fi (که به قرار زير ھستند شدهحساب  ٢.۴استفاده از جدول با د نمی باش: 

S۴ = ۴٩ S۳ = ۵٧ S۲ = ۶٢ S۱ = ۴٩ 

S۸ = ۵٩ S۷ = ۶۴ S۶ = ۵٨ S۵ = ۶١ 

S۱۲ = ۵٩ S۱۱ = ۵۴ S۱۰ = ۵٠ S۹ = ٢٩ 

S۱۶ = ۵٨ S۱۵ = ۵٧ S۱۴ = ۵٣ S۱۳ = ۴١ 

 S۱۹ = ۵٠ S۱۸ = ۴٧ S۱۷ = ۶٢ 

 :دنگردمی  هبسحامسپس پاسخ فرمولھای زير 
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از جدول مقادير بحرانی توزيع کای دو استخراج می شود کمتر است که  ٢χ ٠/٠۵) ٢٨/٨٧ = (١٨از  ٢χ که اينبا توجه به 

 شيوهن معنی که پرسش شوندگان نسبت به وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و يبد. را نمی توان رد کرد H٠ پس فرضيه

در رابطه با اين سيستم اختالف نظر عمومی ندارند زيرا تعداد معدودی از متغيرھا با ھم در ارتباط ھستند شرکت مديريت 

 .مشخص می شودپژوھش ويژه  يهن فرضموآزھنگام در اين موضوع که 
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مساله ديگری که جلب توجه می کند آگاھی از اين موضوع است که آيا اختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت 

ن معنی که آيا در نمونه گيری، يبد. معنی دار استپاسخ به سواالت ستم اطالعاتی و شيوه مديريت شرکت از حيث سي

اختالف  آنبالعکس، اين که يا و نوسانات نمونه گيری دخيل نبوده و توزيع داده ھای به دست آمده توزيع يکنواخت نمی باشد 

. يکنواخت استتوزيع داده ھای به دست آمده  به طور کلیيل شده و نوسانات نمونه گيری در آن دخ ،نظر تصادفی بوده

مديريت از  شيوهاختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و ’ فرضيه جھت حصول اين آگاھی،

با  ‘و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت است بودهناشی از نوسانات نمونه گيری متوسط و ضعيف بودن  قوی،حيث 

 :گيردمورد آزمايش قرار می به ترتيب زير استفاده از آزمون نيکويی برازش 

متوسط و ضعيف  قوی،مديريت از حيث  شيوهاختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و 

 و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت است بودهبودن ناشی از نوسانات نمونه گيری 

H٠:

متوسط و ضعيف  قوی،مديريت از حيث  شيوهاختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و 

 و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت نيست نبودهبودن ناشی از نوسانات نمونه گيری 

H١: 

اما  ه استياد شداز آنھا فصل آن در اشاره گرديد، اين آزمون خود دارای فرمولھايی است که بدان  ٣که در فصل  گونهھمان 

در اين نرم افزار . گردداستفاده می  STATGRAPHاز بسته نرم افزار کامپيوتری اين آزمون در برای سھولت انجام کار 

يک مدل سلسله مراتبی جھت به دست آوردن توصيفی از روابط بين عوامل که  هشدانتخاب  Log-Linear Analysisگزينه 

نتايج در . دنمی باش ٢٠و حداکثر تعداد تکرار  ٠/٠١ميزان ھمگرايی . می برازاند ٣.۴ھای خانه جدول  را به فراوانی

  اولين. مورد استفاده قرار می گيرند زيرھای  P-valueمذکور  يهبرای آزمون فرض .آورده شده اند ۵.۴و  ۴.۴جدولھای 

P-value  و دومين  بودهمعمولی دو مربوط به آزمون نيکويی برازش بر اساس آزمون کایP-value  مربوط به آزمون

 P-valueاز آن جايی که ھر دو . است می باشد nنيکويی برازش بر اساس آزمون کای دو که بر مبنای تصحيح بر اساس 

. مورد قبول واقع می گردد H١ يهو فرض شدهرد  H٠ يهفرضو بنابراين معنی دار بوده  می باشند، پس آزمون ٠/٠۵کمتر از 

 قوی،از حيث شرکت مديريت  شيوهبدين معنی که اختالف نظر پرسش شوندگان نسبت به وضعيت سيستم اطالعاتی و 

به عبارت . نمونه گيری نبوده و توزيع داده ھای به دست آمده يکنواخت نمی باشد متوسط و ضعيف بودن ناشی از نوسانات

 .و وضعيت ھر متغير را با استناد به نظرات آنان مشخص نمود هحساب کرد می توان روی نظر آنھا ،ديگر

 

 آماره ھای آزمون نيکويی برازش برای کفايت مدل ۴.۴جدول 

P-value آزمون آماره درجه آزادی 

٠/٠٠٠٠ ۵۶ ٢۴٠/٠۴۵ Likelihood ratio chi-square 

٠/٠٠٠٠ ۵۶ ٢٠٧/٢٠٠ Pearson chi-square 
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 فراوانی ھای مشاھده شده و مورد انتظارمقايسه  ۵.۴جدول 

عامل/ سطح  فراوانی مشاھده شده فراوانی مورد انتظار باقيمانده باقيمانده استاندارد  

    A: نوع ١ 

٠/٣١۶ ١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) (١/٩٣) ١١  B: نوع ١ 

٢/٨۴۶ ١٠/٠ ٩/٠ (١/٧۵) (٣/٣٣) ١٩  B: نوع ٢ 

-٣/١۶١٠/٠ ١٠/٠- ٢ (١/٧۵) (٠/٠٠) ٠  B: نوع ٣ 

    A: نوع ٢ 

-٢/۵١٠/٠ ٨/٠- ٣٠ (١/٧۵) ٢ (٠/٣۵)  B: نوع ١ 

۴/۴١ ٢٧۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ٢۴ (۴/٢١)  B: نوع ٢ 

-١/٨٩٧ -۶/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۴ (٠/٧٠)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ٣ 

-١/٨٩٧ -۶/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۴ (٠/٧٠)  B: نوع ١ 

۴/٧۴١ ٣۵/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ٢۵ (۴/٣٩)  B: نوع ٢ 

-٢/٨۴۶ -١٠/٠ ٩/٠ (١/٧۵) (٠/١٨) ١  B: نوع ٣ 

    A: ۴ نوع 

٠/٣١۶ ١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) (١/٩٣) ١١  B: نوع ١ 

٢/٨۴۶ ١٠/٠ ٩/٠ (١/٧۵) (٣/٣٣) ١٩  B: نوع ٢ 

-٣/١۶١٠/٠ ١٠/٠- ٢ (١/٧۵) (٠/٠٠) ٠  B: نوع ٣ 

    A: ۵ نوع 

-٠/٩۴١٠/٠ ٣/٠- ٩ (١/٧۵) (١/٢٣) ٧  B: نوع ١ 

١/۵٨١ ۵/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۵ (٢/۶٣)  B: نوع ٢ 

-٠/۶١٠/٠ ٢/٠- ٣٢ (١/٧۵) ٨ (١/۴٠)  B: نوع ٣ 

    A: ۶ نوع 

-٠/٣١۶ -١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) ٩ (١/۵٨)  B: نوع ١ 

١/٢۶۵ ۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۴ (٢/۴۶)  B: نوع ٢ 

-٠/٩۴١٠/٠ ٣/٠- ٩ (١/٧۵) (١/٢٣) ٧  B: نوع ٣ 
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عامل/ سطح  فراوانی مشاھده شده فراوانی مورد انتظار باقيمانده باقيمانده استاندارد  

    A: نوع ٧ 

-١/٢۶۵ -۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۶ (١/٠۵)  B: نوع ١ 

١/٢۶۵ ۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۴ (٢/۴۶)  B: نوع ٢ 

١٠/٠ ٠/٠ ٠/٠٠٠ (١/٧۵) ١٠ (١/٧۵)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ٨ 

-٠/٣١۶ -١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) ٩ (١/۵٨)  B: نوع ١ 

٠/٩۴١٠/٠ ٣/٠ ٩ (١/٧۵) (٢/٢٨) ١٣  B: نوع ٢ 

-٠/۶١٠/٠ ٢/٠- ٣٢ (١/٧۵) ٨ (١/۴٠)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ٩ 

١/۵٨١ ۵/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۵ (٢/۶٣)  B: نوع ١ 

٠/٣١۶ ١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) (١/٩٣) ١١  B: نوع ٢ 

-١/٨٩٧ -۶/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۴ (٠/٧٠)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ١٠ 

٠/٣١۶ ١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) (١/٩٣) ١١  B: نوع ١ 

٢/۵١٠/٠ ٨/٠ ٣٠ (١/٧۵) ١٨ (٣/١۶)  B: نوع ٢ 

-٢/٨۴۶ -١٠/٠ ٩/٠ (١/٧۵) (٠/١٨) ١  B: نوع ٣ 

    A: نوع ١١ 

-٠/٣١۶ -١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) ٩ (١/۵٨)  B: نوع ١ 

٢/۵١٠/٠ ٨/٠ ٣٠ (١/٧۵) ١٨ (٣/١۶)  B: نوع ٢ 

-٢/٢١۴ -١٠/٠ ٧/٠ (١/٧۵) ٣ (٠/۵٣)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ١٢ 

-٠/٩۴١٠/٠ ٣/٠- ٩ (١/٧۵) (١/٢٣) ٧  B: نوع ١ 

٢/٢١۴ ١٠/٠ ٧/٠ (١/٧۵) (٢/٩٨) ١٧  B: نوع ٢ 

-١/٢۶۵ -۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۶ (١/٠۵)  B: نوع ٣ 
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عامل/ سطح  فراوانی مشاھده شده فراوانی مورد انتظار باقيمانده باقيمانده استاندارد  

    A: نوع ١٣ 

٢/٨۴۶ ١٠/٠ ٩/٠ (١/٧۵) (٣/٣٣) ١٩  B: نوع ١ 

٠/٣١۶ ١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) (١/٩٣) ١١  B: نوع ٢ 

-٣/١۶١٠/٠ ١٠/٠- ٢ (١/٧۵) (٠/٠٠) ٠  B: نوع ٣ 

    A: ١۴ نوع 

٠/٩۴١٠/٠ ٣/٠ ٩ (١/٧۵) (٢/٢٨) ١٣  B: نوع ١ 

٠/٣١۶ ١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) (١/٩٣) ١١  B: نوع ٢ 

-١/٢۶۵ -۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۶ (١/٠۵)  B: نوع ٣ 

    A: ١۵ نوع 

-٠/٣١۶ -١٠/٠ ١/٠ (١/٧۵) ٩ (١/۵٨)  B: نوع ١ 

١/۵٨١ ۵/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۵ (٢/۶٣)  B: نوع ٢ 

-١/٢۶۵ -۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۶ (١/٠۵)  B: نوع ٣ 

    A: ١۶ نوع 

-٠/۶١٠/٠ ٢/٠- ٣٢ (١/٧۵) ٨ (١/۴٠)  B: نوع ١ 

١/٨٩٧ ۶/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۶ (٢/٨١)  B: نوع ٢ 

-١/٢۶۵ -۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۶ (١/٠۵)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ١٧ 

-١/٢۶۵ -۴/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ۶ (١/٠۵)  B: نوع ١ 

١/٨٩٧ ۶/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۶ (٢/٨١)  B: نوع ٢ 

-٠/۶١٠/٠ ٢/٠- ٣٢ (١/٧۵) ٨ (١/۴٠)  B: نوع ٣ 

    A: نوع ١٨ 

١/۵٨١ ۵/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۵ (٢/۶٣)  B: نوع ١ 

٠/٩۴١٠/٠ ٣/٠ ٩ (١/٧۵) (٢/٢٨) ١٣  B: نوع ٢ 

-٢/۵١٠/٠ ٨/٠- ٣٠ (١/٧۵) ٢ (٠/٣۵)  B: نوع ٣ 
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عامل/ سطح  فراوانی مشاھده شده فراوانی مورد انتظار باقيمانده باقيمانده استاندارد  

    A: نوع ١٩ 

٠/۶١٠/٠ ٢/٠ ٣٢ (١/٧۵) (٢/١١) ١٢  B: نوع ١ 

١/٨٩٧ ۶/١٠/٠ ٠ (١/٧۵) ١۶ (٢/٨١)  B: نوع ٢ 

-٢/۵١٠/٠ ٨/٠- ٣٠ (١/٧۵) ٢ (٠/٣۵)  B: نوع ٣ 

 

در اين مرحله جھت تعيين وجود ارتباط بين . پرداخته می شوداطمينان از موارد فوق به آزمون فرضيه ويژه تحقيق  بااکنون 

تاثيرپذيری بين  تاثيرگذاری و شرکت می بايست از وجود ارتباط، وضعيت سيستم اطالعاتی و وضعيت شيوه مديريت

ن يبرای ا. گرددمتغيرھای ھر دسته از عوامل اوليه و ثانويه بر روی يکديگر و ھمچنين شدت ھمبستگی آنان آگاھی حاصل 

يه فرضخرده . شودمی  استفاده) آزمون استقالل کميتھای تصادفی(در آزمون کای دو  ٢.۴منظور از داده ھای مرتب جدول 

 .می باشد ‘ھستند مستقل از ھمدو متغير ’ عبارت از در اين آزمونمطروحه 

  :H٠ندھست مستقل از ھم Yو  Xدو متغير 

  :H١ندھست وابسته به ھم Yو  Xدو متغير 

پس از . گرددانتخاب می  Crosstabulationو گزينه  شدهدر اين مورد ھم جھت سادگی کار از نرم افزار فوق استفاده 

جدول  درنتيجه اين عمل . يدآنان به دست آبين وجود ارتباط يا عدم ارتباط  تاشده با ھم گرفته  ٢به  ٢، متغيرھا داده ھاورود 

   متغير  ٢نشان عدم وجود ارتباط بين  ‘ن’نشان وجود ارتباط و حرف ‘ د’حرف در اين جدول . نشان داده شده است ۶.۴

جدول توافقی متغيرھايی که  .مايش داده شده استن ٣.۴امی ارتباطات فوق به صورت نمودار ماحصل تمھمچنين . می باشند

 .آمده است ٧.۴در جدول با ھم در ارتباط ھستند نيز به دنبال آن 

ھمان طوری که مشاھده می شود، با وجود اين که متغيرھای ھر دسته از عوامل با بعضی از متغيرھای ھمان دسته به طور 

   يا غيرمستقيم در ارتباط و يا غيرمستقيم در ارتباط ھستند، با بعضی از متغيرھای دسته ديگر نيز به طور مستقيم مستقيم و 

بر سيستم اطالعاتی  تشکيالتشيوه مديريت و نحوه اداره ’ که عبارت است از پژوھشبدين ترتيب فرضيه ويژه  کهمی باشند 

 .گيردمی قرار  و پذيرشمورد آزمون  ‘دنسازمان تاثير گذارده و از آن تاثر می پذير

يت ھر يک مديريت شرکت مورد نظر می بايست وضع شيوهدر مرحله آخر جھت توصيف وضعيت کلی سيستم اطالعاتی و 

متغير از حيث جه به اين که فراوانی مقادير ھر برای اين منظور، با تو. گيرديابی قرار از متغيرھا مورد بررسی و ارز

نتيجه . در دسترس می باشد، می توان وضعيت کلی آن متغير را برآورد نمود ٣.۴متوسط و ضعيف بودن در جدول  قوی،

   شرکت داروسازی تھران شيمی ده وضعيت موجود سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت توصيف کنن که ٨.۴کار در جدول 

  .آمده است می باشد
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 اطالعاتی و شيوه مديريتارتباطات بين متغيرھای سيستم  ۶.۴جدول 

متغير ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩

 ١ ن ن ن ن د د ن د ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

  ٢ د ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن ن د ن ن ن

   ٣ ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

    ۴ ن د ن ن ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن

     ۵ ن ن د ن ن ن ن ن ن د ن ن ن ن

      ۶ ن ن د ن ن د ن ن ن ن ن ن ن

       ٧ د ن ن ن ن ن ن د د ن د ن

        ٨ ن ن ن ن ن ن ن د ن ن ن

         ٩ ن ن ن د ن ن ن ن ن ن

          ١٠ ن د ن ن ن د ن ن ن

           ١١ ن ن ن د ن ن ن د

            ١٢ ن ن ن ن ن ن ن

             ١٣ ن د ن ن ن ن

              ١۴ د ن ن ن ن

               ١۵ ن ن ن ن

                ١۶ ن ن ن

                 ١٧ ن ن

                  ١٨ ن

 

 متغير ٢وجود ارتباط بين  دھنده نشان‘ د’حرف 

 متغير ٢عدم وجود ارتباط بين دھنده نشان  ‘ن’حرف 
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 غيرمستقيم بين متغيرھای سيستم اطالعاتی و شيوه مديريتارتباطات مستقيم و  ٣.۴نمودار 

11

14

19

9

13

15

17 18

10 8

16 12

4 1

7 6

5

2

3

)هيلوالماع(یتاعالطامتسيسیاھريغتم

ميقتسمريغ ینورد طابترا
ميقتسم ینورد طابترا
ميقتسم ینورب طابترا

)هيوناثلماع(تيريدمهويشیاھريغتم

 

  



 يافته ھای پژوھش مقدماتی و پيشنھادھای بھبود وضع موجود سيستم اطالعاتی

۶٠ 
 

 متغيرھای مرتبط به ھم جدول توافقی ٧.۴جدول 

 جدول متقاطعآماره ھای خالصه برای جدولھای پيشايندی

درجه  معنی داری ضريب توافقی
 f۶ ١ ٢ ٣ جمع سطری χ٢ آزادی

f۱ 

٠/۵٧٠۶٧ ٠/۵۶٨٢٠E-٩/٧ ٢ ٣۶٧۶١١ ٠ 
٣۶/٧ 

٢ 
٢٨/۶ 

٢ 
١۴/٣ 

٧ 
١ ٧٧/٨ 

    ١٩ 
۶٣/٣ 

۵ 
٧١/۴ 

١٢ 
٨۵/٧ 

٢ 
٢ ٢٢/٢ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

٧ 
٢٣/٣ 

١۴ 
۴۶/٧ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۷ 
f۱ 

٠/۴٩٠۵٧/٢١٨٠ ٢ ٠/٠٢٧٠٧٨٣ ١۵ ١١ 
٣۶/٧ 

٢ 
٢٠/٠ 

۴ 
٢٨/۶ 

۵ 
١ ٨٣/٣ 

    ١٩ 
۶٣/٣ 

٨ 
٨٠/٠ 

١٠ 
٧١/۴ 

١ 
١۶/٢ ٧ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

١٠ 
٣٣/٣ 

١۴ 
۴۶/٧ 

۶ 
٢٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۹ 
f۱ 

٠/۴٩۵٠/٠٢ ٠٨۵٧/٣ ٢ ٣٠٨٩۵١١ ٣٢٠ 
٣۶/٧ 

١ 
٢۵/٠ 

١ 
٩/١ 

٩ 
۶١ ٠/٠ 

    ١٩ 
۶٣/٣ 

٣ 
٧۵/٠ 

١٠ 
٩٠/٩ 

۶ 
۴٢ ٠/٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۴ 
١٣/٣ 

١١ 
٣۶/٧ 

١۵ 
۵٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۳ 
f۲ 

٠/۵٠۶۶٣/٩٣٩ ٢۶٠E-٣ ۴ ١۵/۴٢ ٠٠٠ 
۶/٧ 

١ 
١٠٠/٠ 

١ 
۴/٠ 

٠ 
١ ٠ 

    ٢۴ 
٨٠/٠ 

٠ 
٠ 

٢٠ 
٨٠/٠ 

۴ 
٢ ١٠٠/٠ 

    ۴ 
١٣/٣ 

٠ 
٠ 

۴ 
١۶/٠ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

١ 
٣/٣ 

٢۵ 
٨٣/٣ 

۴ 
١٣/٣ 

جمع 
 ستونی

 

 

 



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۶١ 
 

 جدول متقاطعآماره ھای خالصه برای جدولھای پيشايندی

درجه  معنی داری ضريب توافقی
 f۱۰ ١ ٢ ٣ جمع سطری χ٢ آزادی

f۲ 

٠/۴١۵۴٠/٠٣ ٠۴٨٧۵۴ ۴ ١٠/٣۵٣۵ ٢ 
۶/٧ 

٠ 
٠ 

٠ 
٠ 

٢ 
١ ١٨/٢ 

    ٢۴ 
٨٠/٠ 

٠ 
٠ 

١۶ 
٨٨/٩ 

٨ 
٢ ٧٢/٧ 

    ۴ 
١٣/٣ 

١ 
١٠٠/٠ 

٢ 
١١/١ 

١ 
٣ ٩/١ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

١ 
٣/٣ 

١٨ 
۶٠/٠ 

١١ 
٣۶/٧ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۶ 
f۲ 

٠/۵٠٧٧۵ ٣/٨٢١۵١E-٣ ۴ ١۵/۴۶٢ ٨٨ 
۶/٧ 

٠ 
٠ 

٠ 
٠ 

٢ 
٢۵/١ ٠ 

    ٢۴ 
٨٠/٠ 

٣ 
۵٠/٠ 

١۶ 
١٠٠/٠ 

۵ 
۶٢/۵ ٢ 

    ۴ 
١٣/٣ 

٣ 
۵٠/٠ 

٠ 
٠ 

١ 
١٢/۵ ٣ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۶ 
۵٣/٣ 

٨ 
٢۶/٧ 

جمع 
 ستونی

         

        f۶ 
f۴ 

٠/۵٠١۵۴ ٠/٠٢٢٩٨١۴ ٧ ٢/۵۴۶١۴ ١١ 
٣۶/٧ 

٠ 
٠ 

۵ 
٣۵/٧ 

۶ 
۶۶/١ ٧ 

    ١٩ 
۶٣/٣ 

٧ 
١٠٠/٠ 

٩ 
۶۴/٣ 

٣ 
٢ ٣٣/٣ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

٧ 
٢٣/٣ 

١۴ 
۴۶/٧ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۵ 
f۴ 

٠/۴٨۴٠/٠٢٩ ٢٠۶٩۵٧/٠٣٣ ٢ ٩۴١١ ٩ 
٣۶/٧ 

٠ 
٠ 

۵ 
٣٣/٣ 

۶ 
۶۶/١ ٧ 

    ١٩ 
۶٣/٣ 

۶ 
١٠٠/٠ 

١٠ 
۶۶/٧ 

٣ 
٢ ٣٣/٣ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۵ 
۵٠/٠ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

 

 

 



 يافته ھای پژوھش مقدماتی و پيشنھادھای بھبود وضع موجود سيستم اطالعاتی

۶٢ 
 

 جدول متقاطعآماره ھای خالصه برای جدولھای پيشايندی

داریمعنی  ضريب توافقی درجه  
 f۸ ١ ٢ ٣ جمع سطری χ٢ آزادی

f۵ 

٠/۴٠/٠٣٢٢٨٧٩ ١٩٠٧ ۴ ١٠/۵٧ ٣٧٢ 
٢٣/٣ 

١ 
١٢/۵ 

١ 
٧/٧ 

۵ 
۵۵/۶ ١ 

    ١۵ 
۵٠/٠ 

٣ 
٣٧/۵ 

٨ 
۶١/۵ 

۴ 
۴۴/۴ ٢ 

    ٨ 
٢۶/٧ 

۴ 
۵٠/٠ 

۴ 
٣٠/٨ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

٨ 
٢۶/٧ 

١٣ 
۴٣/٣ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۵ 
f۵ 

٠/۵۵۴۵۴ ١/٠٠٧٢۶E-٣ ۴ ١٨/۴۵٧ ٠٨ 
٢٣/٣ 

٠ 
٠ 

١ 
۶/٧ 

۶ 
۶۶/١ ٧ 

    ١۵ 
۵٠/٠ 

٢ 
٣٣/٣ 

١١ 
٧٣/٣ 

٢ 
٢ ٢٢/٢ 

    ٨ 
٢۶/٧ 

۴ 
۶۶/٧ 

٣ 
٢٠/٠ 

١ 
٣ ١١/١ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠.٠ 

١۵ 
۵٠.٠ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۹ 
f۶ 

٠/۴۶٨٧۶ ٠/٠١٠۴٠٩٣ ۴ ١٣/١٨۴٩ ٣ 
٣٠/٠ 

٠ 
٠ 

١ 
٩/١ 

٨ 
۵١ ٣/٣ 

    ١۴ 
۴۶/٧ 

١ 
٢۵/٠ 

٧ 
۶٣/۶ 

۶ 
۴٢ ٠/٠ 

    ٧ 
٢٣/٣ 

٣ 
٧۵/٠ 

٣ 
٢٧/٣ 

١ 
۶/٣ ٧ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۴ 
١٣/٣ 

١١ 
٣۶/٧ 

١۵ 
۵٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۲ 
f۶ 

٠/۵٠١٣٠ ۴/۵۴٢٠٨E-٣ ۴ ١۵/٩ ٠٧٨٠ 
٣٠/٠ 

٠ 
٠ 

۴ 
٢٣/۵ 

۵ 
٧١/۴ ١ 

    ١۴ 
۴۶/٧ 

٢ 
٣٣/٣ 

١١ 
۶۴/٧ 

١ 
١۴/٢ ٣ 

    ٧ 
٢٣/٣ 

۴ 
۶۶/٧ 

٢ 
١١/٨ 

١ 
١۴/٣ ٣ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١٧ 
۵۶/٧ 

٧ 
٢٣/٣ 

جمع 
 ستونی

 



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۶٣ 
 

 جدول متقاطعآماره ھای خالصه برای جدولھای پيشايندی

درجه  معنی داری ضريب توافقی
 f۸ ١ ٢ ٣ جمع سطری χ٢ آزادی

f۷ 

٠/۴۴۶٠/٠١٧٧٧٣٩ ١٧ ۴ ١١/٩۴٣٨ ۶ 
٢٠/٠ 

٠ 
٠ 

١ 
٧/٧ 

۵ 
۵۵/۶ ١ 

    ١۴ 
۴۶/٧ 

۶ 
٧۵/٠ 

۶ 
۴۶/٢ 

٢ 
٢ ٢٢/٢ 

    ١٠ 
٣٣/٣ 

٢ 
٢۵/٠ 

۶ 
۴۶/٢ 

٢ 
٣ ٢٢/٢ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

٨ 
٢۶/٧ 

١٣ 
۴٣/٣ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۵ 
f۷ 

٠/۴۶٠٠۴ ٠/٠١٢٨۴٧۴ ۴ ١٢/۶٩٨۴ ۶ 
٢٠/٠ 

٠ 
٠ 

١ 
۶/٧ 

۵ 
۵۵/۶ ١ 

    ١۴ 
۴۶/٧ 

٢ 
٣٣/٣ 

٩ 
۶٠/٠ 

٣ 
٢ ٣٣/٣ 

    ١٠ 
٣٣/٣ 

۴ 
۶۶/٧ 

۵ 
٣٣/٣ 

١ 
٣ ١١/١ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۵ 
۵٠/٠ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۶ 
f۷ 

٠/۴٩٣٧١ ۵/۵۴۵۶۶E-٣ ۴ ١۴/۶٢۵٠ ۶ 
٢٠/٠ 

٠ 
٠ 

١ 
۶/٣ 

۵ 
۶٢/۵ ١ 

    ١۴ 
۴۶/٧ 

۴ 
۶۶/٧ 

٧ 
۴٣/٨ 

٣ 
٣٧/۵ ٢ 

    ١٠ 
٣٣/٣ 

٢ 
٣٣/٣ 

٨ 
۵٠/٠ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۶ 
۵٣/٣ 

٨ 
٢۶/٧ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۸ 
f۷ 

٠/۴٠٧۶٠/٠ ٢۴٠٩۴٩٢ ۴ ٩/٩۶٩٢٣ ۶ 
٢٠/٠ 

٢ 
١٠٠/٠ 

١ 
٧/٧ 

٣ 
١ ٢٠/٠ 

    ١۴ 
۴۶/٧ 

٠ 
٠ 

۶ 
۴۶/٢ 

٨ 
۵٢ ٣/٣ 

    ١٠ 
٣٣/٣ 

٠ 
٠ 

۶ 
۴۶/٢ 

۴ 
٢۶/٣ ٧ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

٢ 
۶/٧ 

١٣ 
۴٣/٣ 

١۵ 
۵٠/٠ 

جمع 
 ستونی

 



 يافته ھای پژوھش مقدماتی و پيشنھادھای بھبود وضع موجود سيستم اطالعاتی

۶۴ 
 

 جدول متقاطعآماره ھای خالصه برای جدولھای پيشايندی

درجه  معنی داری ضريب توافقی
سطریجمع  χ٢ آزادی  ١ ٢ ٣ f۱۶ 

f۸ 

٠/۴٠/٠٢٣٧٨ ٣٣٢٢۵٣ ۴ ١١/٢۶٩ ٠٧ 
٣٠/٠ 

١ 
١۶/٧ 

٣ 
١٨/٨ 

۵ 
۶٢/۵ ١ 

    ١٣ 
۴٣/٣ 

١ 
١۶/٧ 

٩ 
۵۶/٣ 

٣ 
٣٧/۵ ٢ 

    ٨ 
٢۶/٧ 

۴ 
۶۶/٧ 

۴ 
٢۵/٠ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۶ 
۵٣/٣ 

٨ 
٢۶/٧ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۳ 
f۹ 

٠/۵٣۵٠/٠١٣ ٣٩۵٨ ٢ ٧٢٧/۵١ ٩٩٣٩۵ 
۵٠/٠  ۵ 

۴۵/۵ 
١٠ 
۵٢/۶ ١ 

    ١١ 
٣۶/٢  ٧ 

١٨/٢ 
٩ 

۴٧/۴ ٢ 

    ۴ 
١٣/٣  ۴ 

٣۶/۴ 
٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١١  ١٠٠/٠ 

٣۶/٧ 
١٩ 
۶٣/٣ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۲ 
f۱۰ 

٠/٣٩٠۴٠/٠ ٣۵٧۵۴۵٠ ۴ ٩/١۴۶١١ ٢٩ 
٣۶/٧ 

٢ 
٣٣/٣ 

۴ 
٢٣/۵ 

۵ 
٧١/۴ ١ 

    ١٨ 
۶٠/٠ 

٣ 
۵٠/٠ 

١٣ 
٧۶/۵ 

٢ 
٢٨/۶ ٢ 

    ١ 
٣/٣ 

١ 
١۶/٧ 

٠ 
٠ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١٧ 
۵۶/٧ 

٧ 
٢٣/٣ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۶ 
f۱۰ 

٠/۴۴۵۶۵ ٠/٠١٧٩٨۶٧ ۴ ١١/٩١۶١١ ٠ 
٣۶/٧ 

٠ 
٠ 

۵ 
٣١/٣ 

۶ 
٧۵/١ ٠ 

    ١٨ 
۶٠/٠ 

۵ 
٨٣/٣ 

١١ 
۶٨/٨ 

٢ 
٢۵/٢ ٠ 

    ١ 
٣/٣ 

١ 
١۶/٧ 

٠ 
٠ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۶ 
۵٣/٣ 

٨ 
٢۶/٧ 

جمع 
 ستونی

 



 )شرکت داروسازی تھران شيمی(طراحی ايجاد سيستمھای اطالعاتی مديريت در صنايع دارويی 

۶۵ 
 

 جدول متقاطعآماره ھای خالصه برای جدولھای پيشايندی

درجه  معنی داری ضريب توافقی
 f۱۵ ١ ٢ ٣ جمع سطری χ٢ آزادی

f۱۱ 

٠/۴٠/٠٢٠ ٣٩٩١۴٩٠٠ ۴ ١١/۶٩ ١١١ 
٣٠/٠ 

٣ 
۵٠/٠ 

١ 
۶/٧ 

۵ 
۵۵/۶ ١ 

    ١٨ 
۶٠/٠ 

٣ 
۵٠/٠ 

١٣ 
٨۶/٧ 

٢ 
٢ ٢٢/٢ 

    ٣ 
١٠/٠ 

٠ 
٠ 

١ 
۶/٧ 

٢ 
٣ ٢٢/٢ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۵ 
۵٠/٠ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۹ 
f۱۱ 

٠/٣٩٧۴٠/٠ ٧۵٠١٧٧١ ۴ ٩/۴٩ ٧٩١٧ 
٣٠/٠ 

٠ 
٠ 

٢ 
١٢/۵ 

٧ 
۵١ ٨/٣ 

    ١٨ 
۶٠/٠ 

٢ 
١٠٠/٠ 

١١ 
۶٨/٨ 

۵ 
۴٢ ١/٧ 

    ٣ 
١٠/٠ 

٠ 
٠ 

٣ 
١٨/٨ 

٠ 
٣ ٠ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

٢ 
۶/٧ 

١۶ 
۵٣/٣ 

١٢ 
۴٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۵ 
f۱۳

٠/۴٨۵٨۴ ٧/٠٨١٣ ٢ ٠/٠٢٨٩٩٣٩۴ ١٩ 
۶٣/٣ 

۵ 
٨٣/٣ 

۶ 
۴٠/٠ 

٨ 
١ ٨٨/٩ 

    ١١ 
٣۶/٧ 

١ 
١۶/٧ 

٩ 
۶٠/٠ 

١ 
٢ ١١/١ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۵ 
۵٠/٠ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

         

        f۱۵ 
f۱۴ 

٠/۴٢١٢۴ ٠/٠٣٠٨٣٨٢ ۴ ١٠/۶۴۶۵ ١٣ 
۴٣/٣ 

١ 
١۶/٧ 

٧ 
۴۶/٧ 

۵ 
۵۵/۶ ١ 

    ١١ 
٣۶/٧ 

١ 
١۶/٧ 

٧ 
۴۶/٧ 

٣ 
٢ ٣٣/٣ 

    ۶ 
٢٠/٠ 

۴ 
۶۶/٧ 

١ 
۶/٧ 

١ 
٣ ١١/١ 

    ٣٠ 
١٠٠/٠ 

۶ 
٢٠/٠ 

١۵ 
۵٠/٠ 

٩ 
٣٠/٠ 

جمع 
 ستونی

 

 



 يافته ھای پژوھش مقدماتی و پيشنھادھای بھبود وضع موجود سيستم اطالعاتی

۶۶ 
 

 وضعيت موجود سيستم اطالعاتی و شيوه مديريت نتايج ارزيابی ٨.۴جدول 

 برآورد متغير شماره سوال دسته عامل

سيستم 
 اطالعاتی

مکانيزم 
 ارتباطی

 متوسط" نسبتا سيستم اطالع رسانی ١

 متوسط ارسال پيام ٢

 متوسط دريافت پيام ٣

 متوسط" نسبتا جامع و مانع بودن گزارشھا ۴

 متوسط ابزار بودن فرمھای اداری ۵

 متوسط آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت ۶

 متوسط تامين اطالعاتی سيستم بايگانی ٧ سيستم بايگانی

شيوه 
 مديريت

تشکيالت و 
 روشھا

 متوسط فرمھای اداریطراحی  ٨

 متوسط" نسبتا تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و ھماھنگی مديران ٩

 متوسط" نسبتا ھماھنگی واحدھا ١٠

 متوسط سرپرستی عمليات مرتبط به ھم ١١

 متوسط مجاری ارتباط کارمند با مافوق ١٢

ارزيابی نتايج 
عملکرد 
 کارکنان

 متوسط" نسبتا ضوابط ارزيابی نتايج عمليات ١٣

 متوسط" نسبتا جرح و تعديل گزارشھا ١۴

مديريت اسناد و 
 بايگانی

 متوسط بروز رسانی بايگانی ١۵

 متوسط سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی ١۶

 روابط انسانی

 متوسط جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصی ١٧

 متوسط" نسبتا شايعه و شايعه پردازی ١٨

 متوسط" نسبتا ترتيب اثر مديران به پيشنھادھای کارکنان ١٩

 

، به تفسير نتايج )۶.۴جدول ( حال با توجه به جدول فوق و جدول ارتباطات بين متغيرھای ھر دسته از عوامل اوليه و ثانويه

 .گيرندمورد تجزيه و تحليل قرارمی ابتدا ارتباطات بين متغيرھای داخلی ھر دسته از عوامل  .شودمی پرداخته  به دست آمده

وضعيت سيستم اطالع رسانی با وضعيت آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت و وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی 

 با  نيز  گزارشھاوضعيت جامع و مانع بودن   و  داشته  ارتباط  وضعيت دريافت پيام  با  وضعيت ارسال پيام. است  مرتبط
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از ارتباطات . دنارتباطات فوق از نوع ارتباط مستقيم می باش. آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت در ارتباط استوضعيت 

، ارتباط وضعيت جامع گزارشھاغيرمستقيم می توان به ارتباط وضعيت سيستم اطالع رسانی با وضعيت جامع و مانع بودن 

آگاھی به موقع از تغييرات در شرکت با وضعيت تم بايگانی و ارتباط با وضعيت تامين اطالعاتی سيس گزارشھاو مانع بودن 

 .وضعيت تامين اطالعاتی سيستم بايگانی اشاره کرد

وضعيت تدابير اتخاذ شده . وضعيت طراحی فرمھای اداری با وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی رابطه دارد

وضعيت ھماھنگی واحدھا ضمن . زيابی نتايج عمليات در ارتباط استجھت آگاھی و ھماھنگی مديران با وضعيت ضوابط ار

با وضعيت سنجش ارزش و اعتبار اطالعات بايگانی نيز در  داشتهاين که با وضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق رابطه 

ر مديران به رسانی بايگانی و وضعيت ترتيب اث وضعيت سرپرستی عمليات مرتبط به ھم با وضعيت بروز. ارتباط است

با وضعيت  گزارشھاو وضعيت جرح و تعديل  عملياتنتايج  یوضعيت ضوابط ارزياب. کارکنان مرتبط می باشد پيشنھادھای

وضعيت طراحی فرمھای اداری با  .دنارتباطات فوق از نوع ارتباط مستقيم می باش. ھستندرسانی بايگانی در ارتباط  بروز

وضعيت تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و . ری ارتباط کارمند با مافوق ارتباط داردوضعيت ھماھنگی واحدھا و وضعيت مجا

         وضعيت . رسانی بايگانی در ارتباط است و وضعيت بروز گزارشھاھماھنگی مديران با وضعيت جرح و تعديل 

ضوابط ارزيابی نتايج وضعيت و  داشتهکارکنان رابطه  ھایرسانی بايگانی با وضعيت ترتيب اثر مديران به پيشنھاد بروز

ارتباط از نوع  عامل ثانويهبين متغيرھای ارتباطات فوق . در رابطه است گزارشھاعمليات ھم با وضعيت جرح و تعديل 

که اين  بقيه متغيرھای اين عامل نيز به طور زنجيره ای و غيرمستقيم با ھم در ارتباط می باشند .می باشند غيرمستقيم

 .نشان داده شده است ٣.۴موضوع در نمودار 

وضعيت سيستم . اشاره کرد یموارد به عامل ثانويهبا متغيرھای  يهاول عاملاز ارتباطات بين متغيرھای می توان ھمچنين 

وضعيت ارسال پيام با وضعيت . مديران رابطه داردھماھنگی و آگاھی اطالع رسانی با وضعيت تدابير اتخاذ شده جھت 

وضعيت جامع و مانع بودن . گانی در ارتباط استيسنجش ارزش و اعتبار اطالعات با ھماھنگی واحدھا و وضعيت

وضعيت ابزار بودن فرمھای اداری با وضعيت طراحی فرمھای . رسانی بايگانی مرتبط می باشد با وضعيت بروز گزارشھا

رات در شرکت با وضعيت وضعيت آگاھی به موقع از تغيي. رسانی بايگانی در ارتباط می باشد اداری و وضعيت بروز

وضعيت تامين . تدابير اتخاذ شده جھت آگاھی و ھماھنگی مديران و وضعيت مجاری ارتباط کارمند با مافوق در ارتباط است

رسانی بايگانی، وضعيت سنجش ارزش و  اطالعاتی سيستم بايگانی نيز با وضعيت طراحی فرمھای اداری، وضعيت بروز

ھمان طوری که مشاھده می گردد وضعيت . عيت شايعه و شايعه پردازی مرتبط می باشداعتبار اطالعات بايگانی و وض

 .جلوگيری از پخش اطالعات به علل شخصی با ھيچ متغيری رابطه ندارد

ارايه گرديده است می توان نتيجه گرفت که عدم کارايی سيستم  ٨.۴حال با توجه به وضعيت سيستم اطالعاتی که در جدول 

معلول علتھای مختلفی از قبيل علل داخلی مثل مکانيزم ارتباطی و سيستم بايگانی و علل خارجی يعنی  اطالعاتی شرکت

بدين معنی که جھت اصالح و بھبود سيستم . اطالعاتی سازمان می باشد ھایمديريت شرکت و مديريت سيستم شيوه

را  ثانويهعامل ھم اصالح وضع متغيرھای  پرداخت و اوليهعامل اطالعاتی شرکت ھم می بايست به بھبود وضع متغيرھای 

 اطالعاتی و ھمچنين ھایبا بھبود مديريت سيستم ی در رابطه پيشنھادھاي به ارايه   ادامهبرای اين منظور در . در نظر گرفت
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 به اصالح وضع مکانيزم ارتباطی بعدیو در فصل شده  پرداختهمديريت شرکت در رابطه با سيستم اطالعاتی شيوه بھبود 

 .گرددتوجه می  شرکت

 

 مديريت شيوهبھبود  پيشنھادھاینتيجه گيری و ارايه  ۴.٢

 :به دست می آيندبا بررسی و ارزيابی دقيق پاسخھای پرسشنامه نتايج زير 

بدين معنی که طرز . دنمتوسط ارزيابی می شو" نسبتادر حد  آنسيستم اطالع رسانی سيستم اطالعاتی شرکت و به طور کلی 

شرکت که خود از خط مشی گذاران و مجريان شرکت ھستند از  ان سازمان نسبت به سيستم اطالع رسانیتصميم گيرتلقی 

ارسال و دريافت پيام عليرغم وجود وسايل ارتباطی کافی از قبيل تلفن،  ھایوضعيت. وضعيت چنان خوبی برخوردار نيست

در سطوح به ھر حال، . استمربوط به اداره امور تشکيالت  د که اين مسالهنپيک و بلندگو به طور متوسط ارزيابی می شو

مديران باالتر به طور اکيد از واژه ھای مناسب جھت فھماندن پيام استفاده می گردد در حالی که در سطوح مديران پايين تر 

متوسط می باشد " نسبتا در حد ی شرکتدر واحدھا گزارشھاوضعيت جامع و مانع بودن  .کمی از شدت آن کاسته می شود

و ھم ناشی از وقت گير و پرھزينه بودن تھيه  بودهمناسب " که اين امر ھم ناشی از عدم طراحی سيستم اطالعاتی کامال

با طراحی اين مشکل  .از جامعيت و انعطاف پذيری کمی برخوردار باشند گزارشھا شده تامختلف است که باعث  گزارشھای

استفاده ابزاری از فرمھای موجود اداری و نحوه . حد بسيار زيادی مرتفع می گرددتا  گزارشھاو مکانيزه کردن تھيه 

د در حالی که فرمھای موجود در شرکت جز در بعضی موارد کليه اطالعات نمتوسط ارزيابی می شودر حد طراحی آنھا 

از چنان نقص م وظايف، فرمھا فعلی شرکت در انجا روالبا بررسی ھای انجام شده و با توجه به . الزم را منتقل می کنند

انجام کار تھيه گشته اند ولی از آن جا که مسايلی در ارتباط با فعلی با توجه به روشھای  آنھاو حتی  مھمی برخوردار نبوده

 .بخش نيست رمھای موجود زياد رضايتد طرز تلقی افراد نسبت به فنامور تشکيالت و روشھای انجام وظايف وجود دار

از آن جا که  يعنی. متوسط است حدشرکت در رابطه با امور تشکيالت و روشھای موجود در  شيوه مديريتيابی نتيجه ارز

سليقه ای و بر اثر مرور زمان  طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت اجرا نشده است، شرح وظايف افراد تا حدودیتاکنون 

با امور تشکيالت و روشھا و ارزيابی نتايج فعاليت افراد به بنابراين بالطبع مسايل مختلفی مرتبط . تھيه و تنظيم شده است

و شرايط احراز آن و ھمچنين  کارکنانمشخص شدن شرح شغل کليه  ،وجود می آيند که با پياده شدن طرح طبقه بندی مشاغل

ير اتخاذ شده تداب ھایوضعيت. جذب افراد شايسته و به کارگيری آنان در پستھای خالی از شدت اين مسايل کاسته می شود

 نمودارشرکت دارای زيرا  ھستندمتوسط " نسبتادر حد جھت آگاھی و ھماھنگی مديران واحدھا و ھماھنگی بين واحدھا 

 بدين طريق بالطبع تدابير اتخاذ و ه استبا سعی و تالش مديريت تا حد زيادی بھبود يافتآن  کهنبوده  یسازمانی چندان مناسب

وضعيت سيستم اطالعاتی  به عالوه،. د شدناز مطلوبيت بيشتری برخوردار خواھنيز ھماھنگی مديران آگاھی و شده جھت 

و يا به طور مستقيم و در صورت  ویابتدا به مدير عامل و سپس از طريق  گزارشھاشرکت به صورتی بوده است که اکثر 

 ازاز نتايج کار ھمديگر جھت ھماھنگی و يا حتی  ا مديران واحدھ  بدين ترتيب که  ندشدمی  تشخيص به مديران ديگر ارايه 
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سرپرستی عمليات مرتبط به ھم، حدود وظايف سرپرستان، مشخص بودن . به موقع مطلع نگشته اندتغييرات در شرکت 

تفويض اختيار جھت سبک شدن بار اطالعاتی نيز و مجاری ارتباط کارمند با مافوق جھت گزارش رسانی و کسب دستور 

وضعيت برقراری مجاری به طور کلی . ھستندطبقه بندی مشاغل در شرکت وجود د که ناشی از عدم نرا دارھمين وضع 

غيبت شاغل يک زمان متصدی نداشته و يا در " مشاغل اصالاز بعضی که ممکن است متوسط است يعنی  در حدارتباطات 

نيرو در مورد اول با جذب و به کارگماری ان می تود که نشغل ضوابطی برای برقراری جريان ارتباطات تدوين نشده باش

 .در پستھای خالی و در مورد دوم با تدوين ضوابط الزم مشکل را بر طرف نمود

به جا که  از آن. می باشدمتوسط " نيز در حد نسبتانتايج عملکرد کارکنان وضعيت مسايل ارتباطات مرتبط با امور ارزيابی 

پاداشھا و تشويقھای موردی از افراد، ضوابطی برای ارزيابی و بررسی نتايج  جز ضوابط پاداش افزايش توليد و گاھی

د تا معلوم شود نتيجه کار و خدمات صادقانه افراد چگونه مورد جبران و قدردانی قرار گيرد نعمليات کارکنان وجود ندار

صحيح سيستم اطالعاتی و روند کار از نظر انگيزشی تضعيف شده و مشکالت متعددی در راه تحقق روحيه کارکنان بالطبع 

 شدهجرح و تعديل به نوعی در شرکت نيز  ی فعاليتھاگزارشھا. نيازمند به مطالعه بسيار استاين امر ند که يآن به وجود می آ

    تدوين و در سازمان قابل توجه است که وقتی نظام ارزيابی صحيحی . دنتا به مذاق مديران و مقامات باالتر خوش بياي

از  ،نيز حقايق و واقعيتھای موجود را منعکس کرده گزارشھاده سازی گردد عالوه بر باال بردن راندمان کاری افراد، پيا

 .کنترلھايی نيز بر آنھا اعمال می گردندحتی و  شدهتا حدود زيادی کاسته  ھادخل و تصرف در آن

به . است در حد متوسط بايگانی ھامديريت اسناد و مدارک و ذخيره سازی و بازيابی اطالعات در  ،وضعيت سيستم بايگانی

ولی پيشنھاد می شود که يک  ه استبايگانی ھا صورت نگرفت بهھمين دليل در ترسيم گردش اطالعات شرکت توجه زيادی 

 .سيستم ھماھنگ و يکپارچه جھت بايگانی مدارک و اسناد ايجاد گردد

به " اوالمتوسط ارزيابی می شود بدين صورت که " نسبتاروابط انسانی در رابطه با سيستم اطالعاتی شرکت امور وضعيت 

. اتخاذ گردد یکه می بايست در اين مورد تصميم مناسب شدهاطالعات جلوگيری از علت جوانب شخصی از پخش بعضی 

بھبود انجام و برای اين که اطالعات الزم برای . است کم "نسبتا کارکنان پيشنھادھایميزان ترتيب اثر مديران به " ثانيا

کارکنان خود را در فضايی سرشار از دوستی، تفاھم، حسن نيت و  تاد، الزم است نبخشی مبادله گرد ضايترکارھا به نحو 

و اعطای فرصت به تاکيد بر ارتباط دو طرفه يا دو جانبه . کارھا احساس کنند توسعهھمکاری در نيل به ھدف مشترک و 

د به ايجاد چنين جو پرتفاھمی نکه می توان ھستندکارکنان به منظور ابراز نظرات خود در امور مختلف از جمله عواملی 

می توان در مورد ارتباط آشکار از برخورد روياروی و در مورد ارتباط پنھان از طريق گروھھای از اين رو . ندنکمک ک

ابزارھای ديگر مثل  کاربردا در نھايت با مديران شرکت در ارتباط ھستند و يا از طريق غيررسمی که رھبران اين گروھھ

 .استفاده کرد پيشنھادھاا و ھصندوق انتقاد

که ست با توصيه و يادآوری ھم ممکن ا" و معموال بودهبا اين که رفتار مديران و سرپرستان تابع طرز تفکر و اعتقاد آنھا 

خود به ميزان زيادی موفق فرودستان به نکات زير توجه داشته باشند در ارتباط با آنھا اگر شيوه رفتاری آنھا تغيير نکند ولی 

 :خواھند شد
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 با تعمق )پيامھا(گوش دادن خوب و با دقت به صحبتھا و خواندن نامه ھا و مکتوبھا  •

 و ايجاد اعتماد در آنھا فرودستانبرخورد صميمی و با حسن نيت با  •

 درک و تشخيص نيازھای مختلف کارکنان •

 توجه دقيق به شرايط زمانی و مکانی در امر ارتباطات و رعايت مالحظات الزم در اين رابطه •

 انتخاب وسيله ارتباطی متناسب با نوع پيام و تھيه و ارسال پيام به نحو خوب و صحيح •

 )رابطه بين رييس و مرئوس(ط اختيار و مسووليت سعی در حفظ مداومت جريان ارتباطی و خطو •

از آن جا که در بيشتر موارد شايعه . ھستندبرخوردار در شرکت متوسطی " اتشايعه و شايعه پردازی از وضعيت نسب

 به ھر حال. حتی المقدور از آن پرھيز شودتا نادرست بوده و به سازمان و روحيه افراد لطمات زيادی می زند الزم است 

" ن بھترين شيوه اين نيست که آن را از ميان برداشت و يا نيت ريشه کن کردن آن را داشت چون اصوالآمبارزه با  جھت

ده و بدين طريق جلو شبھترين راه آن است که داليل موضوع مورد شايعه پردازی بررسی . چنين امری امکان پذير نيست

کارکنان در سازمان احساس که وقتی . ستدالل جلوی آن را سد کردرشد و نفوذ آن را گرفت و در واقع با ارايه منطق و ا

و به  به طور مستقيمو بدين طريق اخبار و اطالعات را  ،امنيت کرده و دريابند که در گروه بھتر می توانند فعاليت کنند

برعکس در شرايط نامطمئن . ديگر احتياجی به شايعه سازی و شايعه پراکنی نخواھند داشت ،صحيح به دست آورند صورت

و رونق می گيرد به ويژه وقتی که مسايل حساس و مھمی در ارتباط با  شتهبازار شايعه داغ گ) از لحاظ اطالعاتی(و مبھم 

تی، خصوصی شدن شرکت و امثال آنھا که با د نظير حقوق و دستمزد، انتصابات جديد، تغييرات تشکيالنکارکنان مطرح باش

 .دنسرنوشت کارکنان سر و کار دار

و فرد فکر می کند که از اين طريق خواھد توانست امنيت  بودهشايعه از لحاظ روانی يک عکس العمل و مکانيسم دفاعی 

احوال و در ھر شرايطی، ھمواره  به ھمه. و يا به فعاليت خود معنی و مفھوم ببخشد هالزم را در گروه مربوطه به دست آورد

و لزومی به مبارزه با  بودهبيشتر شايعه ھا بی ضرر . د داشتنکم و بيش، شايعه و شايعه پردازی در سازمان وجود خواھ

در اين حالت، ابھام از . بھترين راه مقابله با شايعه ھای مخرب و يا تضعيف آنھا انتشار واقعيتھا است. آنھا احساس نمی شود

عرضه چھره به چھره و " معموال. ر ايجاد و تقويت شايعه استدابھام خود دليل عمده  زيرارفته و يا کمتر خواھد شد بين 

ترين راه برای از ميان برداشتن ابھام  مواجه با واقعيات موثرترين راه مبارزه با شايعه و شايعه پراکنی و بھترين و سريع

تا لذا جھت مقابله با شايعه الزم است  .رو در روی سريعتر صورت می گيردکه حل تضاد در رابطه ه خاطر اين ب ندستھ

نيز  هاز عنوان کردن شايعتا سعی شود  می بايستحتی المقدور  .روشن گردد شده و حقيقتارايه  به طور مستقيمواقعيت 

افراد تصور از و يا به آن اشاره گردد، بسياری  هچون در چنين شرايطی وقتی خود شايعه ھم مطرح شد گرددخودداری 

ارايه و عرضه که بھتر است ھمچنين . خواھند کرد که اين عمل جھت برائت از شايعه و يا تکذيب آن صورت گرفته است

بھترين و او که خبر صحيح و رسمی به کارکنان از طرف فردی صورت گيرد که ھمه يا اکثريت کارکنان تصور می کنند 

در واقع منبع پخش خبر صحيح بايد در بين کارکنان شناخته . ترين منبع از لحاظ آگاھی و تسلط بر واقعه می باشد نزديک

در اين صورت بديھی است که رھبران سازمانھای . اعتبار و وزن الزمه را داشته باشد ،شده بوده و پرستيژ، ارزش

 .غيررسمی می توانند در اين زمينه مددکار ذيقيمتی باشند
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موضوعی شرکت  اتینحوه اداره تشکيالت بر سيستم اطالعو مديريت  شيوهچگونگی تاثير  گرديدھمان طوری که مشاھده 

دم از طرف ديگر سيستم اطالعاتی نيز با ع. ھستندمشخص " سيستم کامالآن بر  ھاقابل رويت بوده و آثار سوء و نامطلوب آن

نگی و آگاھی به موقع مديريت موجب ايجاد مشکالت متعددی برای کارايی در ارايه فوری اطالعات بھنگام جھت ھماھ

و فرضيه  شدهبر يکديگر به وضوح مشخص فوق اوليه و ثانويه بنابراين تاثيرگذاری و تاثيرپذيری عوامل  .مديران شده است

بر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذارده و از  تشکيالتاداره  نحوهمديريت و  شيوه’ تحقيق که عبارت است از اين کهويژه 

الزم به ذکر است که جھت اصالح و بھبود سيستم اطالعاتی شرکت و رفع . مورد تاييد قرار می گيرد ‘دنآن تاثر می پذير

وضعيت مکانيزم ارتباطی و وضعيت  شاملمعايب و تنگناھای آن می بايست ھم به بھبود وضع متغيرھای عامل اوليه 

 اموربايگانی پرداخت و ھم اصالح وضع متغيرھای عامل ثانويه از قبيل وضعيت امور تشکيالت و روشھا، وضعيت  سيستم

. انسانی را در نظر گرفت روابط امورو وضعيت ، وضعيت امور مديريت اسناد و بايگانی ارزيابی نتايج عملکرد کارکنان

ح و توسعه يکی از مسايل داخلی عامل اوليه يعنی مکانيزم در فصل بعد جھت بھبود وضع سيستم اطالعاتی شرکت به اصال

 .پرداخته می شودارتباطی 

 



 

 

 

 

 

 ۵فصل 
 بھينه اطالعاتی مديريت ھایپژوھش جھت طراحی سيستم
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 سيستم اطالعاتی و گردش اطالعات شرکت ۵.١

در مورد . از پايين به باال و افقی می باشد عمودی ،جريان اطالعات در اين شرکت دارای مسيرھای عمودی از باال به پايين

اول، ھدفھا، خط مشی ھا، برنامه ھا، مصوبه ھا، دستورات و راھنمايی ھا در انجام کارھا از باالی سازمان به طرف پايين 

اقدامات انجام شده و نتايج  گزارشھایاز سطوح پايين سازمان اطالعات به صورت  ،در مورد دوم .دنجريان می يابآن 

جھت  گزارشھااطالعات به صورت فرمھا و نيز  و در مورد سوم کردهجريان پيدا ی شرکت اجرای عمليات به سمت باال

 .دننقل و انتقال می ياببين واحدھای مختلف ھماھنگی و انجام وظايف 

شناخت کم و کيف و منابع اخذ و دريافت ) وباعم از مکتوب و غيرمکت(مديريت اطالعاتی ھای مدل سيستمشناخت مراد از 

ترين  مناسب .توسط مديريت می باشدبه آگاھی ھا و معرفتھای ضروری برای اتخاذ تصميم، برنامه ريزی و کنترل سازمان 

روش در اين جھت مرور و بررسی در ساختار سازمانی دستگاه مربوطه و مطالعه و تجزيه و تحليل مناسبتھای سازمانی و 

ارچوب شبکه بندی سازمانی و مفاھيم منظور ھدر چ به طور منطقیواحدھای تابعه آن است زيرا جريان اطالعات  وظايف

جھت دستيابی به اين . در آن مانند اصل سلسله مراتب، عدم تمرکز سازمانی، تفويض اختيار و غيره صورت می پذيرد

به اطالعاتی مديريت بھينه  ھایو مرحله طراحی سيستمد موجو ھایمنظور، قدمھای مرحله مطالعه و تجزيه و تحليل سيستم

 .داشته می شوندبر ١.۵به شرح جدول ترتيب 

 

 و طراحی سيستمھای بھينه موجود ھایمطالعه و تجزيه و تحليل سيستم احلقدمھای مر ١.۵ جدول

 واحدتعيين شرح وظايف، فرمھای ورودی، گزارشھای خروجی و نحوه گردش اطالعات ھر  تعريف مساله

 تعيين اطالعات مورد نياز مديران واحدھا تجزيه و تحليل نيازھا

 خروجی گزارشھایطراحی فرمھای ورودی و  بھينه ھایطراحی سيستم

 

 :ھستندموارد زير  عبارت ازمراحل مذکورقدمھای اھداف 

بوده و نتيجه اين قدم شناخت ) ھاعملکرد و روند آن(موجود  ھایھدف بررسی و مطالعه وضع سيستم: تعريف مساله •

 .استسازمانی ارتباطات و اطالع رسانی گردش اطالعات و مسايل مربوط به  ،گزارشھافرمھا، 

جھت تعريف و تعيين  ھاتحصيل موافقت کلی با استفاده کنندگان سيستمدر اين قدم ھدف : تجزيه و تحليل نيازھا •

 کمايده آل را  ھایموجود و سيستم ھایجديد می بايست فاصله بين سيستم ھایسيستمزيرا ايده آل می باشد  ھایسيستم

 .نتيجه اين گام به صورت تشريح تجزيه و تحليل نيازھا می باشد. کرده و يا از بين ببرند
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اين . دنموجود بھبود يافته تر باش ھایاست که تا حد ممکن از سيستم ھايیھدف ارايه سيستم: بھينه ھایسيستم طراحی •

بھينه  ھاینتيجه اين قدم پيشنھاد سيستم. دنپذير تحقق ھاموجود و يا اصالح آن ھایند از تکميل سيستمنمی توا ھاسيستم

 .است

 :فعلی عبارت ھستند از ھایبرای تکميل سيستماطالعاتی مديريت بھينه  ھایطراحی سيستممرحله گامھای از اين رو 

 .و تھيه فرمھای خروجی است ھاسيستمخروجی از  گزارشھایھدف تشريح : طراحی خروجی ھا •

 .و تھيه فرمھای ورودی است به سيستمھا یورود داده ھایھدف تشريح : طراحی ورودی ھا •

 

 موجود ھایمطالعه و تجزيه و تحليل سيستم هحلمر ۵.٢

خروجی و نحوه گردش اطالعات ھر  گزارشھایبرای بيان اين منظور، شرح وظايف، فرمھای ورودی، : تعريف مساله •

، به دليل اين که در شرکت تاکنون مديران واحدھابرای به دست آوردن شرح وظايف . شوندواحد به ترتيب مشخص می 

 آننمونه که پرسشنامه شناخت شرح وظايف و اطالعات مورد نياز مديران طرح طبقه بندی مشاغل اجرا نشده است، 

واحدھا را که در  مديرانتا ھم شرح وظايف و ھم اطالعات مورد نياز  شدهطراحی آورده شده است  ٣در پيوست 

 .آورد د به دستنمراحل بعدی مورد استفاده قرار می گير

، ضمن اين که مدير مربوطه پرسشنامه تکميل شده واحد خود را يکايک مديران واحدھاسپس طی جلساتی با حضور 

. ندموجود جمع آوری گرديد گزارشھایو فرمھا و  آمدهبه دست  ھاواحد مشاھده می نمود، نحوه گردش اطالعات آن

طراحی سيستمھای بھينه که در زمان  ندمشخص گرديد مرحله از تحقيق نيزاين باره ھمچنين نقطه نظرات آنان در 

فرمھا و گام که شناخت شرح وظايف مديران، گردش اطالعات و نمونه نتيجه اين . گرفتخواھند مورد مالحظه قرار 

 .آورده شده است ۴در پيوست  گزارشھای واحدھای شرکت می باشد

واحدھای و گردش اطالعات  گزارشھاموجود که حاصل آن شناخت فرمھا،  ھایپس از بررسی و مطالعه وضع سيستم

مدل به ترتيب در  ٢شرکت می رسد که ھر  فرآيند کلی اطالعاتارتباطات و  ھایمی باشد نوبت به ترسيم مدلشرکت 

 .ترسيم گشته اند ٢.۵و  ١.۵نمودارھای 

موجود بھبود  ھایکه می بايست از سيستممديريت اطالعاتی بھينه  ھایدر ھنگام طراحی سيستم: تجزيه و تحليل نيازھا •

ی از ، حصول آگاھرا کم کرده و يا از بين ببرندايده آل  ھایموجود و سيستم ھایو فاصله بين سيستم بودهيافته تر 

موفق و د ننمی توانپيشنھادی  ھایو بدون اين شناخت، سيستم بودهاطالعات مورد نياز مديران ذيربط امری ضروری 

، اطالعات مورد نياز مديران واحدھا را که از پرسشنامه شناخت شرح وظايف و اطالعات گامدر اين . دنکارساز باش

و اين سوال مطرح است که آيا  دادهد طبقه بندی و مورد تجزيه و تحليل قرار نمورد نياز مديران استخراج می شو

 شناخت علل اشکاالت  در صورت منفی بودن پاسخ مبادرت به .دنموجود نيازھای افراد را بر طرف می نماي ھایسيستم
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که ھمان شناخت نيازھای اطالعاتی مديران واحدھای شرکت می باشد  گامنتيجه اين  .شودمی در سيستمھا و رفع معايب 

 .آمده است ۵در پيوست 

 

 مدل ارتباطات شرکت ١.۵نمودار 
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 فرآيند کلی اطالعات شرکتمدل  ٢.۵نمودار 
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 بھينه ھایمرحله طراحی سيستم ۵.٣

که جھت برطرف نمايان می سازد ت شرکت ياطالعاتی مديرموجود  ھایدر سيستمرا مطالعه قسمتھای پيشين نواقصی 

ھمان گونه که بيان شد، . گردندموجود اصالح و يا تکميل  ھاینواقص و نارسايی ھا به ناچار بايد سيستم آن نمودن

موجود و ايده آل را تا حد ممکن  ھایو فاصله بين سيستم بوده موجود بھبود يافته تر ھایجديد می بايست از سيستم ھایسيستم

واحدھا يکی يکی مورد توجه و اصالح مديريت اطالعاتی موجود بدين منظور سيستمھای . دنو يا از آن بکاھ بردهاز بين 

در نيز نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  .شوندطراحی می به شرح زير و موارد کمبود و کاستی آنھا  گرفتهقرار 

به صورت را شرکت مديريت اطالعاتی  ھایمدل سيستم می توان بھينه ھایپس از طراحی سيستم .آورده شده اند ۶پيوست 

 .داد نمايش ٣.۵نمودار 

 

 واحد فنی •

o درخواست تعميرات فرم 

در کاردکس شخصی جديد  که نسخه داده شودنسخه افزايش  ۴نسخه به  ٣از  فرماين نسخ داد تع 

 .تعميرکار ضبط می گردد تا بدين وسيله بتوان نتايج فعاليتھای وی را ارزيابی کرد

 يهبه منظور کسب اطالعات بيشتر از آن در قسمت پايين فرم نظر فرماين جھت جامع و مانع بودن  

 .مدير فنی ھم قيد گردد

o گزارش آمار تعميرات 

نيز به اقالم ديگر اضافه گردد تا فرم از جامعيت بيشتری  مصرفیيک قلم اطالعاتی به نام وسايل  

 .برخوردار شود

در باره کليه تعميرات انجام شده به مدير کارخانه، يک نسخه در باره گزارش اين يک نسخه کلی از  

ات واحد آزمايشگاھھای کنترل کليه تعميرات واحد توليد به مدير توليد، يک نسخه در باره کليه تعمير

و يک نسخه از تعميرات انجام شده برای واحد اداری به  ی کنترل کيفیکيفی به مدير آزمايشگاھھا

 .دنمدير اداری گزارش گرد

o واحد فنی گزارش ھزينه 

که شامل اقالم اطالعاتی کد کاالی مصرف شده، نحوه تامين کاال، ھزينه صرف شده و است گزارش جديدی 

و مدير کارخانه را قادر می سازد تا پيش بينی کند که واحد فنی چقدر ھزينه داشته و  بودهامين ھزينه نحوه ت

او را در برآورد لوازم فنی و مصرفی مورد نياز و بدين ترتيب چقدر لوازم از چه نوع مصرف می نمايد و 

چه بھتر ھزينه ھای صرف شده  ھمچنين واحد مالی را نيز در کنترل ھر. تھيه و تدارک آنھا ياری می رساند

 .واحد فنی کمک می کند در
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 واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی •

o  قرمزو  زرد ،کارتھای سبزفرمھای 

 .مصرف نيز اضافه گردد رنگی قلم اطالعاتی تاريخ انقضای به کليه کارتھای

o ی کنترل کيفیااعالم آمادگی واحد توليد به واحد آزمايشگاھھ فرم 

آزمايش  ،ی کنترل کيفی ملزم به نمونه برداریابعد از ساخت محصول، واحد آزمايشگاھھدر حين ساخت و 

واحد آن نمونه ھا و بررسی سالمت توليدات می باشد و واحد توليد پس از ھر مرحله ساخت می بايست به 

شفاھی است از طريق به طور اين اطالع رسانی که در حال حاضر . اطالع دھد تا فعاليت خود را آغاز کند

 .به صورت کتبی ميسر می شود فرماين 

o گزارش عملکرد واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی 

به طور روزانه  ی کنترل کيفیآزمايشگاھھاواحد اين گزارش مدير کارخانه را قادر می سازد تا از عملکرد 

 .آگاه شده و تصميمات مقتضی را اتخاذ کند

o گاھھای توليد و تاثير آنھا بر راندمانگزارش خرابی ماشين آالت و دست 

و نقصھای ماشين آالت و ميزان تاثير ھا اين گزارش که به مدير کارخانه فرستاده می شود وی را از خرابی 

می تواند پس از مشورت با مدير توليد او بدين ترتيب آنھا بر راندمان توليد از نظر کنترل کيفی آگاه ساخته و 

 .طرف سازی نارسايی ھا بکوشدفنی در جھت بر مدير و 

 

 واحد توليد •

o از واحد برنامه ريزی فرم درخواست مواد اوليه و بسته بندی 

در حال واحد توليد جھت انجام وظايف و تعھدات برنامه ريزی شده نياز به مواد اوليه و بسته بندی دارد که 

پس از تاييد مدير برنامه ريزی  وگرفته درخواست آن به طور شفاھی از واحد برنامه ريزی صورت حاضر 

    طراحی  فرمبه منظور کتبی کردن درخواست فوق اين . دناجناس ضروری از انبار تحويل گرفته می شو

 .که از طرف واحد توليد به واحد برنامه ريزی ارسال می شود هديگرد

o  ماھيانه توليدوضعيت گزارش 

د می بايست به مدير شوبه مدير عامل ارسال می وی ط اين گزارش عالوه بر اين که به مدير کارخانه و توس

و کنترل  هديھم از کم و کيف توليد و وضعيت کارگرھا و ماشين آالت آگاه گرد اوفنی ھم ارسال گردد تا 

 .بيشتری را روی اطالعات خود اعمال کند

o فرم علت باال بودن درصد ضايعات 

     به واحد برنامه ريزی فرستاده  ديگرو نسخه  هتوليد ماندعالوه بر اين که يک نسخه از اين فرم در واحد 

به مدير کارخانه، مدير فنی و مدير آزمايشگاھھای کنترل کيفی به ترتيب ھم می شود می بايست يک نسخه 

 .از علت بروز ضايعات آگاه شوندھم تا آنھا ارسال گردد 
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o فرم درخواست تاييد برای توليد اضافه بر تعھد ماھيانه 

به تاييد مدير کارخانه ھم برسد که بدين ترتيب  می بايستعالوه بر تاييد مديران و مسوولين مربوطه اين فرم 

 .در نظر گرفته می شود ویجای خالی برای تاييد و امضای 

 

 واحد برنامه ريزی •

o گزارش ماھيانه کسری مواد اوليه و بسته بندی 

از واحد برنامه ريزی به مدير عامل و مدير بازرگانی ارسال  ماھيانهبه طور  می بايستاين گزارش جديد که 

      را قادر به پيگيری مساله فوق گردد مشخص کننده کسری تحويل کاالھای مختلف مورد نياز بوده و مديران 

 .می نمايد

o  ماھيانهگزارش مغايرت مصرف 

قبيل مواد فنی و مصرفی و مواد و کاالھای مختلف را از  ماھيانهاين گزارش جديد که مغايرت مصرف 

در مورد کنترل مصرف، صرفه جويی مواد و به  تا ختهقطعات يدکی مشخص می کند، مدير عامل را قادر سا

اين گزارش در واحد برنامه ريزی تھيه شده و به مدير . حداقل رساندن ضايعات تصميم الزم را اتخاذ نمايد

 .عامل ارسال می گردد

o ه به انبار و صادره از انبارگزارش روزانه کاالھای وارد 

اين گزارش که ميزان و نوع کاالھای وارده به انبار و صادره از انبار را در طی روز نشان می دھد، مدير 

اين گزارش جديد در واحد برنامه ريزی تنظيم شده . عامل را در کنترل ورود و خروج کاالھا ياری می رساند

 .و به مدير عامل ارسال می گردد

o توليدماھيانه وضعيت  ایھگزارش 

به مدير توليد و  می بايستد نعالوه بر اين که به مدير عامل و مدير کارخانه ارسال می گرد ھااين گزارش

در ضمن در . را تاييد نمايند ھاآگاه شده و آن ھااز صحت و سقم اطالعات آنآنان د تا نمدير فنی ھم گزارش شو

به  ویگزارش تکميل شده و به مدير بازرگانی و از طريق  اين می بايستمورد محصوالت صادراتی نيز 

 .رييس صادرات ارسال گردد

o  مواد اوليه و بسته بندی بحرانی ماھيانهگزارش 

ھدف از اين گزارش جديد اطالع يافتن مدير عامل از مواد اوليه و بسته بندی ضروری جھت توليد است که 

اين گزارش در واحد . و می بايست اقدام ضروری در جھت تامين آنھا صورت گيرد بودهدر حال مصرف 

 .برنامه ريزی تھيه شده و به مدير عامل ارسال می گردد

o  مصرفیفرم رسيد کاالی 

تنھا نارسايی که ديده می شود صدور رسيد کاالی اداره انبار فنی و مصرفی در روش کار و گردش اطالعات 

 مشاھده  که  طوری ھمان  .ندارند  به انبارداری  یاحتياج  که  است  ی مصرفی و فنیکاالھا برای   مصرفی
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    آنھاموجود در مورد  تھيه نشده و تنھا اطالع ت موجودیمی گردد برای اين گونه کاالھا ھيچ گونه کار

تھيه گزارش از روی اين رسيدھا  بدين ترتيب. نسخه ای از رسيد کاالی مصرفی است که نزد انبار می ماند

کاری بس مشکل است که توصيه می شود برای کاالھايی ھم که احتياج به انبارداری ندارند، مانند کاالھايی 

د و نتھيه شده و اطالعات موجودی کاال در آن ثبت و ضبط گردت موجودی کار ،که به انبارداری احتياج دارند

و با کاالھای مختلف اين انبار به  هديدش اطالعات انبار حذف گردرسيد کاالی مصرفی از گر به طور کلی

 .صورت يگانه برخورد شود

 

 واحد بازرگانی •

o  وضعيت سفارشات خارجی ماھيانهگزارش 

، ھدف از اين گزارش جديد مطلع ساختن مدير عامل از وضعيت سفارشات خارجی مواد اوليه، بسته بندی

به طور ماھيانه در واحد بازرگانی تھيه شده و به مدير عامل  بايستمی و ساير کاالھا می باشد که  کمکی

 .ارسال گردد

o  وضعيت خريدھای داخلی ماھيانهگزارش 

ھدف از اين گزارش جديد مطلع ساختن مدير عامل از وضعيت خريدھای داخلی کاالھای مورد نياز می باشد 

 .ه مدير عامل ارسال گرددبه طور ماھيانه در واحد بازرگانی تھيه شده و ب می بايستکه 

o درخواست گواھی ھای آناليز آزمايشگاه فرم 

صادرات به منظور معرفی محصوالت صادراتی نيازمند به ارايه گواھی ھای آناليز آزمايشگاه  اداره

نامبرده اين گواھی ھا به توسط رييس صادرات و مدير  فرممحصوالت به مشتريان است که به وسيله 

 .زمايشگاھھای کنترل کيفی درخواست می گرددبازرگانی از مدير آ

o ساخت محصولھای درخواست پروانه  فرم 

فرم  به وسيلهھمانند مورد فوق، گاھی نياز به پروانه ھای ساخت محصوالت توليدی شرکت می باشد که 

 .مذکور می توان مکاتبات و تبادل اطالعات را تسھيل کرد

 

 واحد اداری •

o نياز فرم برآورد نيروی انسانی مورد 

به طور فصلی  می بايستمورد نياز کليه واحدھا طراحی شده و انسانی اين فرم جديد جھت آگاھی از نيروی 

و پس از تکميل به واحد اداری عودت داده  گرديدهماھه و يا ھر پريود زمانی ديگر بين واحدھا توزيع  ۶يا 

 .گرددشود تا نسبت به استخدام افراد مورد نياز مبادرت 

o عداد نيروی انسانی موجود و مورد نيازگزارش ت 
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تھيه می گردد مدير اداری و مدير عامل را قادر برآورد نيروی انسانی مورد نياز اين گزارش که از روی فرم 

 اقدامھای ضروری جھت تامين نيروی انسانی مورد احتياجانجام  اتخاذ تصميمات الزم و ،به تجزيه و تحليل

 .می سازد

o وی انسانی مورد نيازگزارش پيش بينی نير 

اين گزارش مدير عامل و مدير اداری را قادر به پيش بينی و آينده نگری در باره نيروی انسانی مورد نياز 

 .جھت توسعه سازمان می سازد

o گزارش حضور و غياب ماھيانه کارکنان 

 شدهھيه و تنظيم نه تبه طور ماھيا می بايستاين گزارش ھمانند گزارش حضور و غياب کارکنان می باشد که 

البته اين گزارش ھم اکنون موجود است ولی فقط . اداری تحويل گرددمدير و کارخانه مدير عامل،  و به مدير

 .دشوبه واحد مالی جھت محاسبه حقوق و دستمزد ارسال می 

o فرم تحويل و تحول خودرو 

به منظور انجام وظايف، ضرورت وجود اين فرم جھت ثبت و ضبط  کارکناندر صورت تحويل خودرو به 

 .ات و وضعيت فعلی خودرو الزم به نظر می رسدصمشخ

o نامه فرم معرفی 

معرفی شده و وضعيت وی از نظر جھت اشتغال به واحد کاری او می بايست در شرکت فرد پس از استخدام 

 .فرم تسھيل می گردداين اين کار به وسيله . تاريخ شروع به کار مشخص گرددو عنوان شغل يا سمت و 

o ھاگزارش آمار تصادفات و حوادث خودرو 

پس از می بايست  گرددترابری تھيه می  ادارهاين گزارش که به طور روزانه يا ھفتگی و يا ماھيانه به وسيله 

 .مقتضی را در اين رابطه اتخاذ نمايدتصميمات وی تا  شدهرويت مدير اداری به مدير عامل ارسال 

 

 

  



 اطالعاتی مديريتبھينه سيستمھای پژوھش جھت طراحی 

٨٢ 
 

 مديريت شرکتمدل سيستمھای اطالعاتی  ٣.۵نمودار 
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 اطالعاتی مديريتمکانيزه سيستمھای پيشنھاد پياده سازی  ۴.۵

سيستمھای اطالعاتی توسط تيم پياده سازی به  ھانوبت به پياده سازی آن اطالعاتی مديريتبھينه سيستمھای پس از طراحی 

اصولی است که انجام آن محتاج به افراد  یفرآيند سيستمھای اطالعاتی مديريتپياده سازی و توسعه . می رسد مديريت

چه به صورت سيستماتيک دستی و  سيستمھای اطالعاتی مديريتبنابراين برای برقراری . دمتخصص و حرفه ای می باش

اگر چه مديران . است متخصص نياز یتوسط مديربه مکانيزه به کار گروھی افراد و سرپرستی آنان " الچه به صورت کام

شرکت دارند اما مسووليت مستقيم طرح متوجه  سيستمھای اطالعاتی مديريتمختلف در طراحی  ھایتخصص بابسياری 

می بايست  سيستمھای اطالعاتی مديريتمدير  ،برای يک چنين مسووليت مھمی. می باشد سيستمھای اطالعاتی مديريتمدير 

به ھمين جھت کار مدير . بر تمام سطوح مديران پيدا نمايدنيز با تسلط فنی و وقوف کامل بر وظايف، نفوذ معنوی و علمی 

با مديران  سيستمھای اطالعاتی مديريتاھميت ارتباط مدير  .حساس و استراتژيک استبسيار  سيستمھای اطالعاتی مديريت

 می بايست نتايج فعاليتھا و اقدامات خود را به آنھا تسليم داردوی و  شتهدر درجه اولويت قرار دانيز طوح باالی شرکت س

و با توجه به  بودهتاکيد بر روی سيستم اطالعاتی بر مبنای کامپيوتر بيشتر از آن جا که در حال حاضر . )١٣٧١مومنی، (

در واحد طرح و برنامه شرکت وجود دارد، می توان از نظر جايگاه تری قسمتی به نام قسمت خدمات کامپيواين که 

تا ضمن ايجاد  نمودقسمت واگذار  آنرا به  سيستمھای اطالعاتی مديريتپياده سازی پروژه سازمانی، ايجاد و کنترل 

و نتايج فعاليتھا و عملکردھای  کردهمتمرکز  ھاآن، کوشش خود را نيز در جھت مکانيزه کردن سيستمھای اطالعاتی مديريت

 می بايستجديد  ھایپياده سازی سيستم پس ازدر نھايت  .خود را به مدير طرح و برنامه و بالطبع مدير عامل ارايه نمايد

در طول زمان  تاسيستمھای اطالعاتی مديريت يا مديريت منابع اطالعاتی به وجود آيد بخش به نام در شرکت ھم  بخشی

را بر حسب مقتضيات بر طرف نمايد تا  ھاو معايب و نارسايی ھای احتمالی آن دادهپياده شده را تحت کنترل قرار  ھایسيستم

 .گرديدانفورماتيکی مطلوب و ايده آل نايل  ھایدر غايت به سيستم

 ی که در قسمتھمان طور. جرا استمرحله پياده سازی در واقع مرحله انتقال واقعی سيستم طراحی شده به دنيای عمل و ا

می تواند  ھاد و پياده سازی آنندستی می باشموجود  ھایطراحی شده به منظور بھبود سيستم ھایقبل مشاھده گرديد، سيستم

در عمل با که البته ممکن است . دنو به تدريج در تشکيالت مورد استفاده قرار گير شدهشروع  ھابا به کارگيری از آن

است که در جھت  سيستمھای اطالعاتی مديريتولی به ھر حال اين مسووليت مدير  دشمشکالت و معايب مختلفی مواجه 

 .نمايدرفع مشکل اقدام 

 فرا ھاسيستمآن نوبت مکانيزه کردن و کامپيوتری ساختن اطالعاتی مديريت پيشنھادی  ھایپس از اطمينان از صحت سيستم

اطالعاتی  ھایسخت افزاری و نرم افزاری متناسب با مدل سيستم ھایمی رسد که اين مرحله نيز نيازمند به طراحی سيستم

 :به دست می آيندبا مطالعات به عمل آمده نتايج زير . شرکت می باشدمديريت 

احد فنی نيازمند به سيستم اطالعاتی تعمير و نگھداری ماشين آالت و تجھيزات می باشد که در حال حاضر فاقد آن و •

 .است

 .سيستم اطالعاتی توليد می باشد که در حال حاضر فاقد آن است احد توليد نيازمند بهو •
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واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی نيازمند به سيستم اطالعاتی کنترل کيفيت می باشد که اکنون چنين سيستمی موجود  •

 .نيست

که در حال  ھا است اطالعاتی برنامه ريزی و کنترل توليد و موجودی ھایسيستمزيرواحد برنامه ريزی نيازمند به  •

 .سيستم را دارا می باشدزير ٢حاضر ھر 

ھم اکنون ھر دوی آنھا وجود داشته ولی سيستم حقوق و دستمزد نياز دارد که زيرواحد مالی به سيستم اطالعاتی مالی و  •

 .قابل استفاده نيستند چ کدام از آنھاھي مربوطهنواقص و اشکاالت در برنامه ھای وجود به علت 

از آن استفاده  يیآشناعدم سيستم به علت با وجود داشتن آن يستم اطالعاتی کارکنان احتياج دارد که واحد اداری به س •

 .نمی شود

سيستم اطالعاتی سفارشات زيرفقط ھم اينک واحد بازرگانی به سيستم اطالعاتی بازاريابی و بازرگانی نياز دارد که  •

 .و از آن استفاده می گردد بودهموجود خارجی 

به عھده دارد به سيستمھای کاربردی مختلفی نيازمند است در شرکت احد طرح و برنامه ھم که وظيفه ای حساس را و •

 .می شود مشاھدهکه فقدان آنھا 

مکانيزه به نياز شرکت به سيستمھای مکانيزه می توان تقدم و تاخر و اولويت طراحی و پياده سازی سيستمھای  نظر

 :احدھای فوق به صورت زير در نظر گرفترا برای ومديريت اطالعاتی 

 دستمزد برای واحد مالیو سيستم حقوق زيرو سيستم اطالعاتی مالی  •

 سيستم اطالعاتی توليد برای واحد توليد •

 سيستم اطالعاتی نيروی انسانی برای واحد اداری •

 سيستم اطالعاتی تعمير و نگھداری برای واحد فنی •

 واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفیسيستم اطالعاتی کنترل کيفيت برای  •

 سيستم اطالعاتی بازاريابی و بازرگانی برای واحد بازرگانی •

 سيستم اطالعاتی برنامه ھای کاربردی متعدد برای واحد طرح و برنامه •

مسوول علمی و تحقيقات و ساير بخشھای تخصصی دارويی،  ،سيستم اطالعاتی فنی دارويی برای مسوول فنی دارويی •

 رايشیبھداشتی و آ

به ھمين علت از آن صرف نظر شده  وسيستم اطالعاتی واحد برنامه ريزی در حال حاضر جوابگوی مايحتاج آن واحد بوده 

 .در صورت نياز آن را توسعه دادمی توان است ولی 

 بودهبرنامه ريزی  د که يکی از آنھا در واحدنعدد ريزکامپيوتر می باش ٢تعداد سخت افزارھای موجود در شرکت ھم اينک 

و ريزکامپيوتر ديگر در واحد بازرگانی مورد استفاده قرار می گيرد واحد برنامه ريزی و واحد توسط  به طور مشترکو 

 .ھيچ گونه استفاده ای از آن به عمل نمی آيد مالی بوده که
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در واحدھای مختلف شرکت  از نظر معماری سخت افزاری می توان سيستم شبکه محلی را جھت اتصال ريزکامپيوترھا که

کنترل کاملی را بر بتواند  تا گرفتهشبکه را قسمت خدمات کامپيوتری به عھده اين مديريت  .نصب می شوند به کار گرفت

 .ترسيم شده است ۴.۵در نمودار محلی پيشنھادی شبکه . اعمال کندمديريت اطالعاتی مکانيزه روی کليه سيستمھای 

 

 شرکت شبکه محلی ۴.۵نمودار 

 

 

ند مورد بررسی و تجزيه ناطالعاتی مديريت به شرکت تحميل می ک ھایالبته در اين راه می بايست ھزينه ھايی را که سيستم

. )١٣٧٠فراھانی راد، ( و تحليل قرار داد زيرا ھزينه ھای سيستمھای اطالعاتی به واسطه اندازه شرکت تغيير می کنند

ترين و  اطالعاتی مديريت به عنوان درصدی از درآمد شرکت به طور قابل مالحظه ای در بين بزرگ ھایسيستم بودجه

تجزيه و تحليلھا . ترين سازمانھای پيشتاز که سابقه کاربرد موثر از سيستمھای اطالعاتی را دارند در تغيير است کوچک

 با سطح  خود به خود در ارتباط مستقيم ی اطالعاتی مديريتسيستمھابر روی بودجه   درصد صرف شده  که  نشان می دھند
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بين شرکتھای با  سيستمھای اطالعاتی مديريتگونه گونی در طرحھای ھزينه ای . درآمد شرکتھای مورد نظر نمی باشد

درآمد اين که به بيشتر به نيازھای محاسباتی و ميزان پردازش اطالعات آنھا بستگی دارد تا " سطوح مختلف درآمد احتماال

و توجيه که وظيفه فرموله  سيستمھای اطالعاتی مديريتتنوع مذکور پيچيدگی ھای متعددی را برای مدير . وابسته باشد آنان

 .را دارد پديد می آورد نمودن بودجه ھای خود

 عاتی مديريتسيستمھای اطالطرح پياده سازی و دستور مديريت نسبت به اجرای طرح، مدير تصويب و موافقت پس از 

کامپيوتر و ديگر سخت افزارھای مورد لزوم از قبيل چاپگر و رسام را  کرده،آغاز را سازماندھی کادر پياده سازی کار 

، آموزش ندجديد آماده به کار شد ھایزمانی که سيستم .و نرم افزارھا و برنامه ھای مختلف را آماده می سازد نمودهانتخاب 

         و  داشتهد که نياز به برنامه درسی و خط مشی ھای اجرايی نگ آنان صورت می گيرکارکنان و ارتقاء سطح فرھن

سيستم اطالعاتی بر مبنای کامپيوتر با نصب سخت افزارھا فعاليت آغاز . دنبه امور جاری کارکنان صدمه ای بزن می بايستن

مسايل از آن جايی که . با جانشين سازی کامل سيستم جديد به جای سيستم قديمی است ای مربوطه و پايان آنو نرم افزارھ

با دقت می بايست پياده سازی کار بنابراين  ھستندمشکالت اين مرحله از روابط انسانی و عمل و عکس العملھای رفتاری 

می تواند به يکی از روشھای ناگھانی،  جديدبا سيستم قديمی جانشين سازی سيستم . زياد برنامه ريزی شده و مديريت گردد

 .ه اندنشان داد ۵.۵و موازی صورت گيرد که در نمودار  فازبندی شده

 

 جانشين سازی سيستم جديد با سيستم قديمی ۵.۵نمودار 
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  مناسب به نظر می رسد در درجه اول روش موازی و در درجه دوم روش فازبندی شده  تروشی که در مورد اين شرک

و ھنگامی که موفقيت سيستم جديد  آمدهو جديد برای مدتی به اجرا در  یسيستم قديم ٢می باشد چون در روش موازی ھر 

ترديدی نيست که اجرای اين روش بسيار ھزينه بر است زيرا نياز به نيروی . سيستم قديمی حذف می گرددآنگاه حتمی شد 

 بودهاز سيستم جديد ناشی مشکلی پديدار شود نمی توان اثبات کرد که  وقتیاين است که  ديگراشکال . انسانی مضاعف دارد

البته قابل . ده کنندگان نيز به راحتی صورت نخواھد گرفتپذيرش آن از طرف استفا" ضمناو می باشد يا از سيستم قديمی 

و تغيير تدريجی  ١از کنترلھای مکررزيرا  می باشديی از قبيل ريسک اجرايی کمتر ياذکر است که اين روش دارای مزا

در و حجم تغييرات  شدهدر روش فازبندی شده مراحل تدريجی برای تغيير در نظر گرفته در حالی که . برخوردار است

تا با سيستم جديد آشنا شوند اما  شتهبه اين ترتيب استفاده کنندگان سيستم فرصت بيشتری دا .می شودطول مدت زمان شکسته 

و اسناد مختلفی را  گزارشھاو  هسيستم مختلف را برای مشتريان به اجرا در آورد ٢مشکل اساسی اين است که نمی توان 

ممکن است استفاده کنندگان سابقه عملکرد با سيستمھای به دليل اين که در روش فوری و ناگھانی جانشين سازی  .تھيه نمود

ن ت مخلتفی به وجود می آيند که ممککامپيوتری را نداشته و اتکاء به نفس در عمل با سيستم جديد را در خود نبينند مشکال

آنھا را رد کنند ولی از مزايای آن اين است که يا اطالعاتی بدبين شده و  مکانيزهنسبت به سيستمھای آنھا باعث شوند تا است 

 ،در صورت آشنايی استفاده کنندگان با سيستمھای کامپيوتری، کم بودن فرصت زمانی از نظر آغاز به کار با سيستم جديد

زمانی که عملکرد سيستم آن چنان عدم بودجه کافی جھت استخدام افراد جديد و  ،محدود بودن منابع پولی، انسانی و فيزيکی

 .وسيع نبوده و در يک قسمت محدود به مورد اجرا در می آيد می تواند مورد استفاده قرار گيرد

سيستمھای  يننقش مدير و متخصصی دارای گامھايی است که جديد کامپيوتر ھایبه طور کلی مرحله پياده سازی سيستم

 .نشان داده شده اند ۶.۵در نمودار اين گامھا  .دنآشکار می سازرا در انجام اين مھم مديريت اطالعاتی 

سيستمھای اطالعاتی مدير  می بايستکه  ھستندای ای جداگانه ھايمن سازی و تامين امنيت سيستمھای کامپيوتری نيز مقوله 

 .مد نظر قرار دھد ھابا طراحی سيستم" تواماآنھا را  مديريت

ھنگامی که . است ھامی رسد مرحله کنترل و تجديد نظر و يا بازنگری اثربخشی سيستممرحله آخر که ذکر آن الزم به نظر 

د نو کيفيت و کميت اجرايی آن کنترل شو بودهبرای مدتی به طور کامل زير نظر  می بايستجديد پياده سازی شد  یسيستم

اين مرحله شامل مقايسه بازده و کارايی اجرای سيستم با استانداردھای تعيين شده، مقايسه  .دنکه آيا با انتظارات مطابقت دار

مرحله اين مرحله به عنوان بنابراين . می باشد ھستندکه نيازمند به تغيير  اموری د و کارايی سيستم و اصالحبرنامه با عملکر

ھر ساله صورت گيرد زيرا " معموالمی بايست جديد نظر ت. نگھداری تلقی گرديده و ھمواره احتياج به جلسات منظم دارد

فاکتورھای قابل بررسی در اين مرحله عبارت از . انداجرايی سيستم فراھم شده و نواقص اجرا نيز معين گرديده الزم سابقه 

ت کافی، دقيق و باشد که آيا سيستم جديد اطالعا آنو شايد بھترين ارزيابی  بودهو اطالعات مربوط  گزارشھادقت، ھزينه و 

اگر پاسخ  .به سواالت مورد نظر در زمان و مکان مناسب و با کيفيت و کميت الزم در اختيار می گذاردجھت پاسخ را سريع 

 .مثبت باشد ترديدی نيست که موفقيت سيستم تضمين گرديده است پرسشبه اين 

                                                            
١ Cross Check 
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 سيستمھادر پياده سازی  سيستمھای اطالعاتی مديريتو متخصصين نقش مدير  ۶.۵نمودار 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ۶فصل 
 خالصه و نتيجه گيری
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توليد و عرضه دارو در برابر جامعه و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت عدم تاخير در انجام تعھدات 

برنامه ريزی، کنترل و اتخاذ تصميمات مناسب و عقاليی به واسطه فقدان دسترسی به موقع مديريت شرکت داروسازی 

 در شرکت مذکوراطالعاتی  سيستمحوله به دليل عدم کارايی تھران شيمی به اطالعات الزم و کافی جھت انجام وظايف م

 .مساله مورد توجه اين پروژه تحقيقاتی می باشد

ضمن بيان  ٢در فصل . دارد پژوھشبه طور کلی اختصاص به بيان مطالبی پيرامون طرح  ١فصل در پايان نامه حاضر، 

مديريت اطالعاتی، مديريت  مقدمه ای به سيستمھای اطالعاتی مديريت، سير تکاملی روشھا و شيوه ھای تشکيالت سازمانی،

ريزی ارايه  کامپيوتری و مديريت انفورماتيکی، مطالبی نيز پيرامون طرح استراتژيک مديريت اطالعات و روش طرح

 مقدماتی که از محيط پژوھش به دست پژوھشيافته ھای  ۴در فصل  شده وبيان  پژوھشروش انجام  ٣در فصل . گرديدند

و  شناخت وضعيت موجود سيستم اطالع رسانیبدين صورت که پرسشنامه . می گيرندمورد تجزيه و تحليل قرار  اندآمده 

. کلی نسبت به وضع موجود حاصل آيد یو بين تصميم گيران شرکت توزيع گرديد تا شناختشده ارتباطات سازمانی طراحی 

مختلف نسبت به سيستم و مسوولين  روسا ،يرانپس از تجزيه و تحليل نتايج پرسشنامه و مشخص شدن طرز تلقی مد

شيوه مديريت و نحوه ’ که عبارت است از پژوھششرکت، فرضيه ويژه و شيوه مديريت و نحوه اداره تشکيالت اطالعاتی 

بدين . مورد آزمايش و قبول واقع می شود‘ دنرده و از آن تاثر می پذيربر سيستم اطالعاتی سازمان تاثير گذا تشکيالتاداره 

ترتيب که ميزان کارايی يا عدم کارايی سيستم اطالعاتی ھم معلول علتھای مربوط به اجزای داخلی سيستم اطالعاتی از قبيل 

ت مديري شيوهاطالعاتی و  ھایو ھم معلول علتھای مربوط به مديريت سيستم بودهمکانيزم ارتباطی و سيستم بايگانی سازمان 

، نحوه مديريت اسناد ، کيفيت ضوابط ارزيابی نتايج عملکرد کارکنانروشھاو تشکيالت مديريت امور چگونگی سازمان مثل 

 .مديريت نيروی انسانی می باشد طرزو  و بايگانی

ر به منظو ،طريق بھبود در شيوه مديريتاز سيستم اطالعاتی مربوطه جھت اصالح وضع موجود  پيشنھادھایپس از ارايه 

 مديرانبين پرسشنامه شناخت شرح وظايف و اطالعات مورد نياز مديران به نام پرسشنامه ديگری  انجام پژوھش اصلی

، حساسيت و مشارکت آنان نيز نسبت به آنھاتا ضمن مشخص شدن شرح وظايف و اطالعات مورد نياز  گرديدتوزيع شرکت 

فرمھا و نمونه ضمن ترسيم نمودار گردش اطالعات، سپس طی جلسات مختلف با مديران فوق، . ادامه کار جلب شود

 در نھايت .ندموجود نيز جمع آوری گرديد و نقطه نظرات آنان در رابطه با سيستم اطالعاتی شرکت مشخص شد گزارشھای

اطالعاتی  بھينه ھایرحله طراحی سيستمدر م. گرديدندترسيم  ۵شرکت در فصل  رآيند کلی اطالعاتفارتباطات و  ھایمدل

موجود  ھای، با توجه به نيازھای اطالعاتی مديران مذکور جھت انجام وظايف محوله، موارد کمبود و نقصان سيستممديريت

ر د. گرددمی شرکت ترسيم مديريت اطالعاتی  ھایمدل سيستمسرانجام و  شدهبه طور متناسبی طراحی  پس از تشخيص

تا راھنمايی برای عمل  شده تدوينبرای شرکت اطالعاتی مديريت مکانيزه نھايت طرح پيشنھادی پياده سازی سيستمھای 

 پيشنھادھایموجود مشاھده شده است،  ھایھر کجا که نارسايی و يا تنگنايی در سيستم پژوھشدر ھر مرحله انجام  .باشد

 .می گردندارايه  آنجھت اصالح  نيز مربوطه

مرھون احساس نياز واقعی مديران و مشارکت  سيستمھای اطالعاتی مديريتالزم به ذکر است که موفقيت طرح پياده سازی 

 .می باشدسيستمھا آن آنان با مسوولين پياده سازی 



 

 
 

 

 

 

 پيوستھا
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 داروسازی تھران شيمیآشنايی با شرکت  ١پيوست 

 

سال سپس در با توليد فرآورده ھای آرايشی و بھداشتی شروع به کار نمود و  ١٣۴١شرکت داروسازی تھران شيمی در سال 

با پيروزی انقالب اسالمی ايران و از . ساخت برخی از محصوالت دارويی مختلف را در برنامه توسعه خود قرار داد ١٣۴۴

ھدف شرکت ضمن بھبود کيفيت . ه استبه بعد اداره امور شرکت به عھده سازمان صنايع ملی ايران گذارده شد ١٣۵٩سال 

توليدی  فرآورده ھای، کسب سود حاصل از طريق توليد و فروش دارويی، بھداشتی و آرايشیتنوع محصوالت افزايش و 

عمده محصوالت اين شرکت به . داردزش پزشکی تعھد است که شرکت نسبت به توليد آنھا به وزارت بھداشت، درمان و آمو

آنتی بيوتيک وسيع الطيف با اثر (ميلی گرمی  ٢۵٠الزم به ذکر است که کپسول کلرامفنيکل . دنمی باش ١.١جدول پشرح 

نيز جزو محصوالت توليدی شرکت ) و ضد تھوع آرامبخش قوی(و قطره کلرپرومازين  )اختصاصی بر روی باسيل تيفوئيد

پروانه ساخت مواد آرايشی و بھداشتی است که  ٢٠اين شرکت دارای حدود  در ضمن. بوده که اکنون ديگر توليد نمی شوند

 .توليد آنھا در حال حاضر صورت نمی گيرد

در سطوح آن العات مورد نياز مديران ، از نظر ھدفھا و وظايف مختلف واحدھا و اطآناين شرکت را با نمودار سازمانی 

 ١.١پکه در نمودار  یھمان طور. مختلف جھت تصميم گيری، برنامه ريزی و کنترل، مورد بررسی قرار می دھيم

و در واقع  بودهمالحظه می گردد، ساخت سازمانی اين شرکت بر مبنای نوع عمليات يا وظايف اصلی و تخصصی استوار 

از چنين ھماھنگی و نظمی  "قبالنمودار سازمانی شرکت . صلی سازماندھی شده استشرکت بر اساس طرح وظايف ا

ت انجام بھتر وظايف منجمله ايجاد سيستمھای اطالعاتی جھ آنبا سعی و کوشش مديران ولی ھم اکنون برخوردار نبود 

زير نظر مدير عامل عالوه بر مسوول فنی دارويی، مسوول علمی و  .ه استو طرح طبقه بندی مشاغل بھبود يافتمديريت 

شاخه مديريت يعنی مديريت کارخانه، مديريت طرح و برنامه، مديريت اداری،  ۶تحقيقات و مسوول حسابرسی داخلی 

روسا و  زير نظر ھر يک از مديران فوق، مديران،. دنمديريت بازرگانی، مديريت مالی و مديريت برنامه ريزی قرار دار

تقسيم شده متفاوت سطح  ٣که در نمودار سازمانی مشاھده می شود، نمودار به  گونهھمان . مسوولين ديگری نيز وجود دارند

و در طراحی سيستمھای اطالعاتی مديريت ھر کدام  داده را نشانفوق حوزه عمل ھر يک از مديران اين تقسيم بندی  .است

. ھستنددر سطح استراتژيک، تصميمات مديريت حياتی و در جھت اھداف سازمان . يردحوزه ھا مورد استفاده قرار می گ از

و يا  کردهبايستی کوشش خود را بر روی چه فعاليتھايی متمرکز " تصميمات مديريت در مورد اين که اصوال ،به طور مثال

  چنين تصميمات استراتژيکی به آينده ارتباط داشته و در برگيرنده . دند می باشيفرھنگ سازمانی را چگونه بھبود بخشاين که 

تصميمات مديران عالی در ارتباط با برنامه ريزی طويل المدت به طور کلی، . ھستندبرنامه ريزی ھای بلند مدت 

ليدی و يا نوع کاالی توروی مديران در سطح تاکتيک کوشش خود را بر . دناستراتژيک و ھدايت گروه صورت می پذير

مديران در سطح عملياتی  در نھايت .نمايندتصميم گيری ھای تاکتيکی در جھت تحقق اھداف استراتژيک شرکت متمرکز می 

اين نوع وظايف شامل . و مجريان تصميمات استراتژيک و تاکتيک شرکت ھستند کردهتصميمات روزمره را اتخاذ " عموما

  .تھای مختلف روزمره و غيره می باشنداستخدام، سفارش کاال، برنامه ريزی فعالي
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 محصوالت شرکت ١.١جدول پ

 خاصيت نام گروه

 قرص

 ھا و انگلھا با طيف وسيع موثر جھت برخی از باکتری یميلی گرم ٢۵٠مترونيدازول 

 پايين آورنده قند خون ۵گلی بن کالميد 

 ضد افسردگی قوی ١٠٠و  ٢۵تريميپرامين 

 آرامبخش قوی ١٠٠و  ٢۵کلرپرومازين 

 با اثر اختصاصی بر توکسوپالسموز ۵٠٠و  ٢۵٠اسپيرامايسين 

 با عدم تاثير سوء بر مبتاليان به ناراحتی معده ۵٠٠) ميکروکوتد(رين يآسپ

  مترونيدازول واژينال

 دراژه

 ضد حساسيت پرومتازين

 ضد دردھای اسپاسموديک ھيوسين ان بوتيل برومايد

 جھاز گوارشی کمک به دايجستيو

 شربت مايع

 ضد حساسيت  ۶٠پرومتازين 

   ۶٠گايا فنزين 

  بنزوات مترونيدازول

 آنتی بيوتيک وسيع الطيف ٢٠٠اريترومايسين  شربت پودر

 آمپول

 ضد حساسيت  ٣پرومتازين 

 آرامبخش قوی  ٣کلرپرومازين 

 ضد تھوع  ٢متوکلوپراميد 

 دردھای اسپاسموديکضد  ١ھيوسين ان بوتيل برومايد 

  ١۵فلوئوسينولون  پماد دارويی
 ی ھای پوستیضد التھاب مورد استفاده در بيمارکورتيکوئيد 

  ١۵فلوئوسينولون  کرم دارويی

   ۶٠مردانه ماھور  ادوکلن

 مرطوب کننده  ۶٠موزن  کرم بھداشتی
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 نمودار سازمانی شرکت ١.١نمودار پ

هريدمتايھ

لماعريدم

نارواشم لماعريدمرتفدسيير

هناخراکريدم همانربوحرطريدم

وتاليکشتسيير
اھشور

تامدخسيير
یرتويپماک

اھحرطسيير

یناگرزابريدم یلامريدمیراداريدم یيورادینفلووسم

ویملعلووسم
تاقيقحت

یسرباسحلووسم
یلخاد

رامآوهجدوبلووسم

لکیرادباسحسيير

یزيرهمانربريدم

ناريدمهزوح
کيژتارتسا

ناريدمهزوح
کيتکات

ناريدمهزوح
یتايلمع

وینفرابناسيير
یفرصم

وداومرابناسيير
لوصحم

یزاسزابرابنالووسم

یزيرهمانربلووسم
ديلوتلرتنکو

یزيرهمانربلووسم
اھیدوجوملرتنکو

یرادباسحسيير
یتعنص

یلامیرادباسحسيير

وقوقحلووسم
دزمتسد

تاشرافسسيير
یجراخ

تارداصسيير

یلخادتاکرادتسيير

ویبايرازابسيير
شورف

ینيزگراکسيير

تامدخسيير

یربارتسيير

کدوکدھملووسم

وینميالووسم
تشادھب

نواعتوهافرلووسم

یاھھاگشيامزآريدم
یفيکلرتنک

هاگشيامزآسيير
یژولويبورکيم

هاگشيامزآسيير
یکيزيفویيايميش

ديلوتريدم

لوپمآسيير

تبرشسيير

ینفريدم

قربسيير

وتاريمعتسيير
یرادھگن

دامپوصرقسيير

یدنبهتسبسيير

ویشيارآسيير
یتشادھب

تاسيساتسيير
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مدير عامل، مدير کارخانه و مدير . ماھيت تصميمات مديران در سطوح مختلف با توجه به سطح وظايف آنان فرق می کند

مديران باالی شرکت می باشند به ناچار  در مجموعمدير طرح و برنامه که  به ھمراه) که عضو ھيات مديره ھستند(مالی 

و برنامه ھای دراز مدت و اساسی  بايد وقت و امکانات خود را به مسايل استراتژيکی، جھت يابی ھا، تدوين خط مشی ھا

آنھا ھمچنين به مسايل و امور خارجی شرکت و ترسيم دورنمای فعاليتھا جھت نيل بھتر به اھداف . دھنداختصاص شرکت 

می شوند  اين مديران تغييرات، فشارھا و نوساناتی را که از محيط خارجی بر شرکت وارد در ضمن. ی پردازندم سازمانی

 .حل و فصل می نماينداز قبيل سر و کار داشتن با دولت، رقبا، انتظارات و احتياجات مردم و تقاضای کارگران 

ابی به حل مشکالت و مسايل اتخاذ گردد به صورتی بھترين تصميم جھت راه يتا در اين شرکت به جھت اين که سعی شود 

ع شود واحدی به نام ھيات مديره وجود دارد که شامل مدير عامل، مدير کارخانه و مدير قکه برای کل اھداف شرکت مفيد وا

رنامه ريزی ھای کلی ب خط مشی ھای اساسی مشخص و ،در اين ھيات اھداف شرکت تعيين. مالی به طور موظف می باشد

رھبری عمليات اجرايی جھت انطباق با  و در عين حال وظايف گرديده تدوينتوجه به امکانات و محدوديتھای شرکت  با

البته در شرکت کميته برنامه ريزی و نظارت بر توليد ھم وجود . دنشوانجام می نيز کنترل عمليات و رفع معايب  ،اھداف

          و متشکل از مدير عامل، مدير کارخانه، مدير  داشتهعھده دارد که وظيفه برنامه ريزی کلی توليد شرکت را به 

. برنامه ريزی، مدير اداری، مدير فنی، مدير توليد، مدير آزمايشگاھھای کنترل کيفی، مدير بازرگانی و مسوول فنی می باشد

ابتدا جھت انجام تعھدات شرکت نسبت به توليد محصوالت دارويی تکليف شده از جانب وزارت آن بدين صورت که 

تعھدات . و سپس به برنامه ريزی توليد محصوالت متفرقه می پردازد کردهبھداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ريزی 

ه شرکت که از جانب وزارتخانه سال ٢شرکت نسبت به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی طی صورتجلسه اھداف 

مبادرت به  شرکتسپس واحد برنامه ريزی با توجه به امکانات و محدوديتھای . دنفوق ابالغ می گردد مشخص می شو

ارسال می نمايد تا تصميمات مقتضی  مذکوربه کميته  بو نتايج را جھت تصوي کردهبرنامه ريزی و برآورد منابع الزم 

وی از طريق مه ريزی توليد و برآورد منابع مختلف، دستورات الزم جھت توليد به مدير کارخانه و پس از برنا. دناتخاذ گرد

         مختلف به مدير کارخانه و سپس به مدير عامل ارسال  گزارشھایبه صورت توليد و نتايج  شدهبه مدير توليد ابالغ 

که برنامه ھای ميان مدت و کوتاه  می شونددھا تشکيل البته جلسات مختلف شورايی نيز با حضور مديران واح. دنمی گرد

و مشکالت اجرايی مختلف نتايج عملکرد  از يک سو مديراندر اين جلسات، . مدت اجرايی را تنظيم و تعديل می نمايند

و  نمودهو اطالعات واصله از روسا و مسوولين زير نظر خود منعکس و مطرح  گزارشھارا بر مبنای  برنامه ھای مصوب

با توجه به اطالعات و حقايق موجود، در سپس  .خود را ارايه می نمايد پيشنھادھایو  نظرھا نيزاز سوی ديگر مدير عامل 

با توجه به عوامل داخلی و در ضمن  .می گردندو مشکالت حل و فصل شده اھداف، خط مشی ھا و برنامه ھا جرح و تعديل 

 .می گردند عمالانيز  تغييرات الزمنابع مادی و انسانی خارجی از نظر تخصيص م

ھمان طوری که در نمودار . مدير عامل و مديران تحت نظر وی ناگزير از اتخاذ تصميم و حل مسايل سازمانی ھستند

اين مشاورين . ، مدير عامل دارای ستاد شخصی نيز ھست که شامل مشاورين مختلفی می باشدنشان داده شده استسازمانی 

و خدمات مشورتی خود را از طريق ارايه توصيه ھا و  کردهمسايل تخصصی ياری حل را در  ن ویمدير عامل و مديرا

 تصميمات صحيحتر و مستدلتریبتوانند د تا آنھا نماينعرضه می  تخصصی الزم در امور مربوط به آناندادن راھنمايی ھای 
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ران واحدھای مختلف و مشاورين مدير عامل در صورت لزوم در جلسات شورا، مدي. را در اداره امور شرکت اتخاذ کنند

 .دفاع از طرحھای خود و يا به عنوان مشاوره حضور پيدا می کنند" جھت ادای پاره ای توضيحات و اطالعات و احيانا

 ٢۶٠شاغل در شرکت در حال حاضر  کارکنانتعداد و  ھستند ٢.١شرح جدول پھر کدام دارای اھدافی به واحدھای شرکت 

 .می باشند آنواحدھای در که عھده دار انجام عمليات گوناگون  بودهنفر 

 

 اھداف واحدھای شرکت ٢.١جدول پ

 اھداف واحد

 ل سيستمھای اطالعاتی مديريتتدوين طرحھا و برنامه ھای مختلف توسعه مث طرح و برنامه

 ھا برنامه ريزی و کنترل توليد و موجودی برنامه ريزی

 آرايشی و بھداشتیدارويی، توليد محصوالت  توليد

 و تجھيزات آن شرکتتعمير و نگھداری  فنی

 کنترل ميکروبيولوژيک، شيميايی و فيزيکی مواد اوليه و فرآورده ھای توليدی آزمايشگاھھای کنترل کيفی

 خريد مواد اوليه و اجناس مورد نياز و فروش توليدات بازرگانی

 و حسابداری انجام کليه امور مالی مالی

 انجام کليه امور اداری اداری

 



 

٩٧ 
 

 و ارتباطات سازمانی ت موجود سيستم اطالع رسانیپرسشنامه شناخت وضعي ٢پيوست 

 

به نظر شما سيستم اطالع رسانی شرکت برای اين که ھر يک از کارکنان منجمله شما به اطالعات الزم جھت انجام  – ١

 وظايف خود دسترسی داشته باشد چگونه عمل می کند؟

 بد     متوسط      خوب  

يا غير از آنچه که شما دستور سيستم اطالعاتی و پيام رسانی و ارتباطات چند دفعه باعث شده است که کاری خالف و  – ٢

 انجام شود؟) به طور کتبی يا شفاھی(داده ايد 

 ھيچگاه     بعضی مواقع     ھميشه  

به عنوان ( دير به دست شما  به طور کتبیيا گزارشی  به طور شفاھیتاکنون چند بار اتفاق افتاده است که خبری  – ٣

رسيده باشد به طوری که نتوانسته باشيد اقدام به موقع در جھت اصالح و بھبود مشکل پيش آمده ) مسوول واحد مربوطه

 انجام دھيد؟

 ھيچگاه     بعضی مواقع     ھميشه  

حاوی (به اصل جامع و مانع بودن  با توجه" و غيره تھيه شده در شرکت معموال ماھيانهروزانه، ھفتگی،  گزارشھای – ۴

تا چه حد منظم، روشن و بيانگر پيشرفت واقعی کار، مسايل موجود و راه ) اطالعات مورد نياز و فاقد مطالب غيرضروری

حلھای پيشنھادی و اطالعات و پيامھای اداری الزمه در جھت رفع نيازھای اطالعاتی شما در طبقه سازمانی مربوط به خود 

 د؟تھيه می شون

 کم     متوسط      زياد  

 فرمھای اداری تا چه حد به عنوان يکی از مھمترين ابزارھای انتقال اطالعات مورد استفاده قرار می گيرند؟ – ۵

 کم     متوسط      زياد  

 تا چه حد تغييرات ايجاد شده در شرکت، تشکيالت و روشھای انجام کار به موقع به اطالع ھمگان می رسند؟ – ۶

 بد     متوسط      خوب  

 ند؟نسوابق، آمار و اطالعات بايگانی شده در واحد شما چقدر احتياجات اطالعاتی شما را به خوبی تامين می ک – ٧

 کم     متوسط      زياد  



 و ارتباطات سازمانی رسانی شنامه شناخت وضعيت موجود سيستم اطالعپرس  ۲پيوست 

٩٨ 
 

و جريان انتقال  بودهکه حاوی کليه سواالت برای کسب اطالعات الزم  فرمھای اداری مورد استفاده در شرکت برای اين – ٨

 اطالعات ضروری را تسھيل کنند چگونه طراحی شده اند؟

 بد     متوسط      خوب  

ديگر را در ھمعمليات يکديگر آگاه شده و کارھای تدابيری را که اتخاذ شده اند تا به طور مداوم مديران واحدھا از نتايج  – ٩

 جھت حصول بھتر اھداف با يکديگر ھماھنگ سازند چگونه می بينيد؟

 بد     متوسط      خوب  

 تا چه ميزان واحدھای ديگر در رابطه با واحد شما به طور ھماھنگ وظايف خود را انجام می دھند؟ – ١٠

 کم     متوسط      زياد  

 د؟نتا چه حد در شرکت عمليات مرتبط به ھم تحت نظارت يک سرپرست قرار دار – ١١

 کم     متوسط      زياد  

 ،به خوبی می داند که گزارش فعاليتھای خود را به کدام مقام تسليماو چقدر مجاری ارتباطات ھر کارمند معين بوده و  – ١٢

 دريافت دارد؟ وینمايی ھای الزم را از تبادل نظر کرده و اطالعات، دستورات و راھ ویبا 

 بد     متوسط      خوب  

نتيجه که معلوم شود  تاد نضوابطی برای ارزيابی و بررسی نتايج عمليات کارکنان وجود داردر شرکت تا چه ميزان  – ١٣

 کار و خدمات صادقانه افراد چگونه مورد جبران و قدردانی قرار گيرد؟

 کم     متوسط      زياد  

 تا به مذاق مديران شرکت و مقامات باال خوش بيايد؟ هچقدر نتايج عمليات در شرکت به نحوی جرح و تعديل شد – ١۴

 کم     متوسط      زياد  

و اطالعات مندرج در آنھا ھمواره بھنگام  گرديدهچه ميزان آخرين تغييرات در سوابق و آمار نگھداری شده منعکس تا  – ١۵

 د؟نو بروز در می آي

 کم     متوسط      زياد  



 و ارتباطات سازمانی رسانی شنامه شناخت وضعيت موجود سيستم اطالعپرس  ۲پيوست 

٩٩ 
 

بار در آمار و اطالعات گردآوری شده در آن واحد تجديد نظر شده و ارزش و اعتبار آنھا سنجيده و  چند وقت يکھر  – ١۶

يا در بايگانی راکد گذارده شده و از و ز بين رفته د؟ بدين معنی که اطالعات منسوخ و غيرقابل استفاده انتعيين می گرد

 .دنگردمی بايگانی جاری جدا 

 ھيچگاه     بعضی مواقع     ھميشه  

 به نظر شما تا چه حد داليل پيشگيری از انتشار برخی از اطالعات جوانب و شائبه ھای شخصی دارند؟ – ١٧

 کم     متوسط      زياد  

 ؟ھستندتا چه حد در شرکت شايعه و شايعه پردازی متداول  – ١٨

 کم     متوسط      زياد  

           منطقی، صحيح و مستدل شما عکس العمل مطلوب نشان داده و  پيشنھادھایتا چه ميزان مديران شرکت به  – ١٩

 نسبت به آنھا ترتيب اثر می دھند؟ کل و در نموده، اصالح و تعديل خط مشی ھا و تصميمات خود را طبق آنھا تنظيم

 کم     متوسط      زياد  

 

مرقوم " يا پيشنھادی داريد لطفا و يا در مورد سواالت فوق نظر و موجود اطالعاتی گر در خصوص اصالح سيستمدر پايان ا

 .فرماييد

 



 

١٠٠ 
 

 اطالعات مورد نياز مديران پرسشنامه شناخت شرح وظايف و ٣پيوست 

 

 ؟ندسته ھوظايف اصلی شما چ – ١

 ؟ندسته ھوظايف و مسووليتھای ديگر شما چ – ٢

 تبادل اطالعات با مدير مستقيم به چه صورت است؟ – ٣

 تبادل اطالعات با کارکنان زير نظر به چه صورت است؟ – ۴

 تبادل اطالعات با مديران و مسوولين ديگر قسمتھا به چه صورت است؟ – ۵

 د؟ناطالعات مورد نياز اين شغل از چه قسمتھايی تھيه و شامل چه اطالعاتی می گرد – ۶

 د؟نارسال می گردمستقيم ت عملکرد اين شغل از چه طريقی و در چه پريود زمانی به مدير اطالعا – ٧

 اطالعاتی مديريت در واحد شما کدامھا می باشند؟موجود موارد کمبود و يا اشکال سيستم  – ٨

 جھت مکانيزه ساختن سيستم اطالعاتی مديريت در واحد شما، سخت افزارھا و نرم افزارھای موجود چه می باشند؟ – ٩

 



 

١٠١ 
 

 واحدھا گزارشھاینمونه فرمھا و  و شرح وظايف مديران، گردش اطالعات ۴پيوست 

 

 مدير فنی ۱.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

فع معايب آسانسور، ی ماشين آالت توليدی و غيرتوليدی و رتاسيسات، تعمير و نگھداربرق، مربوط به  امورانجام مسووليت 

 .قی، ژنراتور، کمپرسور ھوا و غيرهتلفن، ليفتراک بر

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

 آھنگری، ساخت و تراشيدن بعضی از قطعات در صورت لزوم، بررسی و بازسازی مربوط به  امورانجام مسووليت 

اس مورد نياز واحد فنی با ت خارج شده از خط توليد، درخواست کاال از انبار فنی و مصرفی، تاييد و خريد اجنماشين آال

 .ھماھنگی واحد بازرگانی

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠٢ 
 

 فرمھا و گزارشھای موجود واحد فنی ١.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ م يا گزارشفر رديف

 خروجی/ورودی ٣ درخواست تعميراتفرم  ١

 خروجی ٣ تعميراتآمار گزارش  ٢

 خروجی ٣ از انبار فنی و مصرفی درخواست کاالفرم  ٣

 خروجی ٣ درخواست خدماتفرم  ۴

 خروجی ١ استعالم قيمت خدمات فنیفرم  ۵

 خروجی/ورودی ١ فاکتور انجام کار ۶

 خروجی/ورودی ٣  از انبار فنی و مصرفیدرخواست کاالفرم  ٧

 خروجی/ورودی ١ و اظھار نظر ارسال نمونه جھت آزمايش گزارش کنترل مواد بسته بندی و فرم ٨

 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠٣ 
 

 واحد فنیگردش اطالعات  ١.۴نمودار پ

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠۴ 
 

 

  درخواست تعميراتفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره درخواست :نام دستگاه :نام قسمت

 :تاريخ درخواست :کد دستگاه :کد قسمت

 :ساعت درخواست :توضيحات درخواست کننده
 :قسمت مسوول 

 :واحد فنیتوضيحات 
  

 واحد فنیاين قسمت توسط 
 تکميل می شود

 :تاريخ دريافت فرم
 :ساعت دريافت فرم

ت
را
عمي
ع ت
نو

 

 مکانيک       برق
 ساختمان تاسيسات
سرويس 
    ھفتگی

 نوسازی

 وسايل نقليه :مدير فنی 
            

      ساير

ساعت  تاريخ نام تعميرکار
 شروع

ساعت 
 ختم

جمع 
ساعت 

کار انجام 
 شده

نام قطعات 
يدکی 
 مصرفی

شماره 
 تعداد قطعه

اين قسمت توسط درخواست 
 کننده تکميل می شود

 :در ساعت        

 :در تاريخ        

 .ماشين فوق تحويل قسمت داده شد        

 :تحويل گيرنده        

 :قسمت مسوول        

 :شرح عمليات تعميرات

 

 

 

 

 

 

 :مدير فنی

  درخواست کننده: ٣نسخه  مالی: ٢نسخه  فنی: ١نسخه 

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠۵ 
 

 

 :شماره گزارش آمار تعميرات شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ

 :ادارهنام 

شماره  رديف
 درخواست

تاريخ 
 درخواست

نام 
آخرين  شرح کار تعميرکار

 وضعيت

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :رييس اداره

 

 

 :مدير فنی

 فنی: ٣نسخه           توليد: ٢نسخه           يت کارخانهمدير: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠۶ 
 

 

 :شماره درخواست خدماتفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 فوری  :نوع درخواست :قسمت درخواست کننده
 غيرفوری 

 :مرکز ھزينه

 زمان اجرا محل مصرف شرح رديف

    

    

    

    

    

    

 :درخواست کننده
 
 
 

 :تصويب کننده :تاييد کننده

 درخواست کننده: ٣نسخه      مالی: ٢نسخه      بازرگانی: ١نسخه 

 

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠٧ 
 

 

 :شماره استعالم قيمت خدمات فنیفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 
 بدين وسيله به پيوست        برگ پيشنھاد قيمت منابع مختلف در خصوص ،"مااحترا

 .زير جھت استحضار و تصويب الزم ارايه می گرددبه شرح                     مورخ                    مورد درخواست شماره
 

 قيمت کل قيمت واحد تلفن آدرس نام کارگاهرديف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :نظريه مدير فنی

 

 

 :مدير فنی   

 

 :نظريه مدير عامل

 

 

 :مدير عامل   

 

 مالی: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠٨ 
 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفیمدير  ۲.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

مواد اوليه ورودی و فرآورده ھای توليدی  ، شيميايی و فيزيکیمسووليت انجام امور مربوط به کنترل ميکروبيولوژيک

به صورت نمونه برداری، انجام آزمايشھای مربوطه و تفسير مشاھدات بر اساس مبانی علمی و عملی و تھيه شرکت 

مللی از طريق ترجمه روشھای نھايی، ارايه روشھای آزمايشگاھی مناسب مطابق با فارماکوپه ھای رايج بين ال گزارشھای

ادواری و کنترل و  يزی و زمانبندی الزم جھت آزمايشھایتغيير روشھای قديمی و آموزش به کارکنان، برنامه ر تازه،

ساخت مواد آماده برای تحويل به  گزارشھایشده، نوشتن بررسی نتايج حاصله، دادن تاريخ انقضاء به محصوالت ساخته 

مواد خارجی آناليزھای  نتايجانبار، کنترل مواد شيميايی و وسايل الزم، سفارش جھت تھيه و رفع کمبودھای مواد، بررسی 

 .داخلی ھایآناليز نتايجبا آنھا اوليه و مقايسه 

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

 .قرار دارداين واحد در برنامه کاری آينده  کهپايداری  انجام آزمايشھای

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٠٩ 
 

 فرمھا و گزارشھای موجود واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی ٢.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 خروجی/ورودی ٣ رسيد انبار مواد اوليه و بسته بندیفرم  ١

 خروجی/ورودی ١ گزارش کنترل مواد بسته بندی ٢

 ورودی ١ باکتريولوژی گزارش دپارتمان ٣

 ورودی ١ گزارش دپارتمان ميکروبيولوژی ۴

 خروجی ١ سبز فرم کارت ۵

 ورودی ١ گزارش آزمايشھای فيزيکی و شيميايی مواد اوليه ۶

 خروجی ١ زرد فرم کارت ٧

 خروجی ١ قرمز فرم کارت ٨

 خروجی/ورودی ١ و اظھار نظر فرم ارسال نمونه جھت آزمايش ٩

 خروجی/ورودی ١ ارسال نمونه جھت آزمايش مواد بسته بندیفرم  ١٠

 خروجی/ورودی ١ فرم ارسال نمونه جھت آزمايش مواد اوليه ١١

 خروجی ١ گزارش آزمايشھای فيزيکی و شيميايی ١٢

 ورودی ١ دفتر ثبت کنترل فيزيکی و شيميايی ١٣

 خروجی/ورودی ١ )M, F, P(فرم مصرف مواد  ١۴

 خروجی/ورودی ١ )M, F, P( فرم مصرف مواد ١۵

 خروجی/ورودی ٣ توليد و تحويل محصولرسيد  فرم ١۶

 خروجی/ورودی ٣ درخواست سفارش مواد اوليه و بسته بندی فرم ١٧

 خروجی/ورودی ١ طراحی مشخصات دارو نامه ١٨

 ورودی ١ محصول اطالعات صادرات ١٩

 خروجی ١ ی محصولصادراتاطالعات فرم  ٢٠

 ورودی ١ حين توليد محصول کنترلفرمھای  ٢١

 ورودی ١ توزين مواد اوليه جھت ساخت فرم ٢٢

 خروجی ١ درخواست استريپينگ و بليستر فرم ٢٣

 خروجی ١ تيوپ/درخواست اتيکت و جلد برای چاپ فرم ٢۴

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١١٠ 
 

 گردش اطالعات واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی ٢.۴پنمودار 
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  گزارش کنترل مواد بسته بندی شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شرح
 :تاريخ ورود

 وزن
 :کل            

 تعداد
 :شرکت فرستنده :شماره آزمايشگاه
 :شماره پارتی :شماره آی بی ام

 :شماره سفارش
 مقدار

 :نمونه بھداشتی           
 تعداد

 :نتيجه کنترل ميکروبی :مقايسه با اندازه استاندارد

 شيشه                           :مقايسه با رنگ استاندارد
 مقاومت شيميايی

 لوله                          

 :نفوذپذيری و منافذ فويلھا :صحت مطالب چاپ شده

 :اتيکتو بروشور  ،وزن جعبه :پاکيزگی و مرغوبيت ظاھری

 :ھای کنترل کيفیمدير آزمايشگاھ يهنظر – ١

 

 :مدير فنی در مورد آزمايش روی دستگاه مربوطه يهنظر – ٢

 

 :مدير توليد يهنظر – ٣

 

 :مسوول فنی يهنظر – ۴

 

 :نفره ۴کميته  يهنظر – ۵

 

 :کلی يهنظر

 :تاريخ اعالم نتيجه
 
 
 

 :ھای کنترل کيفیمدير آزمايشگاھ

  ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ: ١نسخه 
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Tehran Chemie Pharmaceutical Co. شرکت داروسازی تھران شيمی

Bacteriology Department Report  گزارش دپارتمان باکتريولوژی

Product: Batch No.: 

Lab. No.: Date: 

Quantitative Microbial Content 

With the plate methode, double assay, is colonies of bacteria per g.

With the plate methode, double assay, is colonies of moulds per g.

With the plate methode, double assay, is colonies of yeasts per g.

Quantitative Microbial Control 

Triptic-Soy-Broth: 

Vogel-Johnson-Agar 

Cetrimid-Agar 

Lactose-Broth:                                      Gase Production: 

Mac Conkey-Agar 

Selenit-Cystin-Brosh: B.G.A. 

 B.S.A. 

 S.S.A. 

 X.L.D.A. 

Tetrathionat-Broth: B.G.A. 

 B.S.A. 

 S.S.A. 

 X.L.D.A. 

Sabouraud Agar 

Assayed by: 
 
 

Checked by: 

 ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ: ١نسخه  
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Tehran Chemie Pharmaceutical Co. شرکت داروسازی تھران شيمی

Microbiology Department Report  گزارش دپارتمان ميکروبيولوژی

Product: Batch No.: 

Lab. No.: Date: 

Specifications Result 

Sterility Test  

Pyrogen Test  

Autoclave Chart  

Microbial Count                                   col/g  

Mouldlike Fungi                                   col/g  

Yeastlike Fungi                                    col/g  

Bio-Assay Range:  

Microbial Control 

Staphylococcus aureus: 

Pseudomonas aeruginosa: 

Escherichia coli: 

Salmonella/Shigella: 

Candida albicans: 

Aspergillus niger: 

Anaerobic microbial content: 

Remarks: 

 

 

Assayed by: 

 

Checked by: 

 ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ: ١نسخه  
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   سبز فرم کارت  

   تھران شيمیشرکت داروسازی   

  کنترل کيفی ھایآزمايشگاھ 

  :شماره سری ساخت :نام محصول 

  :شماره کنترل :شماره ويژه 

  :امضاء :تاريخ 

   آزاد برای مصرف  

 

   زرد فرم کارت  

   تھران شيمیشرکت داروسازی   

  کنترل کيفی ھایآزمايشگاھ 

  :سری ساختشماره  :نام محصول 

  :شماره کنترل :شماره ويژه 

  :امضاء :تاريخ 

   تحت آزمايش  

 

   قرمز فرم کارت  

   تھران شيمیشرکت داروسازی   

  کنترل کيفی آزمايشگاھھای 

  :نام محصول 

  :شماره ويژه 

  :شماره سری ساخت 

  :شماره کنترل 

  :مقدار 

   :تاريخ 

  :امضاء 

   غيرقابل مصرف  
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 .Tehran Chemie Parmaceutical Co شرکت داروسازی تھران شيمی

 Certificate of Physical and Chemical Analysis for Raw Material گزارش آزمايشھای فيزيکی و شيميايی مواد اوليه

  .Card No شماره کارت: Prod. Dateتاريخ ساخت : Raw Material Nameنام ماده اوليه :

 .Batch Noشماره سری ساخت : Exp. Dateتاريخ انقضای مصرف :

 Total Weightوزن کل : Transmitterفرستنده : .Lab. No آزمايشگاه شماره :

 Testآزمايش  Result نتيجه Acceptable Limitsقابل قبول  ودحد

  
 Identityشناسايی 

  
 Appearanceمشخصات ظاھری 

  
 Colorرنگ 

  
 Odorبو 

  
 Tasteمزه 

  
 Solubilityحالليت 

  
 Refractive Indexضريب شکست 

  
 Specific Gravityوزن مخصوص 

  
 Water Contentرطوبت 

  
 .P.Hپ ھاش 

  
 Test  Microscopicآزمايش ميکروسکوپی

  
 Melting Pointنقطه ذوب 

  
 Specific Rotationچرخش مخصوص 

  
 Clarityشفافيت 

  
 Nitrate/Nitriteنيتريت /نيترات

  
 Chloridکلرايد 

  
 Sulfateسولفات 

  
 Heavy Metalsفلزات سنگين 

  
 Ironآھن 

  
 Arsenicآرسنيک 

  
 Calciumکلسيم 

  
 Acidity – Alkalityقليايی  –اسيدی 

  
 Sulfated Ashخاکستر سولفاته 

  
 Assayتعيين مقدار 

  
 Other Testsآزمايشھای ديگر 

 Final Resultکلی  نتيجه

 According to our analysis, the above raw material is  accepted  rejected رد شد  قبول شد   نمونه ماده اوليه فوق

 Commentsتوضيحات : طبق دستور کار

 Analystنام آزمايش کننده : Lab. Headرييس آزمايشگاه : Dateتاريخ :

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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 .Tehran Chemie Parmaceutical Co شرکت داروسازی تھران شيمی

 Certificate of Physical and Chemical Analysis گزارش آزمايشھای فيزيکی و شيميايی

 .Card Noشماره کارت : Card Dateتاريخ کارت : Product Nameنام محصول : Prod. Formشکل محصول :

 .Batch Noشماره بچ : Prod. Dateتاريخ ساخت :

 Exp. Dateتاريخ مصرف : Total Weightوزن کل : .Lab. No آزمايشگاه شماره :

 Effective Materialsمواد موثره :

 

 Testآزمايش  Result نتيجه Acceptable Limitsحدود قابل قبول 

 Identityشناسايی   

 Colorرنگ   

 Appearanceمشخصات ظاھری   

gr gr  متوسط وزنMean Weight 

ml ml  متوسط حجمMean Volume 

 .P.Hپ ھاش   

 Melting Pointنقطه ذوب   

 Water Content (K. Fischer)رطوبت  % %

  20 
n 

  D 

  20 
D 

  4 

mm mm  قطرDiameter 

mm mm  ضخامتThickness 

Kg Kg  سختیHardness 

min min  زمان باز شدن قرصDisintegration Time 

 Assayتعيين مقدار 

% mg/ 1 

% mg/ 2 

% mg/ 3 

% mg/ 4 

 Final Resultنتيجه کلی 

 According to our analysis, the resultant batch is  accepted  rejected رد شد  قبول شد   فوق بچنمونه 

 Commentsتوضيحات : دستور کارطبق 

 Analystنام آزمايش کننده : Lab. Headرييس آزمايشگاه : Dateتاريخ :

 مسوول فنی/بازرگانی :١نسخه 
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  فيزيکی قرصھاحين توليد فرم کنترل  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ :شماره پارتی :نام محصول

 ساعت وزن به ميلی گرم قطر به ميلی متر سختی به کيلوگرم ضخامت به ميلی متر ساعت وزن به ميلی گرم ميلی مترقطر به  سختی به کيلوگرم ضخامت به ميلی متر

    
٧:٣٠ 

    
٧:٣٠ 

    
٧:۴۵ 

    
٧:۴۵ 

    
٨:٠٠ 

    
٨:٠٠ 

    
٨:١۵ 

    
٨:١۵ 

    
٨:٣٠ 

    
٨:٣٠ 

    
٨:۴۵ 

    
٨:۴۵ 

    
٩:٠٠ 

    
٩:٠٠ 

    
٩:١۵ 

    
٩:١۵ 

    
٩:٣٠ 

    
٩:٣٠ 

    
٩:۴۵ 

    
٩:۴۵ 

    
١٠:٠٠ 

    
١٠:٠٠ 

    
١٠:١۵ 

    
١٠:١۵ 

    
١٠:٣٠ 

    
١٠:٣٠ 

    
١٠:۴۵ 

    
١٠:۴۵ 

    
١١:٠٠ 

    
١١:٠٠ 

    
١١:١۵ 

    
١١:١۵ 

    
١١:٣٠ 

    
١١:٣٠ 

    
١١:۴۵ 

    
١١:۴۵ 

    
١٢:٣٠ 

    
١٢:٣٠ 

    
١٢:۴۵ 

    
١٢:۴۵ 

    
١٣:٠٠ 

    
١٣:٠٠ 

    
١٣:١۵ 

    
١٣:١۵ 

    
١٣:٣٠ 

    
١٣:٣٠ 

    
١٣:۴۵ 

    
١٣:۴۵ 

    
١۴:٠٠ 

    
١۴:٠٠ 

    
١۴:١۵ 

    
١۴:١۵ 

    
١۴:٣٠ 

    
١۴:٣٠ 

    
١۴:۴۵ 

    
١۴:۴۵ 

    
١۵:٠٠ 

    
١۵:٠٠ 

    
١۵:١۵ 

    
١۵:١۵ 

    
١۵:٣٠ 

    
١۵:٣٠ 

    
١۵:۴۵ 

    
١۵:۴۵ 

 :امضای اپراتور

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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  فرم کنترل حين توليد قرص و دراژه شرکت داروسازی تھران شيمی

 :نام محصول

 

 :تاريخ انقضاء :تاريخ ساخت :وزن پارتی :شماره پارتی

 :مراحل ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 :کنترل فيزيکی قرصھای روکش شده

 :کنترل فيزيکی دراژه ھا

 :کنترل تاريخ انقضاء و شماره پارتی استريپ - ١ نوع بسته بندی

 :کنترل شماره پارتی بليستر - ٢ 

 :نفوذ پذيری قرصھا يا دراژه ھای استريپ يا بليستر شده

 :بسته بندی

تاريخ  ،کنترل شماره پارتی
 ساخت و انقضای مصرف

 :وضعيت بسته بندی  جلد – ١

  کارتن - ٢

 :محصولمواد و تاريخ تحويل به انبار 

 :مالحظات

 

 :مسوول کنترل حين توليد   

 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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  فرم کنترل حين توليد شربت خشک شرکت داروسازی تھران شيمی

 :نام محصول

 

 :تاريخ انقضاء :تاريخ ساخت :وزن پارتی :شماره پارتی

 :مراحل ساخت و درجه حرارت خشک کن

 

 

 شيشهوزن گرانول پر شده در 

 زمان توزين           
           

شيشه  ۵وزن خالص 
 پر شده به گرم

           

           

           

           

 :کنترل فيزيکی شيشه ھای پر شده

 

 

 

 :اتيکت و بسته بندی

تاريخ  ،کنترل شماره پارتی
 ساخت و انقضای مصرف

 :وضعيت بسته بندی اتيکت - ١

 جلد - ٢
 کارتن - ٣

 :مواد و محصولتاريخ تحويل به انبار 

 :مالحظات

 :مسوول کنترل حين توليد      
 
 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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  مايعفرم کنترل حين توليد شربت  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :نام محصول

 

 :تاريخ انقضاء :تاريخ ساخت :پارتی حجم :شماره پارتی

 :مراحل ساخت و درجه حرارت خشک کن

 

 

 حجم پر شده در شيشه

 سنجشزمان            
           

شيشه پر شده  ۴حجم 
از ھر نازل به ميلی 

 ليتر

           

           

           

 :کنترل فيزيکی شيشه ھای پر شده

 

 

 

 

 

 :اتيکت و بسته بندی

تاريخ  کنترل شماره پارتی،
 ساخت و انقضای مصرف

 :وضعيت بسته بندی اتيکت - ١

 کارتن - ٢
 :مواد و محصولتاريخ تحويل به انبار 

 :مالحظات

 :مسوول کنترل حين توليد      
 
 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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  آمپولفرم کنترل حين توليد  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :نام محصول

 

 :تاريخ انقضاء :تاريخ ساخت :پارتی حجم :پارتیشماره 

 :فيلترمراحل ساخت و 

 

 

 حجم پر شده در آمپول

 سنجشزمان            
           

پوکه پر شده  ٣حجم 
از ھر نازل به ميلی 

 ليتر
           

           

 :مرحله استريل

 

 

 

 

 

 :کنترل چشمی حين توليد و نھايی

تاريخ  ،پارتیکنترل شماره 
 ساخت و انقضای مصرف

 :وضعيت بسته بندی جلد - ١

 کارتن - ٢
 :مواد و محصولتاريخ تحويل به انبار 

 :مالحظات

 

 :مسوول کنترل حين توليد      
 
 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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  توزين مواد اوليه جھت ساخت فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره سری ساخت :نام محصول

 :وزن پارتی/حجم :تاريخ توزين

 :توضيحات

 

 

 

 مالحظات وزن/حجم شماره ويژه شماره کنترل شماره سری ساخت نام مواد اوليه

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :داروساز مسوول توزين

 

 

 :آزمايشگاه در توزيننماينده 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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  درخواست استريپينگ و بليستر فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره پارتی :نام دارو

 :تاريخ ساخت

 :تاريخ انقضای مصرف

 :امضای اپراتور

 بليستر شده/نمونه استريپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .انقضای مصرف به وسيله مسوول بسته بندی کنترل شدشماره پارتی و تاريخ 

 .آزمايشگاه کنترل شد نمايندهشماره پارتی و تاريخ انقضای مصرف به وسيله 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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   شرکت داروسازی تھران شيمی

 

 تيوپ/درخواست اتيکت و جلد برای چاپ فرم

 

 :شماره پارتی :نام دارو

 :ساختتاريخ 

 :تاريخ انقضای مصرف

 :امضای اپراتور

 شده چاپنمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنترل شدنماينده آزمايشگاه ه وسيله ، تاريخ ساخت و انقضاء بشماره پارتی

 .کنترل شد سرپرست بسته بندیه وسيله ، تاريخ ساخت و انقضاء بشماره پارتی

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ١نسخه 
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 مدير توليد ۳.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

o  ی ھر ساعتسرکشی به بخشھای مختلف توليدشامل برنامه ريزی و نظارت بر فعاليتھای قسمتھای زير نظر 

يک بار، پيگيری علت توقف ماشين آالت يا خطوط توليدی و رفع عيب و راه اندازی مجدد آنھا، دريافت 

برنامه ريزی و ابالغ به قسمتھا و ھماھنگی با انبار جھت توزين و تحويل مواد واحد توليد از ماھيانه برنامه 

قسمتھای توليدی به طور دريافتی از  گزارشھایروزانه توليد با توجه به  گزارشھایاوليه و بسته بندی، تھيه 

      درخواست و ی زير نظرصادر شده از قسمتھا فرمھایدرخواست تعميرات و ديگر  فرمتاييد  روزانه،

 .ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ واحدنمونه برداری و تست کليه مراحل توليد از 

o  ول از قبيل آماده سازی وسايل و نظارت بر کليه عمليات ساخت آمپھماھنگی با رييس آمپول در برنامه ريزی

اتوکالو، عمليات ساخت، راه اندازی دستگاه آب مقطر، پر کردن آمپول، نحوه کار ماشين آمپول، راه اندازی 

 و آب تصفيه که شامل شارژ نمودن دستگاه آنيون، کاتيون و ميکسر می باشد، عمليات رقيق سازی سود و اسيد

 .یراه اندازی سيستم آب تصفيه جھت استفاده کليه قسمتھای توليد

o ی ضد عفون و خشک کن ،ھماھنگی با رييس شربت در برنامه ريزی و نظارت بر ساخت شربت، شيشه شويی

 .پک

o ھماھنگی با رييس قرص و پماد در برنامه ريزی و نظارت بر عمليات ساخت قرص و پماد و پر کردن پماد. 

o  ،ھماھنگی با رييس بسته بندی در برنامه ريزی و نظارت بر عمليات بسته بندی دستی و اتوماتيک       

 .تھيه مواد بسته بندیو ماشين آالت بسته بندی 

o  آرايشی و بھداشتی در برنامه ريزی و نظارت بر عمليات ساخت لوازم آرايشی و بھداشتی ھماھنگی با رييس

 .از قبيل ادوکلن

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

مقررات مربوط به ، نظارت بر رعايت ملی ايران انجام کارھای تحقيقاتی، آموزش دانشجويان اعزامی از سازمان صنايع

    افزايش طراحی روشھای جديد توليد با ھمکاری روسای زير نظر خود، ، اصالح روش ساخت و GMP ساخت دارو

  .مربوط به وجود ضايعات گزارشھایجلوگيری از ضايعات و ارايه  ،بھره وری



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٢۶ 
 

 فرمھا و گزارشھای موجود واحد توليد ٣.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 خروجی/ورودی M, F, P( ۴(فرم مصرف مواد  ١

 خروجی/ورودی ٢ ضميمه ساعات کارفرم  ٢

 خروجی/ورودی ٢ فرم علت باال بودن درصد ضايعات ٣

 خروجی/ورودی ٢ فرم درخواست تاييد برای توليد اضافه بر تعھد ماھيانه ۴

 ورودی ١ وضعيت شيميايی و فيزيکی محصولفرم  ۵

 خروجی/ورودی ٣ درخواست تعميراتفرم  ۶

 ورودی ١ آمار تعميراتگزارش  ٧

 خروجی/ورودی ٣ ال از انبار مواد اوليه و بسته بندیدرخواست کافرم  ٨

 خروجی/ورودی ٣  از انبار فنی و مصرفیدرخواست کاالفرم  ٩

 خروجی/ورودی M, F, P( ۴(فرم مصرف مواد  ١٠

 خروجی ١ روزانه توليد ھایگزارش ١١

 خروجی ٢ گزارش وضعيت روزانه توليد ١٢

 خروجی ١ ماھيانه توليدوضعيت گزارش  ١٣
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١٢٧ 
 

 گردش اطالعات واحد توليد ٣.۴نمودار پ
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١٢٨ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی

 

 فرم درخواست تاييد برای توليد اضافه بر تعھد ماھيانه

 

 :تاريخ :نام قسمت

 :توضيحات

 

 

 

 

 

 

 :رييس اداره  

 

 مسوولين توليدنظريه 

 :برنامه ريزی مدير – ١

 

 

 :مسوول فنی – ۴

 :ھای کنترل کيفیمدير آزمايشگاھ – ٢

 

 

 :مدير توليد – ۵

 :بسته بندی رييس – ٣

 

 

 

 توليد: ٢برنامه ريزی     نسخه : ١نسخه 
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١٢٩ 
 

   وضعيت شيميايی و فيزيکی محصول فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ :شماره پارتی :نام محصول

 وزن حجم سختی ضخامت زمان حالليت
 ساعت

     
٧:٣٠ 

     
٧:۴۵ 

     
٨:٠٠ 

     
٨:١۵ 

     
٨:٣٠ 

     
٨:۴۵ 

     
٩:٠٠ 

     
٩:١۵ 

     
٩:٣٠ 

     
٩:۴۵ 

     
١٠:٠٠ 

     
١٠:١۵ 

     
١٠:٣٠ 

     
١٠:۴۵ 

     
١١:٠٠ 

     
١١:١۵ 

     
١١:٣٠ 

     
١١:۴۵ 

     
١٢:٠٠ 

     
١٢:١۵ 

     
١٢:٣٠ 

     
١٢:۴۵ 

     
١٣:٠٠ 

     
١٣:١۵ 

     
١٣:٣٠ 

     
١٣:۴۵ 

     
١۴:٠٠ 

     
١۴:١۵ 

     
١۴:٣٠ 

     
١۴:۴۵ 

     
١۵:٠٠ 

     
١۵:١۵ 

     
١۵:٣٠ 

     
١۵:۴۵ 

     
١۶:٠٠ 

 توليد: ١نسخه 
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١٣٠ 
 

 

 :تاريخ  روزانه توليدگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

 قسمت قرص و دراژه
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :ماموريت :مرخصی ساعتی

شماره  محصول مرحله توليد
 پارتی

مقدار 
 پارتی

مقدار 
توليد 
 شده

تعداد 
 کارگر

 )به ساعت(عوامل توقف توليد  ساعت کار
 توضيحات

مواد  تا از
 اوليه

کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

               ساخت

               ١۶پرس 

               ٢٧پرس 

               ٣۵پرس 

               ۴۵پرس 

               الک

               دراژه

               کنترل چشمی

 :توضيحات

 :توزين

 

 :مدير توليد :رييس اداره

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣١ 
 

 

 :تاريخ  گزارش روزانه توليد شرکت داروسازی تھران شيمی

 شيشه شويیقسمت 
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :انتقال :مرخصی ساعتی

 تعداد کارگر تعداد و نوع شيشه بخش
 )به ساعت(عوامل توقف توليد  ساعت کار

 توضيحات
مواد  تا از

 اوليه
کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

 شيشه شويی جديد

 

           

 شيشه شويی

 قديمی

 شستشو

 

           

 خشک کن

 

          

 شيشه شويی دستی

 

 :شيشه ھای تحويلی از انبار   :حمل و نقل 

 :توضيحات

 :ادارهرييس 

 

 :مدير توليد

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣٢ 
 

 

 :تاريخ  گزارش روزانه توليد شرکت داروسازی تھران شيمی

 پماد و کرمقسمت 
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :انتقال :مرخصی ساعتی

شماره  محصول مرحله توليد
 پارتی

تعداد 
تئوری 
 پارتی

مقدار 
توليد 
 شده

تعداد 
 کارگر

 )به ساعت(عوامل توقف توليد  کارساعت 
 توضيحات

مواد  تا از
 اوليه

کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

 ساخت

 

 

              

 پر کن

 

 

              

 :توزين

 

 :توضيحات

 :ادارهرييس 

 

 :مدير توليد

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣٣ 
 

 

 :تاريخ  روزانه توليدگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

 آرايشی و بھداشتی اداره
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :انتقال :مرخصی ساعتی

شماره  محصول مرحله توليد
 پارتی

تعداد 
تئوری 
 پارتی

مقدار 
توليد 
 شده

تعداد 
 کارگر

 )به ساعت(عوامل توقف توليد  ساعت کار
 توضيحات

مواد  تا از
 اوليه

کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

 ساخت

 

 

              

 پر کن

 

 

              

 بسته بندی

 

              

 :توضيحات

 :رييس اداره

 

 :مدير توليد

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣۴ 
 

 

 :تاريخ  گزارش روزانه توليد شرکت داروسازی تھران شيمی

 مايعشربت قسمت 
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :انتقال :مرخصی ساعتی

شماره  محصول مرحله توليد
 پارتی

تعداد 
تئوری 
 پارتی

مقدار 
توليد 
 شده

 تعداد کارگر
 )به ساعت(عوامل توقف توليد  ساعت کار

 توضيحات
مواد  تا از

 اوليه
کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

 ساخت

 

 

              

 بسته بندی

 

 

              

 تحويلی

 

 :توزين پارتی ھا   :حمل و نقل    

 :توضيحات

 :رييس اداره

 

 :مدير توليد

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣۵ 
 

 

 :تاريخ  گزارش روزانه توليد شرکت داروسازی تھران شيمی

 آمپول اداره
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :انتقال :مرخصی ساعتی

شماره  محصول مرحله توليد
 پارتی

تعداد 
تئوری 
 پارتی

مقدار 
توليد 
 شده

تعداد 
 کارگر

 )به ساعت(عوامل توقف توليد  ساعت کار
 توضيحات

مواد  تا از
 اوليه

کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

 ساخت

 

 

              

 پر کن

 

 

              

 کنترل چشمی

 

              

 :توضيحات

 :رييس اداره

 

 :مدير توليد

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣۶ 
 

 

 :تاريخ  گزارش روزانه توليد شرکت داروسازی تھران شيمی

 بسته بندی اداره
 :غيبت :مرخصی :تعداد کل افراد حاضر به کار :تعداد کل افراد

 :ماموريت :مرخصی ساعتی

شماره  محصول مرحله توليد
 پارتی

تعداد 
تئوری 
 پارتی

مقدار 
توليد 
 شده

تعداد 
 کارگر

 )به ساعت(عوامل توقف توليد  ساعت کار
 توضيحات

مواد  تا از
 اوليه

کمبود 
 نفرات

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 ساير برق

               اولمن

               ١زيبلر 

               ٢زيبلر 

               کارتونتا

 چاپ

 

              

بسته بندی 
 دستی

              

 :توضيحات

 :تحويل به انبار

 

 :مدير توليد :رييس اداره

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١٣٧ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 گزارش وضعيت روزانه توليد

 

 :تاريخ

 :روز

 :باقيمانده روز کاری

 Batch-محصول نوع کار قسمتنام  Batch-محصول نوع کار قسمتنام 

 قرص

  ساخت
 پماد و کرم

  ساخت

  پرکن  ٢٧پرس 

  ٣۵پرس 

بسته بندی 
 مرکزی

  بسته بندی دستی

  ١زيبلر   ۴۵پرس 

  ٢زيبلر   الک

  اولمن  کنترل چشمی

شربت 
 پرومتازين

  کارتونتا  ساخت

  پرکن و بسته بندی

 تحويلی

 

  تحويلی

 آمپول

  ساخت

 جمع توقفات ماشين آالت  پرکن

مواد    کنترل چشمی
 اوليه

خرابی 
قطع  تاسيسات ماشين

 برق

شربت 
 اريترومايسين

     قرص  ساخت

     شربت مايع  پرکن

     آمپول  اتيکت زنی

     شربت پودر  بسته بندی

     پماد و کرم  تحويلی

     بسته بندی مرکزی :توزين مواد اوليه

 :توضيحات

 برنامه ريزی: ٢مديريت کارخانه     نسخه : ١نسخه 
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١٣٨ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 ماھيانه توليدوضعيت گزارش 

 :ماه

 :ماشين

 :Month

:Machine

شماره  تعداد نفر محصول و نوع کار تاريخ رديف
خوابيدن  پايان کار شروع کار پارتی

 ماشين
مجموع 
 کار ماشين

مجموع 
 مالحظات مقدار کار کارگر

Item DateProduct and 
kind of work 

No. of 
Persons 

Batch 
No. Start End No 

Working 
Total 
M.H 

Total 
W.H Amount Comments 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 مديريت کارخانه: ١نسخه 
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١٣٩ 
 

 مدير کارخانه ۴.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

برنامه ريزی و نظارت بر توليد داروھايی که شرکت نسبت به توليد آنھا به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی 

بھداشتی، آرايشی و توليد محصوالت برنامه ريزی و نظارت بر خود قرار داده است،  کاریو در برنامه  بودهمتعھد 

مختلف از واحدھای  گزارشھایارايه  و کنترل کيفی و کنترل آنھا آزمايشگاھھایواحد فنی و واحد ھماھنگی بين واحد توليد، 

 .تحت نظر به مدير عامل

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

شرکت در جلسات ھيات مديره و تصميم گيری ھای کلی جھت حل مشکالت شرکت و پيگيری اخذ پروانه ھای جديد برای 

 .بھداشتیخت محصوالت جديد اعم از دارويی، آرايشی و سا
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١۴٠ 
 

 فرمھا و گزارشھای موجود مديريت کارخانه ۴.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 ورودی ١ فروش ماھيانه وضعيت گزارش  ١

 ورودی ١ توليد درصد ضايعاتماھيانه گزارش  ٢

 ورودی ١ کاالی در جريان ساخت ماھيانه گزارش ٣

 ورودی ١ گزارش گردش کاال ۴

 ورودی ١ نقدينگی ھفتگی و ماھيانه وضعيت  ھایگزارش ۵

 ورودی ١ آمار تعميراتگزارش  ۶

 ورودی ١ کارکنان گزارش حضور و غياب ٧

 ورودی ١ و گزارشھای وضعيت ماھيانه توليد گزارش وضعيت مواد اوليه و بسته بندی ٨

 خروجی/ورودی ٢ گزارش وضعيت روزانه توليد ٩

 خروجی/ورودی ١ گزارش وضعيت ماھيانه توليد ١٠

 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴١ 
 

 گردش اطالعات مديريت کارخانه ۴.۴نمودار پ

 

 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴٢ 
 

 مدير برنامه ريزی ۵.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

 .انبارھا برنامه ريزی و کنترل توليد و موجودیانجام امور مربوط به مسووليت 

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

، اطالعات و فرمھای تنظيمی ارسالی به ھاشرکت پخش ھجرت به منظور برنامه ريزی فروش، کنترل کليه آمارھماھنگی با 

 .فنی و مصرفیملزومات و صدور درخواست خريد جھت کليه مواد اوليه، کمکی، بسته بندی و خارج از شرکت 
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١۴٣ 
 

 فرمھا و گزارشھای موجود واحد برنامه ريزی ۵.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ گزارشفرم يا  رديف

 ورودی ١ ساله شرکت ٢جلسه اھداف  صورت ١

 خروجی ١ فرم برآورد مواد جھت انجام تعھد ٢

 خروجی ٣ ش مواد اوليه و بسته بندیدرخواست سفار فرم ٣

 خروجی ١ توليدماھيانه فرم پيش بينی  ۴

 خروجی ١ برنامه زمانبندی شده ساخت و بسته بندی توليدفرم  ۵

 ورودی ٣ مواد اوليه و بسته بندی کاال از انبار درخواستفرم  ۶

 خروجی/ورودی M, F, P( ۴(فرم مصرف مواد  ٧

 خروجی ٢ کارت توليدفرم  ٨

 ورودی ١ ر مواد اوليه و بسته بندیرسيد انبافرم  ٩

 ورودی ١ رحواله انبافرم  ١٠

 ورودی ١ توليد و تحويل محصولرسيد  فرم ١١

 ورودی ١ محاسبه مصرف الکل، شکر و ساخارينفرم مخصوص  ١٢

 ورودی ١ رسيد محصوالت برگشتی به انبارفرم  ١٣

 خروجی ١ گزارش وضعيت مواد اوليه و بسته بندی ١۴

 ورودی ١ انبار مواد و محصول فرم کارت موجودی ١۵

 خروجی ١ مواد وارده و مصرف شده در داروھای مختلفماھيانه وضعيت گزارش  ١۶

 خروجی ١ گزارش ساليانه مصرف الکل، شکر و ساخارين ١٧

 ورودی ١ روزانه توليدھای گزارش ١٨

 خروجی ١ توليدماھيانه وضعيت ھای گزارش ١٩

 خروجی/ورودی ٣ فنی و مصرفی از انبار درخواست کاالفرم  ٢٠

 ورودی ١ ...کاالی در جريان ساخت، ماھيانه موجودی و فروش،  گزارشھای ٢١

 ورودی ١ ت توليدضايعادرصد گزارش ماھيانه  ٢٢

 خروجی/ورودی ٢ فرم علت باال بودن درصد ضايعات ٢٣

 خروجی ١ سازمانھاارسالی به ساير  ھایگزارش ٢۴



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴۴ 
 

 ورودی ١ ماده اوليه موثر در محصوالت فرم درجه خلوص ٢۵

 خروجی/ورودی ١ از انبار کارتنو مقوا کاغذ، حواله خروج درخواست  نامه ٢۶

 ورودی ١ ی و تدارکات داخلیماھيانه سفارشات خارجوضعيت  گزارشھای ٢٧

 خروجی/ورودی ١ اظھار نظر در مورد عودت يا تحويل امانی و قراردادھا و صادرات فرم ٢٨

 خروجی/ورودی ١ گزارش موجودی کاالی ساخته شده ٢٩

 خروجی ١ گزارش موجودی کاالی ساخته شده به پخش ھجرت ٣٠

 ورودی ١ اعالم نياز پخش ھجرت بر اساس اعالم موجودینامه  ٣١

 خروجی ١ توليد گزارش ساليانه ضايعات ٣٢

 

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴۵ 
 

 انبار فنی و مصرفیفرمھا و گزارشھای موجود اداره  ۶.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 ورودی ٣ از انبار فنی و مصرفی درخواست کاال فرم ١

 خروجی ٣ درخواست خريد فرم ٢

 خروجی ٣ حواله انبارفرم  ٣

 خروجی ۴ رسيد انبارفرم  ۴

 خروجی ۴ رسيد کاالی مصرفیفرم  ۵

 خروجی ١ فرم کارت موجودی انبار فنی و مصرفی ۶

 

 انبار مواد و محصولفرمھا و گزارشھای موجود اداره  ٧.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ فرم يا گزارش رديف

 خروجی/ورودی M, F, P( ۴(فرم مصرف مواد  ١

 خروجی/ورودی ٢ کارت توليدفرم  ٢

 خروجی ۴ رسيد توليد و تحويل محصولفرم  ٣

 خروجی/ورودی ١ واد اوليه و بسته بندیمگزارش وضعيت  ۴

 خروجی ۴ حواله انبارفرم  ۵

 خروجی ۵ )و سايرفروش  امانی، مرجوعی،(حواله انبار فرم  ۶

 خروجی ٣ انبار بهرسيد محصوالت برگشتی فرم  ٧

 خروجی/ورودی ۴ )مرجوعی(مصرف مواد  فرم ٨

 خروجی/ورودی ۴ )متفرقه(مواد مصرف  فرم ٩

 ورودی ٣ مواد اوليه و بسته بندی کاال از انبار درخواستفرم  ١٠

 خروجی ١ مواد و محصولفرم کارت موجودی انبار  ١١

 

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴۶ 
 

 ريزیگردش اطالعات واحد برنامه           ۵.۴نمودار پ

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴٧ 
 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴٨ 
 

 انبار فنی و مصرفی گردش اطالعات اداره          ۶.۴نمودار پ

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۴٩ 
 

 انبار مواد و محصولاداره گردش اطالعات           ٧.۴نمودار پ

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵٠ 
 

 

      فرم برآورد مواد جھت انجام تعھد تھران شيمیشرکت داروسازی 

 مورد مصرف شرح رديف

 مغايرت کسری سال کسری سال موجودی اول سال

 کسری نياز کسری نياز کل در راه انبار
جمع 

کسری 
+ سال 
 سال

مقدار کل 
بازخوانی 
 شده

 اختالف

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 برنامه ريزی: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵١ 
 

 

 درخواست سفارش فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 بسته بندی مواد اوليه و

 :شماره

 :تاريخ

 :محل الصاق نمونه

 مقدار/تعداد واحد شرح کاالشماره 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 :مدير برنامه ريزی

 

 :عامل مدير

 برنامه ريزی: ٣نسخه بازرگانی     : ٢نسخه مالی     : ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵٢ 
 

 

       پيش بينی ماھيانه توليد در سالفرم  شيمیشرکت داروسازی تھران 

 تعھد اسفند بھمن دی آذر آبان مھر شھريور مرداد تير خرداد ارديبھشت فروردين واحد بسته بندی محصول گروه رديف

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 مديريت عامل: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵٣ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 برنامه زمانبندی شده ساخت و بسته بندی توليدفرم 

 :برای ماه

 :تعداد روزھای کار

 محصول گروه رديف
واحد بسته  برنامه ساخت

 بندی

 برنامه بسته بندی و تحويلی بر حسب واحد بسته بندی

 کل تحويلی تعداد شماره پارتی ھا     تعداد کل شماره پارتی تعداد پارتی

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 توليد: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵۴ 
 

 

 Material Consumption شرکت داروسازی تھران شيمی

 )M, F, P(فرم مصرف مواد 

 :تاريخ صدور کارت

Batch No.: Product: Production No.: 

No. of Packs: Pack Size: Batch Size: 

Mat. Exp. 
Date 

Mat. Batch 
No. 

Anal. 
No. Qty Unit Material Description Mat.

No. 

        

        

        

        

        

        

        

        

 :توزين کننده

 

 :تحويل گيرنده :کنترل کننده

 

Product: 

 

Batch Size: 

        

        

        

        

Store Keeper: 

 

Pharmacist: 

 

Prod. Mgr.: 

 

 انبار: ۴نسخه برنامه ريزی    : ٣توليد     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵۵ 
 

 

    دکارت توليفرم   شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره پارتی :نام محصول :شماره سريال توليد

 :مرکز ھزينه :مقدار پارتی

 :تاريخ شروع توليد :تعداد بسته ھا

 :تاريخ اتمام توليد :تعداد ھر بسته

 توليد

 تکميل می شود مالیاين قسمت توسط  ساعات کار ماشين کارگرساعات کار  تاريخ مراحل توليد

 اوليهمصرف مواد     ساخت

 لایر تاريخ    فيلتر کردن

      

     جمع :امضاء

 پر کردن

   ساعات کار ماشين ساعات کار کارگر تاريخ مراحل پر کردن

      پر کردن

      استريل کردن

  جمع    کنترل چشمی

 مصرف مواد بسته بندی    

 لایر تاريخ   جمع :امضاء

 بسته بندی

   ساعات کار ماشين ساعات کار کارگر تاريخ مراحل بسته بندی

      اتيکت زنی

      چاپ

      بسته بندی

      

  جمع   جمع :امضاء

 مالحظات تکميل می شود ھای کنترل کيفیآزمايشگاھاين قسمت توسط  

  :ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ مدير :مھر تاييد :آناليزشماره 

 :درصد افزايش نمونه مصرفی آزمايشگاه تعداد واقعی تعداد تئوری

 :درصد کاھش بسته بسته بسته

 )مرحله دوم(کاالی تحويل شده به انبار  )مرحله اول(کاالی تحويل شده به انبار  انبار قرنطينه

 :تعداد :تعداد :تعداد

 :تاريخ :تاريخ :تاريخ

 :امضاء :امضاء :امضاء

 :توليد مدير :داروساز مسوول :عامل مدير

 و بسته بندی پماد، کرم، آمپول، شربت خشک، شربت مايع، قطره و ادوکلن می باشد یاين کارت مخصوص استفاده قسمتھای توليد

 مسووليت فنی: ٢نسخه      مالی: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵۶ 
 

 

 رسيد انبارفرم  شيمی شرکت داروسازی تھران

 مواد اوليه و بسته بندی

 :شماره

 :تاريخ

 قرار می گيردجھت رسيد مواد اوليه و بسته بندی دارويی و آرايشی مورد استفاده  "اين فرم منحصرا

 :نام انبار :تحويل دھنده :فروشنده

 )مواد اوليه يا بسته بندی(

 :موادگروه  :درخواست خريد فرمشماره  :شماره فاکتور

 )دارويی يا آرايشی(

 مقدار/تعداد واحد شرح کاالشماره 

    

    

    

    

    

    

 :رييس انبار

 

 

 :برنامه ريزی مدير

 :توضيحات

 

 

 اين قسمت توسط آزمايشگاھھای کنترل کيفی تکميل می شود

 :ھانتيجه آزمايش

 

 

 انبار: ٣برنامه ريزی     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۵٧ 
 

 

مصرف  فرم مخصوص محاسبه شرکت داروسازی تھران شيمی
 الکل، شکر و ساخارين

 :تاريخ

 :سال

مقدار بچ  تعداد بچ محصول رديف
 به واحد

مقدار مصرف 
مقدار  جمع کل ھر بچ

 مالحظات ضايعات

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    مصرف کل  

 :موجودی اول سال

 :دريافتی سال

 :مصرف سال

 :موجودی اول سال

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١۵٨ 
 

 

  و بسته بندی مواد اوليه وضعيتگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

مصرف  واحد شرح رديف
 موجودی ساليانه

 آتی خريد گشايش شده
 توضيحات

 تاريخ مقدار تاريخ مقدار

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 برنامه ريزی: ١نسخه 
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١۵٩ 
 

 

 )برای دوره     تا      (وارده و مصرف شده در داروھای مختلف ماھيانه مواد  وضعيتگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

 مقدار به کيلو ريز مصارف مقدار به کيلو محاسبه مصرف کل

      موجودی در

    

 خريدھا

     

     

     

     

     

     

 ساير وارده ھا

     

     

     

     جمع کل موجودی

     ميزان مصرف اين ماه: کسر می شود

  جمع ميزان مصرف  موجودی در

 مسووليت فنی: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۶٠ 
 

 

 :تاريخ  توليدماھيانه گزارش وضعيت  شرکت داروسازی تھران شيمی

 مرحله قسمت رديف
ظرفيت  محصول توليد

 عملی
عملکرد 
مغايرت  مغايرت توليد

 کل

پيش 
بينی 
توليد 
 ماه

درصد 
انجام 
پيش 
 بينی

 )به ساعت(عوامل توقف توليد 

 توضيحات

يه
ول
د ا
وا
م

 

فر
د ن
بو
کم

ين ات
اش
 م
بی
خرا

 

ات
يس
اس
ت

رق 
ع ب
قط

گاه 
ست
م د
ظي
تن

 

شو
ست
ش

ب  
وا
ج

گاه
يش
زما
آ

 

ير
سا

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 مديريت عامل: ١نسخه 
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١۶١ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 گزارش وضعيت ماھيانه توليد

 :ماه

 :سال

 محصول مرحله توليد قسمت رديف

 ساعات توقف توليد

 مالحظات

يه
ول
د ا
وا
م

ات 
فر
د ن
بو
کم

ين 
اش
 م
بی
خرا

 

ات
يس
اس
ت

رق 
ع ب
قط

گاه 
ست
م د
ظي
تن

 

شو
ست
ش

ب  
وا
ج

گاه
يش
زما
آ

 

ير
سا

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 مديريت عامل: ١نسخه 
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١۶٢ 
 

 

 :تاريخ  گزارش وضعيت ماھيانه توليد شرکت داروسازی تھران شيمی

پيش بينی  محصول گروه رديف
 ساخت ماه

درصد 
عملکرد 
 ساخت ماه

پيش بينی 
بسته بندی 

 ماه

درصد عملکرد 
 بسته بندی ماه

درصد انجام 
پيش بينی 

 تا

درصد 
انجام تعھد 
 ساخت سال

درصد 
انجام تعھد 
بسته بندی 

 سال

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 مديريت عامل: ١نسخه 
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١۶٣ 
 

  علت باال بودن درصد ضايعاتفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ :ماه :نام قسمت

 نام محصول – ١

 :علت

 

 

 نام محصول – ٢

 :علت

 

 

 نام محصول – ٣

 :علت

 

 

 نام محصول – ۴

 :علت

 

 

 نام محصول – ۵

 :علت

 

 

 :رييس توليد

 

 

 :مدير توليد

 برنامه ريزی: ٢نسخه  توليد: ١نسخه 
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 شرکت داروسازی تھران شيمی
 درجه خلوص ماده اوليه موثر در محصوالتفرم 

 :اوليهکد ماده 

 :وزن بچ

تاريخ  رديف
 ثبت

شماره 
 بچ

تعداد 
 بشکه

 وزن ھر بشکه
وزن 
 کل

 ھای کنترل کيفینظريه آزمايشگاھ اطالعات در مورد مصرف ھر بچ
 مالحظات

شماره  تاريخ مقدار واحد
 پارتی

تعداد 
درجه  تاريخ پارتی

تاريخ  ءامضا خلوص
 ادواری

درجه 
 ءامضا خلوص

 
 

 

               

 
 

 

               

 
 

 

               

 
 

 

               

 
 

 

               

 
 

 

               

 
 

 

               

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی: ٢برنامه ريزی     نسخه : ١نسخه 
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١۶۵ 
 

 

 :تاريخ  مقايسه با سالضايعات توليد در سال     در گزارش ساليانه  شرکت داروسازی تھران شيمی

 محصول گروه رديف

تعداد  اندازه ھر بچ حدود تغييرات پذيرفته شده
تئوری 

انتظاری 
 از ھر بچ

تعداد 
پارتی 
ھای 

ساخته 
 شده

تعداد 
تئوری 
 انتظاری

عملکرد 
 سال

 درصد ضايعات

 سال سال سال مقدار واحد دامنه تغييرات واحد

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 مديريت عامل: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۶۶ 
 

 

 فرم درخواست کاال شرکت داروسازی تھران شيمی

 از انبار فنی و مصرفی

 :شماره

 :تاريخ

 :شماره حواله انبار :قسمت درخواست کننده

 مرکز ھزينه/ :جھت مصرف در

 ندارد/اسقاطی دارد مقدار/تعداد واحد شرح کاالشماره  شماره فنی

      

      

      

      

 :درخواست کننده

 

 :تصويب کننده :تاييد کننده

 درخواست کننده: ٣انبار     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 درخواست خريد فرم

 :شماره

 :تاريخ

 

 :شماره رسيد انبار غيرتوليدی    توليدی  :مورد مصرف

 :تاريخ رسيد انبار :تاريخ مورد نياز :نام و شماره انبار

 مالحظات مقدار/تعداد واحد شرح کاال شماره رديف

      

      

      

      

 :رييس انبار

 

 :مدير عامل

 انبار: ٣بازرگانی     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۶٧ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 حواله انبارفرم 

 :شماره

 :تاريخ

 :درخواست کاال فرمشماره  :قسمت درخواست کننده

 تکميل می شود مالیتوسط اين قسمت  :شماره سند حسابداری مرکز ھزينه/ :جھت مصرف در

 مبلغ فی مقدار/تعدادواحد شرح کاالشماره 

      

      

      

      

 :تحويل گيرنده :رييس انبار

 :مدير برنامه ريزی

 انبار: ٣مالی     نسخه : ٢و  ١نسخه 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 انباررسيد فرم 

 :شماره

 :تاريخ

 :شماره سند حسابداری :نام فروشنده :شماره فرم درخواست خريد

 :نام تحويل دھنده :شماره فاکتور

 مبلغ مقدار/تعداد واحد شرح کاالشماره  شماره فنی

      

      

      

      

 :نظريه مدير فنی راجب اقالم مربوط به قطعات يدکی، ابزار و ماشين آالت

 

 :رييس انبار

 انبار: ۴بازرگانی     نسخه : ٣و  ٢مالی     نسخه : ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۶٨ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 مصرفیرسيد کاالی فرم 

 :شماره

 :تاريخ

 :درخواست فرمشماره  :نام تحويل دھنده :جھت مصرف در

 مالحظات مبلغ فی مقدار/تعداد واحد شرح رديف

       

       

       

       

 :تحويل گيرنده :رييس انبار

 :برنامه ريزی مدير

 انبار: ۴بازرگانی     نسخه : ٣و  ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

 

 داروسازی تھران شيمیشرکت 
 توليد و تحويل محصولرسيد  فرم

 :شماره

 :تاريخ

 مقدار/تعداد شماره سری ساخت واحد محصول کاال شماره رديف

      

      

      

      

 :توضيحات

 :مدير آزمايشگاھھای کنترل کيفی :تحويل دھنده :انبار رييس

 :برنامه ريزی مدير 

 :تاريخ  

 تحويل دھنده: ۴انبار     نسخه : ٣برنامه ريزی     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١۶٩ 
 

 

   حواله انبارفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره :تحويل گيرنده

 :تاريخ

 مقدار/تعداد واحد شرح شماره کاال

    

    

    

 .شد اقالم فوق به طور صحيح و سالم به اينجانب تحويل :رييس انبار

 :مدير برنامه ريزی

 

 :تحويل گيرنده

 انبار: ۴برنامه ريزی     نسخه : ٣مالی     نسخه : ٢و  ١نسخه 

 

 فرم حواله انبار شرکت داروسازی تھران شيمی

 ساير  فروش  مرجوعی  امانی 

 :شماره

 :تاريخ

 :نام و شماره انبار :گروه مواد :شماره مجوز

 مقدار/تعداد واحد شرح کاال شماره رديف
 تکميل می شود مالیاين قسمت توسط 

 مبلغ فی

       

       

       

  جمع :توضيحات

 اقالم فوق به طور صحيح و سالم به اينجانب :تحويل دھنده

 :مدير برنامه ريزی :امضاء. نماينده شرکت               تحويل شد

 تحويل گيرنده: ۵انبار     نسخه : ۴برنامه ريزی     نسخه : ٣مالی     نسخه : ٢و  ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧٠ 
 

 

   رسيد محصوالت برگشتی به انبارفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره :تاريخ :از

 مقدار/تعداد علت برگشت شرح رديف
 تکميل می گردد مالیاين قسمت توسط 

 مبلغ فی

      

      

      

    جمع

 :دھندهتحويل 

 

 

 :رييس انبار :مدير برنامه ريزی

 انبار: ٣تحويل دھنده     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

 

 درخواست کاال فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 از انبار مواد اوليه و بسته بندی

  غيرسری  محصوالت سری 

 :شماره

 :تاريخ

 :شماره حواله انبار

 :مصرف درجھت  :قسمت درخواست کننده

 مقدار/تعداد واحد شرح شماره کاال

    

    

    

 :مالحظات

 :درخواست کننده

 

 :تصويب کننده :تاييد کننده

 درخواست کننده: ٣نسخه انبار     : ٢نسخه مالی     : ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧١ 
 

 

 Material Consumption شرکت داروسازی تھران شيمی

 )مرجوعی(فرم مصرف مواد 

 :تاريخ صدور کارت

Batch No.: Product: Production No.: 

No. of Packs: Pack Size: Batch Size: 

Mat. Exp. 
Date 

Mat. Batch 
No. 

Anal. 
No. Qty Unit Material Description Mat. 

No. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Store Keeper: 

 

Pharmacist: 

 

Prod. Mgr.: 

 

 انبار: ۴برنامه ريزی     نسخه : ٣توليد     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧٢ 
 

 

 Material Consumption شرکت داروسازی تھران شيمی

 )متفرقه(فرم مصرف مواد 

 :تاريخ صدور کارت

Batch No.: Product: Production No.: 

No. of Packs: Pack Size: Batch Size: 

Mat. Exp. 
Date 

Mat. Batch 
No. 

Anal. 
No. Qty Unit Material Description Mat.

No. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Store Keeper: 

 

Pharmacist: 

 

Prod. Mgr.: 

 

 انبار: ۴برنامه ريزی     نسخه : ٣توليد     نسخه : ٢مالی     نسخه : ١نسخه 

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧٣ 
 

۶پ  مالیمدير  .۴

 

 :وظايف اصلی •

، تھيه و تنظيم بودجه ساليانه )حقوق و دستمزدو صنعتی، مالی (بودجه و آمار و حسابداری مسووليت انجام امور مربوط به 

اسناد و  ،مالی گزارشھایبا ھزينه ھای واقعی، تھيه و تنظيم تجزيه و تحليل کليه  شرکت و تجزيه و تحليل مغايرت آن

 مربوطه جھت اتخاذ تصميم نھايی شامل تراز آزمايشی پيشنھادھایبه ھمراه  عامل مدارک حسابداری و ارايه آنھا به مدير

و پيش بينی  ماھيانهو ماھه و يک ساله، نقدينگی روزانه  ۶صورتھای مالی  ،، قيمت تمام شده محصوالتماھيانهھفتگی و يا 

نقدينگی، دريافت و پرداخت روزانه، موجودی کاالی ساخته شده و نيمه ساخته، فروش و درصد ضايعات توليد به طور 

 .ماھيانه

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

جھت ھماھنگ نمودن آنھا، بررسی و کنترل الزم سازنده و پيگيری  پيشنھادھایبررسی فرمھای موجود در واحد و ارايه 

مالی ھيات مديره به مجمع عمومی و ساير سازمانھا، نگھداری حسابھای موجودی مواد،  گزارشھایھزينه ھا، تھيه و تنظيم 

کنترلھای الزم در مورد حسابھای بدھکاران و اعمال ای صندوق، محصوالت و ملزومات، مديريت دريافتھا و پرداختھ

کنترلھای الزم جھت ثبت دارايی ھای ثابت اعمال  ربوطه جھت وصول و يا پرداخت آنھا،بستانکاران و پيگيری ھای م

و دستمزد کنترلھای الزم در مورد پرداخت به موقع حقوق اعمال ، ھاآن گزارشھایپالک کوبی و  ،شرکت در دفاتر مربوطه

 .کارکنان، ثبت دفاتر قانونی و ديگر دفاتر حسابداری

 

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧۴ 
 

 و قسمت حقوق و دستمزد حسابداری مالیفرمھا و گزارشھای موجود اداره  ٨.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 ورودی ١ از انبار درخواست کاال ھایفرم ١

 ورودی ١ درخواست خدمات فرم ٢

 ورودی ١ فاکتور خريد کاال ٣

 ورودی ١ خدماتخريد فاکتور  ۴

 ورودی ١ اوليه و بسته بندی رسيد انبار موادفرم رسيد انبار و فرم  ۵

 ورودی ١ مصرفیکاالی رسيد فرم  ۶

 ورودی ١ درخواست وجهفرم  ٧

 ورودی ١ قرارداد ٨

 خروجی ٣ ھابانکروزانه گزارش  ٩

 خروجی ١ صندوقروزانه گزارش  ١٠

 خروجی ٢ چکصدور درخواست  فرم ١١

 خروجی ٣و  ٢ پرداخت و دريافت نقدیفرمھای  ١٢

 خروجی ١ گزارش ماھيانه ١٣

 خروجی ٢ گزارش ساليانه ١۴

 خروجی ١ گزارش ھزينه ١۵

 ورودی ٢ حواله انبارفرم  ١۶

 خروجی ١ ماه گردش قطعات يدکی ۶گزارش  ١٧

 خروجی ٢ گردش قطعات يدکی ساليانهگزارش  ١٨

 ورودی ١ کارکرد کارکنان گزارش ١٩

 ورودی ١ پرسنلی فرم حکم ٢٠

 خروجی ١ چک ٢١

 ورودی ١ استحقاقی گزارش باقيمانده مرخصی ٢٢

 ورودی ١ حضور و غياب ماھيانه کارکنانگزارش  ٢٣

 ورودی ١ )افزايش توليدمبنای توزيع پاداش (اکتسابی کارکنان امتيازات  فرم ٢۴



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧۵ 
 

 خروجی ٢ و دستمزد و مزايای کارکنان ليست حقوقفرم  ٢۵

 خروجی ٢ اظھارنامه بيمه و ماليات ٢۶

 خروجی ١ ليست حقوق مخصوص وزارت دارايیفرم  ٢٧

 خروجی ٢ ليست افزايش توليدفرم  ٢٨

 خروجی ٢ ليست بازخريد مرخصی و خدمتفرم  ٢٩

 ورودی ۴ و فرم درخواست وام پيش پرداخت و رھن مسکن درخواست وامفرم  ٣٠

 خروجی ١ گزارش ماھيانه وام ٣١

 خروجی ٢ گزارش ساليانه وام ٣٢

 خروجی ١ فرم خريد و اضافات دارايی ھای ثابت ٣٣

 خروجی ١ دارايی ثابتکارت فرم  ٣۴

 خروجی ١ فرم قبض دريافت اقساط وام ٣۵

 ورودی ٣ ھای ثابت نقل و انتقال دارايیفرم  ٣۶

 خروجی ١ دارايی ھای ثابتگزارش موجودی برداری  ٣٧

 خروجی ١ سند حسابداریفرم  ٣٨

 خروجی ١ فرم کارت معين ٣٩

 خروجی ١ فرم کارت معين ھزينه ۴٠
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١٧۶ 
 

 حسابداری صنعتیفرمھا و گزارشھای موجود اداره  ٩.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 ورودی ١ )M, F, P(فرم مصرف مواد  ١

 ورودی ١ اوليه و بسته بندی موادرسيد انبار فرم  ٢

 ورودی ١ د توليد و تحويل محصولرسيفرم  ٣

 ورودی ١ به انبار برگشتیرسيد محصوالت فرم  ۴

 ورودی ٢ حواله انبارفرم  ۵

 ورودی ٢ )امانی، مرجوعی، فروش و ساير(ر حواله انبافرم  ۶

 خروجی ٣ فروشفاکتور فرم  ٧

 ورودی ١ فرم کارت موجودی کاال ٨

 خروجی ٣ در جريان ساخت کاالی ماھيانه گزارش  ٩

 خروجی ٣ توليد ضايعاتدرصد ماھيانه گزارش  ١٠

 خروجی/ورودی ٣ گزارش گردش کاال ١١

 خروجی ٢ موجودی مصرف ماھيانه و ساليانه  گزارشھای ١٢

 خروجی ٣ فرم طرح پاداش افزايش بھره وری ١٣

 خروجی ١ فرم کارت معين مواد ١۴

 ورودی ١ کارت توليدفرم  ١۵

 خروجی ١ کارت خالصه توليدفرم  ١۶

 خروجی ٢ نھايی ساليانه گزارش ١٧

 خروجی ١ ماھه ۶گزارش نھايی  ١٨

 ورودی ١ ساعت کار ماھيانه گزارش  ١٩

 خروجی/ورودی ١ اعالميه بانکی ٢٠

 خروجی/ورودی ١ صورت ھزينه ترخيصگزارش  ٢١

 خروجی/ورودی ١ خدماتکاال و خريد  ھایفاکتور ٢٢

 خروجی ١ ماھه سفارشات خارجی ۶ گزارش ٢٣

 خروجی ٢ ه سفارشات خارجیيانسال گزارش ٢۴



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧٧ 
 

 خروجی ۴ سفارشاتقيمت تمام شده گزارش  ٢۵

 ورودی ١ گزارش ھزينه ٢۶

 خروجی/ورودی ١ سند انبارفرم  ٢٧

 خروجی ٣ ش تجزيه و تحليل قيمت تمام شدهگزار ٢٨

 خروجی/ورودی ٢ ماھه افزايش توليد ٣ساعات کار  گزارش ٢٩

 خروجی/ورودی ١ بھای مواد وارداتیگزارش  ٣٠

 خروجی ۴ لارزبری محصوو  ارزبری محصوالت ھایگزارش ٣١

 خروجی ١ فرم کارت حسابداری انبار قطعات يدکی ٣٢

 خروجی ١ فرم کارت قطعات يدکی ٣٣

 خروجی ١ فرم سند حسابداری ٣۴

 خروجی ١ کاربرگ حسابداریفرم  ٣۵



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧٨ 
 

 و قسمت حقوق و دستمزد اداره حسابداری مالیگردش اطالعات  ٨.۴نمودار پ

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

١٧٩ 
 

 گردش اطالعات اداره حسابداری صنعتی ٩.۴نمودار پ
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 :شماره روزانه بانکھاگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 شرح رديف
 بانک صادرات

 ۴٩٠جاری 

 بانک تجارت

 ٣۵۶٢۵-١٠۴جاری 

 بانک تجارت

 ٣٨٨٠٢-١٠۴جاری 

 بانک تجارت

 ١۶٠٠١-٩١٠جاری 

 بانک ملی

 ١٣٢٠جاری 

 بانک ملت

 ١۴٩٠جاری 

        

        

        

        

       جمع دريافتھا 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       جمع پرداختھا 

       مانده نقل از روز قبل 

       مانده نقل به روز بعد 

 :تھيه کننده

 

 

 :مدير مالی :مالی حسابداری رييس

 مالی: ٣ و ٢ و ١نسخه 
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 :تاريخ    صندوقگزارش روزانه  شرکت داروسازی تھران شيمی

 پرداخت دريافت شرح رديف

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   تغييرات صندوق :تھيه کننده

   مانده روز قبل

   موجودی :مالی حسابداریرييس 

   جمع

 مالی: ١نسخه 
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 شرکت داروسازی تھران شيمی
 درخواست صدور چکفرم 

 :شماره

 :تاريخ

 

 مسوول صدور اسناد

         لایر به حروف   مبلغ

 آقای/چک در وجه شرکت

 بابت

 .صادر فرماييد   بانک   جاری از حساب

 

 :مالی رييس حسابداری

 

 

 :مالی مدير

 

 .صادر گرديد  بانک   جاری از حساب  مورخ  چک شماره

 

 :مسوول صدور اسناد 

 

 

 

 لایر به اينجانب     به مبلغ  مورخ   چک شماره
 .تحويل گرديد    سازمان/نماينده شرکت   

 

 :تحويل گيرنده 

 

 

 مالی: ٢ و ١نسخه 
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١٨٣ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 پرداخت نقدی فرم

 :شماره

 :تاريخ

 

 مبلغ

   

 لایر(                          ) 

    :در وجه

    :بابت

 .پرداخت گرديد   

 :تھيه کننده

 

 :مھر و امضای صندوقدار :تاييد کننده :کنترل کننده

 .لایر به شرح فوق تاييد می گردد   وصول مبلغ

 :دريافت کننده  

 

 

 مالی: ٢و  ١نسخه 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 دريافت نقدی فرم

 :شماره

 :تاريخ

 

 مبلغ

  

 لایر(                                        ) 

   :توسط

   :بابت

 .دريافت گرديد  

 :صندوقدار 

   

 پرداخت کننده: ٣نسخه      مالی: ٢و  ١نسخه 
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      کارکنان در ماه     سالليست حقوق و دستمزد و مزايای فرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

      :شماره حوزه مالياتی شرکت داروسازی تھران شيمی: نام کارگاه :شماره کارگاه      

  کسورات  اضافات  کارکرد  قسمت از:   صفحه

 رديف

  مشخصات
پايه 
 حقوق

اضافه  روز
 کاری

حقوق و 
 دستمزد

اضافه 
 کاری

حق 
 اوالد

حق 
مسکن و 
 خواربار

فوق 
العاده 
 شغل

جمع   ترميم
کل 

حقوق 
و 
 مزايا

ماخذ 
حق 
 بيمه

 ماليات بيمه

  تعاونی وام مساعده
جمع 
 کسور

خالص 
 مالحظات امضاء پرداختی

نام  نام
  شورا    متفرقه پاداش تاخير ساعت خانوادگی

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                   جمع

   حق بيمه سھم کارفرما

   جمع کل

 :تھيه کننده :رييس حسابداری :کارفرما

   مالی: ٢سازمان تامين اجتماعی     نسخه : ١نسخه 
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١٨۵ 
 

 

 سه ماھه   سال خريد و اضافات دارايی ھای ثابتفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره و نام حساب دارايی

 مالحظات مبلغ کل مبلغ جزء تعداد يا مقدار شرح اقالم کد قسمت سندشماره  تاريخ خريد

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   جمع صفحه    

   منقول از صفحه قبل    

 مالی: ١نسخه 
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١٨۶ 
 

 

        کارت دارايی ثابتفرم  تھران شيمیشرکت داروسازی 

 :شماره کارت :گروه دارايی :محل استفاده

 :خريداری شده از :شرح دارايی

 :عمر مفيد

 :استھالک ساليانه

 :شماره سند حسابداری

 مانده قيمت شرح تاريخ

        

        

        

        

        

        

ذخيره  مبلغ تاريخ
ذخيره  مبلغ تاريخ ارزش دفتری استھالک

 ارزش دفتری استھالک
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  قبض دريافت اقساط وامفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 

  در کسر از طريق   آقای/از حقوق خانم  لایر بابت قسط شماره   مبلغ

 

 .دريافت گرديد  ليست حقوق ماه

 

 .لایر است   مانده وام

 :مسوول حقوق و دستمزد 
 

 

  مالی: ١نسخه 
 

 :شماره نقل و انتقال دارايی ھای ثابت فرم شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

شماره  رديف
 نام دارايی پالک

 انتقال به انتقال از
 وضعيت دارايی

 قسمت محل قسمت محل

        

        

        

        

        

        

 :مالحظات

 :تھيه کننده

 

 :تحويل گيرنده :تحويل دھنده

 تحويل گيرنده: ٣نسخه      تحويل دھنده: ٢نسخه      مالی: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 
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 :شماره  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ موجودی برداری دارايی ھای ثابت گزارش :قسمت

 مالحظات وضعيت دارايی تعداد نام دارايی شماره پالک دارايی رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :مسوول موجودی برداری

 

 :رييس حسابداری مالی :مسوول قسمت

 مالی: ١نسخه 
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 شرکت داروسازی تھران شيمی
 سند حسابداریفرم 

 :شماره  

 :تاريخ

 بستانکار بدھکار معين  شرح شماره حساب

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       جمع

 :مسوول ثبت دفاتر :مالی مدير :رييس حسابداری :کنترل کننده :تھيه کننده

 :شماره دفتر روزنامه

 مالی: ١نسخه 
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     کارت معينفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره کارت :شماره حساب :نام حساب

شماره سند  تاريخ
 مانده  بستانکار بدھکار شرح روزنامه

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           :جمع
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     کارت معين ھزينهفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره صفحه :کد مرکز ھزينه :مرکز ھزينه :کد ھزينه :نام ھزينه

شماره  تاريخ رديف
جمع            شرح ھزينه سند

 )لایر(

            ...نقل از صفحه    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

            ...جمع نقل به صفحه 
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١٩٢ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 فاکتور فروشفرم 

 :شماره 

 :تاريخ

 :شماره حواله انبار :نشانی خريدار :خريدارنام 

 :تاريخ حواله انبار

 )لایر(مبلغ  قيمت واحد تعداد واحد شرح شماره کاال

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  جمع

 :رييس حسابداری

 

 

 :مالی مدير

 مالی: ٣و  ٢نسخه      خريدار: ١نسخه 
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      کارت موجودی کاالفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :نام کاال

 

 :شماره کارت :مربوط به سال :واحد :شماره کاال

 تاريخ
شماره 
رسيد 
 انبار

شماره 
 بچ

شماره 
 فرم

تحويل 
 کاال

 تعداد

 تاريخ
شماره 
رسيد 
 انبار

شماره 
 بچ

شماره 
 فرم

تحويل 
 کاال

 تعداد

 مانده صادره وارده مانده صادره وارده
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١٩۴ 
 

 

  سال  طرح پاداش افزايش بھره وریفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

روزھای  ماھھای دوره
 کار دوره

ساعت کار 
 روزانه

تعداد 
کارکنان 
 مشمول

ساعت کار 
 اضافه کار دوره

کسر کار، 
غيبت، 

مرخصی 
 ...استعالجی،

ساعت کار 
مامورين به 

 جبھه

جمع 
ساعات کار 

 مفيد

         

         

         

         جمع

 :توضيحات

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ٧ 

ساعت کار  )ھمگن شده(توليد دوره 
 نفر ساعت توليد دوره

 توليد مرغوب

 ظرفيت اسمی

نفر ساعت 
توليد 

 )ميانگين(

نفر ساعت 
نقطه (توليد 

 )سر به سر
 توليد مبنا

       ماه

       

        

        

١ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨۴ ١۵ 

ميزان ضايعات 
 %نرمال 

ميزان ضايعات 
 %دوره 

K –  افزايش
 توليد

افزايش بھره وری 
)١٠  ×۴( 

جمع حقوق 
 ثابت

بار مالی 
 دوره

سھم سرانه 
 دوره

سھم سرانه 
 ماھانه

        

K عبارت است از تفاوت بين ميزان ضايعات دوره و ضايعات نرمال به ترتيبی که بزرگتر يا مساوی صفر باشد. 

 :توضيحات

 

 :اعضای کميته    

 

 مالی: ٣سازمان صنايع ملی ايران     نسخه : ٢وزارت کار     نسخه : ١نسخه 
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١٩۵ 
 

 

     ...مواد کارت معين فرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره صفحه :واحد :کد مواد :نام مواد

شماره  تاريخ
شماره  شرح سند

 رسيد انبار
شماره 
 حواله انبار

 موجودی صادره وارده
 ميانگين

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار
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١٩۶ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 کارت خالصه توليدفرم 

 :شماره 

 :سال

 :اندازه استاندارد پارتی :اندازه بسته بندی :شماره  محصول :نام محصول

 مشخصات پارتی
تعداد واقعی 

 توليد

 توليدجزييات 
درصد 
 توضيحات ضايعات

شماره  ماه
 کارت توليد

شماره 
 پارتی

 ساعات بسته بندی ساعات کار توليد مواد مصرفی

 ماشين کارگر ماشين کارگر بسته بندی خام

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          جمع
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١٩٧ 
 

 

 :تاريخ قيمت تمام شده سفارشات گزارش شرکت داروسازی تھران شيمی

 :مشخصات جنس :شماره سفارش

 :وزن/تعداد :شماره فاکتور

 :نام فروشنده :تاريخ فاکتور

 :انبارشماره و تاريخ رسيد  :برات وصولی/اسنادیشماره اعتبار 

    مبلغ شرح

 قيمت فاکتور

             )    (    ×     قيمت فاکتور

             ھزينه بيمه

             ھزينه حمل

 ھزينه ھای بانکی
             ھزينه ثبت سفارش

             ساير ھزينه ھای بانکی

 حقوق و عوارض گمرکی
             برگ سبز شماره

             ھزينه ھای گمرکیساير 

 ھزينه ھای ترخيص

             ھزينه حمل

             ھزينه انبارداری

             ساير ھزينه ھای گمرکی

              ساير ھزينه ھا

              

             جمع :توضيحات

             وزن/تعداد

             قيمت واحد

 

 :تھيه کننده

 

 :کنترل کننده

 برنامه ريزی: ۴بازرگانی     نسخه : ٣مالی     نسخه : ٢و  ١نسخه 
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  تجزيه و تحليل قيمت تمام شدهگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

    :نوع بسته بندی    :فرآورده

 پيش بينی توليد سال قيمتھا برای يک واحد بسته بندی به شرح فوق و بر حسب لایر

 زمان نرخ شرح رديف
 لایر

 توضيحات
 % کل جزء

       مواد اوليه به استثنای مواد موثر ١

       مواد بسته بندی ٢

       جمع مواد اوليه و بسته بندی بدون مواد موثر ٣

       )ساعت× نرخ (مزد کارگر مستقيم توليد  ۴

       )ساعت× نرخ (ساير ھزينه ھای کارگر مستقيم توليد  ۵

       )ساعت× نرخ (مزد کارگر مستقيم بسته بندی  ۶

       )ساعت× نرخ (ساير ھزينه ھای کارگر مستقيم بسته بندی  ٧

       جمع ھزينه ھای مستقيم ٨

       )ساعت× نرخ (ھزينه ھای سرباری توليد  ٩

       )ساعت× نرخ (ھزينه ھای سرباری بسته بندی  ١٠

       ھزينه ھای سربارجمع  ١١

       جمع قيمت تمام شده در کارخانه با حذف مواد موثر ١٢

       مواد موثر ١٣

       قيمت تمام شده از کارخانه ١۴

       %١۵پخش و فروش  ١۵

       ھزينه ھای اداری و مالی ١۶

       ھزينه بھره ١٧

       ساير ھزينه ھا ١٨

       شدهجمع قيمت تمام  ١٩

       سود ناخالص سازنده ٢٠

       قيمت فروش به کارخانه ٢١

       سود کارخانه ٢٢

       قيمت مصرف کننده ٢٣

 مالی: ٣سازمان حسابرسی     نسخه : ٢مديريت عامل     نسخه : ١نسخه 
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 :تاريخ ارزبری محصوالت گزارش شرکت داروسازی تھران شيمی

 )به دالر(ارزبری  واحد محصول نوع محصول رديف
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 بازرگانی: ۴فارميکو     نسخه : ٣سازمان صنايع ملی ايران     نسخه : ٢مرکز توسعه صادرات ايران     نسخه : ١نسخه 
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    محصول ارزبری گزارش شرکت داروسازی تھران شيمی

 بچ          عدد  :محصولنام 

 واحد مواد مصرفی رديف
مقدار 

مصرف 
 شده

 نوع ارز قيمت واحد
قيمت تمام 
شده به 
 ارز

نرخ ارز 
 در تاريخ

قيمت تمام 
شده به 
 دالر

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  ارزش مواد مصرفی در يک بچ

  عددی ١٠٠ارزبری يک بسته 

  تورم %٢٠ارزبری يک بسته با در نظر گرفتن 

 بازرگانی: ۴فارميکو     نسخه : ٣سازمان صنايع ملی ايران     نسخه : ٢مرکز توسعه صادرات ايران     نسخه : ١نسخه 
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    کارت حسابداری انبار قطعات يدکیفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 شماره کارت واحد :شماره کد جنس :شماره فنی :نام جنس

  

شماره 
 تاريخ سند

شماره 
رسيد 
 انبار

شماره 
حواله 
 انبار

 مانده صادره وارده

 مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار

             

             

             

             

             

             

          جمع نقل به صفحه بعد

 

     کارت قطعات يدکیفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

شماره  واحد :حداقل موجودی شماره فنی :نام جنس
 کارت

   :حداکثر موجودی 

 تاريخ
شماره 
رسيد 
 انبار

شماره 
حواله 
 انبار

 تاريخ مانده صادره وارده
شماره 
رسيد 
 انبار

شماره 
حواله 
 انبار

 مانده صادره وارده
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 :تاريخ  فرم کاربرگ حسابداری شرکت داروسازی تھران شيمی

     شرح 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             جمع

 مالی: ١نسخه 
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 بازرگانیمدير  ۷.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

o  مناسب در زمان مناسب و با تھيه اجناس مورد نياز شرکت با در نظر گرفتن شرايط جنس مناسب با قيمت

 .مقدار مناسب، بازاريابی و فروش توليدات شرکت

o  ھماھنگی با رييس سفارشات خارجی در شناخت و مکاتبه با فروشندگان و توليدکنندگان خارجی در رابطه با

امه و تلکس، اخذ ماشين آالت مورد نياز وارداتی شرکت به صورت نو بسته بندی و خريد مواد اوليه 

عمليات و مکاتبات بانکی به منظور گشايش انجام ورود کاال،  یارسازمانھای ذيربط ب ھای الزم ازمجوز

واريز و ترخيص کاالھای وارداتی  ،مکاتبات الزم در مورد حملانجام اعتبار اسنادی کاالی خريداری شده، 

واحد اطالعات با ، تبادل ی مربوطهگزارشھااز گمرکات، اعمال سياستھای خريد شرکت، تھيه و تنظيم 

واحد فنی دارويی در مورد تاييد نمونه ھا قبل از خريد و نيز با مسوول آزمايشگاھھای کنترل کيفی و 

 .بعد از خريد از نظر کنترل کيفيت ی کنترل کيفیآزمايشگاھھا

o ل ھماھنگی با رييس تدارکات داخلی در انجام امور مربوط به تھيه و خريد کليه مايحتاج شرکت که در داخ

د شامل لوازم بسته بندی، پوشاک، ملزومات اداری، ماشين آالت و تجھيزات، نکشور قابل تھيه می باش

ملزومات يدکی و مصالح ساختمانی با حفظ رعايت مصالح شرکت، صندوق تنخواه گردان و احيای مجدد 

 .مربوط به خريد و سفارشات داخلی گزارشھایتنخواه گردان و ارايه 

o  صادرات در بازاريابی جھت فروش محصوالت شرکت در خارج از کشور، تھيه مدارک ھماھنگی با رييس

محصوالت دارويی صادراتی و ترتيب ارسال بسته بندی و تھيه مورد نياز ثبت دارو در کشور، نظارت بر 

و آنھا، تھيه نمونه ھای صادراتی به ھمراه مدارک مورد نياز و ترتيب ارسال آنھا، ترتيب ترجمه بروشورھا 

اخذ مجوز  ،مدارک مورد نياز به زبانھای مختلف، ترتيب ثبت نامھای تجاری برای محصوالت صادراتی

 .ی مربوطهگزارشھابروشور و اتيکت صادراتی و تھيه  ،چاپ جعبه

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

 سازمانھایبه سازمان صنايع ملی ايران، وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و  ی مختلفگزارشھاتدوين و ارايه 

 .ديگر
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 فارشات خارجیفرمھا و گزارشھای موجود اداره س ١٠.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 خروجی/ورودی ٢ ش و اظھار نظرفرم ارسال نمونه جھت آزماي ١

 خروجی ٢ فرم معرفی کاتالوگ ٢

 خروجی/ورودی ١ پيش نويس تلکسفرم  ٣

 ورودی ١ تلکس دريافتی ۴

 خروجی/ورودی ٢ درخواست خريد فرم ۵

 خروجی/ورودی ١ خريدھای خارجی جدول مقايسه ای قيمتفرم  ۶

 خروجی/ورودی ١ پروفرما ٧

 خروجی/ورودی ۴ فرم ثبت سفارش ٨

 خروجی ٢ فرم بررسی قيمت ٩

 خروجی/ورودی ٢ فرم گردش کار ١٠

 خروجی ١ پروانه ساخت دارو ١١

 خروجی ١ مواد اوليه شيميايیو فيزيکی  گزارش آزمايشھای ١٢

 خروجی ١ سابقه خريد ١٣

 خروجی ١ فرم گشايش اعتبار اسنادی ١۴

 خروجی ١ اظھارنامه جھت ترخيص ١۵

 ورودی ١ رسيد انبارفرم  ١۶

 خروجی ١ تعھدنامه ترخيص النامه ابط ١٧

 ورودی ١ پروانه سبز ١٨

 خروجی ۴ فرم اعالم برگ آناليز و پکينگ ليست سفارش ١٩
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 تدارکات داخلیفرمھا و گزارشھای موجود اداره  ١١.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 خروجی/ورودی ٢ درخواست خريد فرم ١

 خروجی/ورودی ١ فاکتور خريد ٢

 خروجی/ورودی ٣ رسيد انبارفرم  ٣

 خروجی ١ سند ۴

 خروجی ١ تنخواه گردان فرم صورت خالصه پرداختھای ۵

 خروجی ١ جھت خريد کاال بھااستعالم  فرم ۶

 خروجی ٢ چکصدور درخواست فرم  ٧

 خروجی/ورودی ١ چک ٨

 خروجی ١ ماھيانه خريد داخلیوضعيت گزارش  ٩

 خروجی ١ انبار کارتن از و مقوا  ،کاغذخروج درخواست حواله  نامه ١٠

 ورودی ٣ حواله انبارفرم  ١١

 ورودی ١ و کارتن مقوا ،رسيد تحويل کاغذفرم  ١٢
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 صادراتفرمھا و گزارشھای موجود اداره  ١٢.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 ورودی ١ تقاضانامه جھت محصول صادراتی ١

 خروجی ١ جواب نامه ٢

 ورودی ١ علمیدرخواست نمونه دارو و مدارک  ٣

 خروجی ١ درخواست نمونه کاال از انبارنامه  ۴

 خروجی/ورودی ٣ حواله انبارفرم  ۵

 خروجی/ورودی ١ گزارش آزمايشھای فيزيکی و شيميايی ۶

 خروجی/ورودی ١ زمايشگاهآنامه کلی گواھی آناليز  ٧

 خروجی ١ نامه درخواست مدارک علمی دارو از ھيات علمی ٨

 خروجی/ورودی ١ دارومدارک علمی  ٩

 خروجی ١ درخواست پروانه ھای ساخت محصولنامه  ١٠

 خروجی/ورودی ١ پروانه ھای ساخت محصول ١١

 خروجی/ورودی ١ ھای مربوط به محصولنامه گواھی  ١٢

 خروجی/ورودی ١ رسيد محصولفرم  ١٣

 ورودی ١ اعالم بارگيری محصولنامه  ١۴

 ورودی ١ فروش فاکتور ١۵

 ورودی ١ یتوضعيت توليد محصول صادرانامه اعالم  ١۶

 خروجی ١ صادرات محصوالت گزارش ١٧
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 گردش اطالعات اداره سفارشات خارجی ١٠.۴نمودار پ
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 تدارکات داخلیاداره گردش اطالعات  ١١.۴نمودار پ

 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٠٩ 
 

 صادراتاداره گردش اطالعات  ١٢.۴نمودار پ
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.Tehran Chemie Pharmaceutical Co  شرکت داروسازی تھران شيمی

 

فرم ارسال نمونه جھت آزمايش و اظھار نظر

 

Sample Advise 

 :Name of Material  :کاالنام 

 :.Material No  :شماره کاال

 :Quantity of Sample  :مقدار نمونه

 :Country of Origin  :کشور سازنده

 :توضيحات

 

 

 Explanation: 

No.: Date: Head of Foreign Purchasing:

 :مسوول فنی نظريه

 

 

 Responsible Pharmacist: 

 :مسوول فنی

 :ھای کنترل کيفیآزمايشگاھمدير  نظريه

 

 

 Q.C. Manager: 

 :ھای کنترل کيفیآزمايشگاھمدير 

 :فنیمدير  نظريه

 

 

 Technical Manager: 

 :مدير فنی

 :فنیمسوول  نظريه

 

 

 Responsible Pharmacist: 

 :مسوول فنی

  بازرگانی: ٢و  ١ه نسخ



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢١١ 
 

 

 :شماره فرم معرفی کاتالوگ شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

   

 محترم فنیمدير 

 ، به پيوست کاتالوگ مربوط به "احتراما

 .از شرکت                           ارسال می گردد

 

 .خواھشمند است پس از مطالعه و بررسی، کاتالوگ فوق را به اين قسمت عودت فرماييد

 

 

 

 :سفارشات خارجیرييس 

  بازرگانی: ٢نسخه      فنی: ١نسخه 

 

.Tehran Chemie Pharmaceutical Co شرکت داروسازی تھران شيمی

 

 فرم اعالم برگ آناليز و پکينگ ليست سفارش

 

 

 مدير محترم

 

 

 .کيلوگرم                       ارسال می گردد    -) TC/سفارش   (، به پيوست برگ آناليز و پکينگ ليست مربوط به "احتراما

 

 :رييس سفارشات خارجی 

 

 

 بازرگانی: ۴آزمايشگاھھای کنترل کيفی     نسخه : ٣مسووليت فنی     نسخه : ٢برنامه ريزی     نسخه : ١نسخه 
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.Tehran Chemie Pharmaceutical Co شرکت داروسازی تھران شيمی

 Telex Draft پيش نويس تلکسفرم 

 :Date  :تاريخ

  To:
Att: 

  CC:
Att: 

  Sub: 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 :مدير عامل :مدير بازرگانی :رييس سفارشات خارجی

Head of Foreign Purchasing: 

 

Commercial Manager: 

 

Managing Director: 

* Pass Approved Telexes Only* 

 بازرگانی :١نسخه 
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.Tehran Chemie Pharmaceutical Co  شرکت داروسازی تھران شيمی

 Comparative Price List خريدھای خارجیقيمت جدول مقايسه ای فرم 

Date: IBM: per Price Basis: Quantity: Description: 

 Last Orderآخرين سفارش 

Total C&P$ C&F/Kg FRT/Kg FOB/Kg EXW Rate Cur. Q.C. LOA. 
Port Trans Agent Country Manufacturer Country Seller 

               

 Sourcesمنابع 

Total 
C&P$ 

Total 
FOB$ 

Total 
C&F 

Total 
FOB FRT/Kg FOB/Kg Rate Cur. Q.C. LOA. 

Port Trans Agent Country Manufacturer Country Seller 

$ $               

$ $               

                

Cur. Equlers to US Dollar: US Dollar Equlers: 

 :سفارشات خارجی رييسپيشنھاد 

  :رييس سفارشات خارجی   :تاريخ          

 :نظريه مدير بازرگانی

   :مدير بازرگانی   :تاريخ          

 :تصويب مدير عامل

   :مدير عامل   :تاريخ          

 بازرگانی: ١نسخه 
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 :تاريخ خالصه پرداختھای تنخواه گردانصورت فرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 مبلغ شرح مرکز ھزينه شماره سند تاريخ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    جمع پرداختھا :متصدی تنخواه گردان

    تنخواه گردانموجودی 

    جمع کل

 :مدير مالی :بازرگانیمدير 

 

 مالی: ١نسخه 
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 :تاريخ استعالم بھا جھت خريد کاال فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره درخواست خريد :کاال شرح

 :تاريخ درخواست خريد :مقدار/تعداد

 :متقاضی :مامور خريد

 مبلغ کل واحدمبلغ  تلفن آدرس نام فروشنده رديف

١      

٢      

٣      

 :داخلی نظريه رييس تدارکات

 

 

 :رييس تدارکات داخلی 

 

 

 :نظريه مدير بازرگانی

 

 

 :مدير بازرگانی 

 

 

 :تصويب مدير عامل

 :مدير عامل 

 

 

  مالی: ١نسخه 
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       داخلیماھيانه خريد وضعيت گزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

تعداد  متقاضی شرح کاال رديف
 کاال

شماره 
 درخواست

 تاريخ
 فروشنده

مبلغ  بخش
 کاال

تاريخ 
رسيد 
 انبار

مقدار 
 تحويلی

تعداد 
 باقيمانده

تاريخ 
تقريبی 
صدور  ه کاالباقيماند

 درخواست
دريافت 
تقريبی  نياز درخواست

 تحويل
تاييد 
 دولتی خصوصی مديريت

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 مديريت عامل :١نسخه 
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  گزارش صادرات محصوالت از سال   تا شرکت داروسازی تھران شيمی

 رديف
نوع 
بسته 
 بندی

تعداد  شرح
 جعبه

قيمت 
واحد به 
 دالر

کشور  تاريخ فاکتور
 مقصد

مبلغ کل 
درآمد  خريدار به دالر

 ريالی

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 مديريت عامل: ١نسخه 
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 مدير اداری ۸.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

o  امور اداری شامل کارگزينی، خدمات، ترابری، مھد کودک، ايمنی و بھداشت و  نظارت بربرنامه ريزی و

 .رفاه و تعاون

o  تھيه ليستھای اضافه کاری، حضور و غياب و غيبت کارکنان از  خصوصھماھنگی با رييس کارگزينی در

مالی، تھيه و تنظيم ليستھای سابقه کار و محاسبه  واحدروی کارتھای حضور و غياب جھت ارسال به 

تعيين و پيش بينی به موقع استحقاق کارکنان در  ،امتيازات مربوط جھت احتساب پاداش افزايش توليد، بررسی

، جديدتقاء و احتساب اضافه حقوقھای ساليانه و تعلق گرفتن مزايای مربوط به صدور احکام مورد ترفيع و ار

استخدام جاری نگھداشتن اطالعات مربوط به نيازھای استخدامی شرکت و درخواست متقاضيان شغل، 

آمار شناسنامه کار، تھيه و تنظيم  و شناسايی، معرفی نامه صدور کارت، تکميل مدارک پرسنلیو  کارکنان

 ).استخدامھا و ترک خدمتھا(مختلف  واحدھایماھيانه چگونگی پراکندگی کارکنان در 

o  ،بناھا و ھماھنگی با رييس خدمات در برنامه ريزی و نظارت بر کليه امور مربوط به انتظامات، رستوران

 .و تلفنخانه ساختمانھا

o  ھماھنگی با رييس ترابری در برنامه ريزی و نظارت بر سرويسھای اياب و ذھاب، وسايط نقليه و         

در کارتھای نقليه درج اطالعات مربوط به سرويس و تعمير وسايط  ،ليفت تراکھای شرکت و تعمير آنھا

وسايط نقليه، استعالم خالفی  برگ معاينه فنی کليهو ، تھيه و تنظيم ليستھای مربوط به بيمه، ماليات مربوطه

 .آنھا پرداخت جريمه و اخذ برگ عدم خالفی ،خودروھا

o ھماھنگی با مسوول مھد کودک در برنامه ريزی و نظارت بر اجرای صحيح کليه برنامه ھای آموزشی ،

 و ھا و پيش گيری از انتشار عفونتھا و بيماریکودکان فرھنگی و تفريحی، تغذيه اطفال، واکسيناسيون 

 .مھد کودکدر  ناسايی محيط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی کودکانش

o  ھماھنگی با مسوول ايمنی و بھداشت در تدارک و اجرای اقدامات و طرحھای حفاظتی و بھداشتی در محيط

کار و امور اجتماعی در اجرای مقررات و آيين نامه ھای حفاظتی و  وزارتکار، ھماھنگی ھای الزم با 

، بررسی ادواری و در بدو استخدام کارکنانبھداشتی، سالم سازی محيط کار و ارتقاء سطح دانش ايمنی 

  پرونده ھای پزشکی و پيگيری بيماری ھای شغلی، جمع آوری اطالعات و آمار مربوط به ماشين آالت و 

از نقطه نظر خطرات ناشی از انجام کار با آنھا، تھيه و تنظيم فرمھای مربوط به نواقص ايمنی  رده بندی آنھا

، بازديد مستمر از سيستمھای حفاظتی موجود، شرکتمختلف  واحدھایکار ضمن بازديد دقيق و مستمر از 

تعيين ضريب  ،واحدھا، تعيين ضريب تکرار ساالنه حوادث در کارکنانھای  بررسی آمار حوادث و بيماری

و محصوالت و استقرار  و بسته بندی ، نظارت بر نظم و ترتيب مواد اوليهشرکتشدت ساالنه حادثه در 

 .شرکتماشين آالت و ابزار کار به نحو ايمن و بی خطر در 
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 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

در موارد اداری به نمايندگی از طرف  ھاو سازمان تامين اجتماعی و ادارات تابعه آنو امور اجتماعی ارتباط با وزارت کار 

 .سازمان صنايع ملی ايران از قبيلگوناگون به سازمانھای مختلف  گزارشھایشرکت و تھيه 
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 فرمھا و گزارشھای موجود واحد اداری ١٣.۴جدول پ

 نوع تعداد نسخ يا گزارش فرم رديف

 ورودی ٢ درخواست مرخصی فرم ١

 ورودی ١ درخواست مرخصی ساعتی و ماموريت فرم ٢

 ورودی ١ مجوز رانندهنامه  ٣

 خروجی ١ استحقاقی مرخصی باقيماندهگزارش  ۴

 خروجی ١ محاسبه مرخصی ساليانه فرم ۵

 خروجی ١ کارکنانحضور و غياب  گزارش ۶

 ورودی ٢ یدرخواست انجام اضافه کار فرم ٧

 خروجی ١ یگزارش اضافه کار ٨

 خروجی/ورودی ٢ ماموريت فرم ٩

 خروجی/ورودی ٣ تشويقدرخواست  فرم ١٠

 خروجی ١ تقديرنامه ١١

 ورودی ١ پرسشنامه استخدامیفرم  ١٢

 خروجی ١ مرکز بھداشتی و اداره تشخيص ھويتبه معرفی نامه  ١٣

 ورودی ١ گواھی نامه بھداشت و عدم سوء پيشينه ١۴

 خروجی ١ معرفی نامه به واحد ١۵

 ورودی ١ اعالم شروع به کار نامه ١۶

 خروجی ۴ )آزمايشی و تعيين نوع استخدام(پرسنلی حکم فرم  ١٧

 خروجی/ورودی ١ فرم اظھار نظر جھت استخدام قطعی ١٨

 خروجی ۴ )قطعی(پرسنلی حکم فرم  ١٩

 خروجی/ورودی ٢ ه حساب با کارکنانتسوي فرم ٢٠

 خروجی/ورودی ٢ درخواست مساعده فرم ٢١

 خروجی/ورودی ۴ درخواست وامفرم  ٢٢

 خروجی ١ گزارش کارکرد کارکنان ٢٣

 خروجی ١ فرم پرداخت کادوی ازدواج ٢۴
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 خروجی ١ فرزندفرم پرداخت کادوی تولد  ٢۵

 خروجی ١ )مبنای توزيع پاداش افزايش توليد( فرم امتيازات اکتسابی کارکنان ٢۶

 خروجی ١ افزايش توليدپاداش امتيازات حضور و غياب مربوط به گزارش  ٢٧

 خروجی ١ گزارش تعداد کودکان مھد کودک ٢٨

 خروجی ١ اياب و ذھاب ھایگزارش سرويس ٢٩

 خروجی ١ خالصه کارتھای حضور وغياب گزارش صورت ٣٠

 خروجی ١ ورود و خروج مديران گزارش ٣١

 خروجی ١ روزانه خودروھاورود و خروج  گزارش ٣٢

 خروجی ١ شبگردھاگزارش ماوقع  ٣٣

 خروجی ١ کارنامه ماھيانه سرويسھاگزارش  ٣۴

 خروجی/ورودی ۴ فرم درخواست وام پيش پرداخت و رھن مسکن ٣۵

غيبتھای غيرمجاز و مرخصی ھای بدون حقوق کارکنان جھت محاسبه  گزارش ٣۶
 خروجی ١ پاداشعيدی و 

 خروجی ١ گزارش آخرين وضعيت حقوق و مزايای کارکنان ٣٧
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 اداریواحد گردش اطالعات  ١٣.۴نمودار پ
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 شرکت داروسازی تھران شيمی
 درخواست مرخصی فرم

 :قسمت

 :تاريخ

 مرخصی استحقاقی  :از تاريخ

  بدون گواھی پزشک  مرخصی استعالجی با گواھی پزشک  :تا تاريخ

 :نام و نام خانوادگی

 

 بدون حقوق     غيبت با حقوق  :امضای درخواست کننده

 :قسمت مسوول یامضانظريه و 

  مرخصی استعالجی استفاده شده  کل مرخصی استحقاقی

  مرخصی استعالجی درخواستی  مرخصی استحقاقی استفاده نشده

 :کارگزينی رييس  مرخصی استحقاقی درخواستی

  باقيمانده مرخصی استحقاقی

 :واحددير م

 درخواست کننده: ٢نسخه      اداری: ١نسخه 

 

  و ماموريت درخواست مرخصی ساعتی فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 با استفاده از خودرو  :نام و نام خانوادگی

 :واحدمدير  :قسمت

 :تاريخ

 :تعداد ساعت :تا ساعت :ساعت از

 :شماره خودرو   :امضای درخواست کننده

 :اداری مدير  ماموريت اداری  کار شخصی 

 :شرح ماموريت

 :مربوطهيا مدير  رييس

 

 اداری :١نسخه 
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  باقيمانده مرخصی استحقاقیگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

   

   آقای/خانم

 :به شرح زير می باشدصی استحقاقی جنابعالی تا آخر سال    باقيمانده مرخ ،"احتراما

 

 روز،        مرخصی استحقاقی استفاده نشده از سال 

 روز،        مرخصی استحقاقی استفاده نشده از سال 

 روز،        جمع مرخصی تا آخر سال 

 

يمانده مرخصی ھای باق   چند روز مرخصی طلبکار می باشند بايستی تا آخر سال    آن دسته از ھمکارانی که بابت سال 

در صورتی که برخی از ھمکاران به دليل حجم زياد کاری و مسووليت محوله نتوانند از . خود را استفاده نمايند   سال 

نسبت به بازخريد  مدير عامل تصويبمربوطه و  مديربا تاييد و درخواست کتبی می توانند مرخصی مزبور استفاده کنند 

 .خود اقدام نمايند   باقيمانده مرخصی سال 

 

 :اداری مدير  
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 :شماره پرسنلی در سال  آقای/محاسبه مرخصی ساليانه خانم فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

انتقال 
از سال 
 قبل

مرخصی 
استحقاقی 
 ساليانه

 مرخصی اضافی
جمع کل 
 مرخصی

 مرخصی روزانه ساعتی استفاده شده مرخصی
مرخصی 
 باقيمانده

 مرخصی استعالجی
 مالحظات

تبديل  ساعت تاريخ روز دليل
 به روز

از 
 تاريخ

تا 
با  تاريخ روز تاريخ

 گواھی
بدون 
 گواھی

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 اداری: ١نسخه 
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 :تاريخ حضور و غياب کارکنان گزارش شرکت داروسازی تھران شيمی

 قسمت نام و نام خانوادگی رديف
 حضور مجوز عدم

 مالحظات
 يتمامور بيماری مرخصی غيبت

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 :مدير اداری :رييس کارگزينی

 اداری: ١نسخه 
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 :قسمت درخواست انجام اضافه کاری فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

    :تاريخ :نام و نام خانوادگی

 ساعت برابر با تا ساعت از ساعت - ١

 :علت اضافه کاری - ٢

٣ - 

۴ - 

۵ - 

۶ - 

٧ - 

 :رييس اداره

 

 :مدير واحد

 تاييد مدير مربوطه مورد قبول نخواھد بودانجام ھر نوع اضافه کاری بدون تکميل اين فرم و 

 درخواست کننده: ٢اداری     نسخه : ١نسخه 

 

  درخواست مساعدهفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

لایر مساعده را دارم تا از   تقاضای مبلغ  کارمند قسمت/کارگر   اينجانب
 .کسر گردد   حقوق ماه

 :متقاضی  

 

لایر    به مبلغ  کارمند قسمت/کارگر   آقای/حقوق ماھيانه خانم
 .مورد تاييد می باشد

 :رييس کارگزينی  

 

 .با تقاضای مساعده حقوق نامبرده موافقت می شود

 :مدير اداری  

 مالی: ٢و  ١نسخه 
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 :در تاريخ اضافه کاری گزارش شرکت داروسازی تھران شيمی

 :از ساعت

 

 رديف
 نام و نام خانوادگی

 کاریعلت اضافه  قسمت
 غيرتوليدی توليدی

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 :اداری مدير

 

 :عامل مدير

 اداری: ١نسخه 
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 :شماره ماموريت فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ :عنوان شغلی :نام و نام خانوادگی

 :وسيله مسافرت :محل ماموريت :مدت ماموريت

 ):به طور کامل شرح داده شود(موضوع ماموريت 

 

 

 

 

 :درخواست کننده

 

 

 :تصويب کننده

 :گزارش انجام ماموريت

 

 

 

 

 

 :مامور

 

 

 :مدير واحد

 تا تاريخ از تاريخ ماموريت

 .روز تاييد می گردد به مدت به مقصد

 :مدير اداری 

 

 مالی: ٢اداری     نسخه : ١نسخه 
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 :تاريخ تشويقدرخواست  فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

  :آخرين تشويق  :نام

  :تاريخ  :نام خانوادگی

  :موضوع تشويق  :سمت

  :نحوه تشويق  :قسمت

 :موضوع تشويق

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :نحوه تشويق

 تقدير نامه جھت درج در پرونده پرسنلی 

 پرداخت وجه به مبلغ 

 ساير 

 

 :اداره رييس  

 

 :مدير واحد

 

 

 :مدير عامل

 درخواست کننده: ٣نسخه  اداری: ٢نسخه  مالی: ١نسخه 
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 شرکت داروسازی تھران شيمی
 پرسشنامه استخدامیفرم 

 

سوابق 
کاری و 
 تجربی

جمع مدت  محل نام موسسه رديف
 کارکرد

تاريخ 
آخرين حقوق  سمت پايان

 و مزايا

علت 
ترک 
 خدمت

اطالعات 
 شخصی

        ١ :نام پدر :نام خانوادگی :نام

        ٢ :محل صدور :شماره شناسنامه :تاريخ تولد

        ٣ :تعداد افراد تحت تکفل :تعداد فرزندان آيا متاھل ھستيد؟

        ۴ :خدمتسال پايان  آيا خدمت وظيفه عمومی را انجام داده ايد؟

        ۵ :نوع معافيت آيا دارای معافيت از خدمت ھستيد؟

در مواقع اضطراری به چه کسی اطالع داده  ی برخوردار ھستيد؟مآيا از سالمت کامل جس :آدرس محل سکونت
 شود؟

آيا به بيماری ھای مسری يا بيماری ھای ديگری مبتال ھستيد که کار در يک 
 .دارويی را برای خود و ديگران زيان آور نمايد؟ توضيح دھيد شرکت

 :نام

 :نسبت با شما

 :تلفن :تلفن

 تحصيالت

تاريخ پايان  محل نام موسسه آموزشی
 تحصيالت

نوع مدرک 
 :ميزان حقوق درخواستی چه زبانھای خارجی را می دانيد و در چه سطحی؟ رشته  تحصيلی تحصيلی

اينجانب                    با کمال دقت و صحت به کليه سواالت باال پاسخ گفته و در صورت استخدام اينجانب چنانچه عدم درستی      :تحصيالت ابتدايی
اين اطالعات ثابت شود شرکت داروسازی تھران شيمی می تواند به خدمت اينجانب خاتمه داده و برای زيانھای وارده ادعای 

     .خسارت نمايد

   :تاريخ   :امضاء        :تحصيالت متوسطه

 اين قسمت توسط مسوولين شرکت تکميل خواھد شد    

     :تحصيالت دانشگاھی

 يهنظر
مصاحبه 
 کنندگان

 

 دستور مديريت

 :تاريخ شروع کار    

 :عنوان شغلی    

 :قسمت     :ساير دوره ھای علمی و حرفه ای

 :حقوق    

 :زمايشیآمدت     

 :امضاء    

 اداری: ١نسخه 
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 حکم پرسنلیفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 نوع حکم

 :شماره پرونده

 :تاريخ صدور حکم

 :شماره شناسنامه :نام پدر :نام خانوادگی :نام

  متاھل    مجرد: وضعيت تاھل :تاريخ تولد :محل صدور

 :وضعيت جديد از تاريخ :قبلی تا تاريخوضعيت 

 :عنوان شغلی :عنوان شغلی

 :مرکز ھزينه :نام قسمت :مرکز ھزينه :نام قسمت

 )لایر( حقوق و مزايای ماھيانه )لایر( حقوق و مزايای ماھيانه

  حقوق ثابت  حقوق ثابت

  فوق العاده شغل  فوق العاده شغل

  مسکن  مسکن

  خواربار  خواربار

  حق اوالد  اوالد حق

 ساير مزايا

 

 ساير مزايا

 

  

  

  جمع کل حقوق و مزايا  جمع کل حقوق و مزايا

 روز :مرخصی ساالنه روز :مرخصی ساالنه

 :مدت آزمايشی :نوع استخدام :تاريخ استخدام

 :دليل پايان خدمت :تاريخ پايان خدمت

 :مزايای پايان خدمت

 :شرح حکم

 :رييس کارگزينی

 

 :مدير عامل :مدير اداری

 اداری: ۴و  ٣نسخه  مالی: ٢نسخه  پرسنل: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٣۴ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 فرم اظھار نظر جھت استخدام قطعی

 :شماره

 :تاريخ

 مدير محترم

 آقای/خانم

 

رو به اتمام است،               آقای                    در قسمت       /آزمايشی ھمکارمان خانم/نظر به اين که دوره قراردادی
 .دستور فرماييد موارد ذيل تکميل و پس از تاييد جنابعالی به واحد اداری عودت داده داده شود" لطفا

 

 

 

 :مدير اداری

 مالحظات ضعيف متوسط خوب نظريه واحد مربوطه

     کارايی و قدرت فراگيری – ١

     رعايت موازين اخالق اسالمی – ٢

     انظباط و حضور به موقع در محل کار – ٣

 

 .مخالفم /موافقم با استخدام قطعی نامبرده 

 

 

 .قرارداد نامبرده به مدت                    تمديد گردد

 

 :توضيحات

 

 :رييس اداره

 

 

 :مدير اداری :مدير واحد

 اداری: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٣۵ 
 

 

   تسويه حساب با کارکنان فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ :قسمت :نام و نام خانوادگی

 :مدت خالص کارکرد :تاريخ خاتمه خدمت :تاريخ شروع به کار :حقوق ثابت

تسويه حساب 
 با واحدھا

 :امضاء  مربوطه واحد

 :امضاء  کارشورای 

 :امضاء  شرکت تعاونی

 :امضاء  انبار

 مالی
 :امضاء  وام

 :امضاء  ساير

 تکميل می شود مالیاين قسمت توسط  تکميل می شود اداریاين قسمت توسط 

 توضيحات مبلغ کسورات مبلغ حقوق و مزايا

   ماليات  حقوق      روز

   بيمه  اضافه کار

   وام  حق خواربار

   مساعده  حق مسکن

     حق اوالد

     فوق العاده شغل

     بازخريد مرخصی     روز

     پاداش

     روز در سالبازخريد خدمت بر مبنای   

 شماره چک خالص پرداختنی    

    جمع کسورات  جمع حقوق و مزايا

 :مدير اداری

 

 :عامل مدير :مدير مالی

به حقوق و مزايايی که طبق مقررات داخلی شرکت و ضوابط وزارت کار  –گواھی می کنم که تمام دستمزد   بدين وسيله اينجانب
 .دريافت و ھيچ گونه حقی بر شرکت داروسازی تھران شيمی ندارم  مورخ  اينجانب تعلق می گرفته طی چک شماره

 :تاريخ :امضاء :نام و نام خانوادگی

   اداری: ٢مالی     نسخه : ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٣۶ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 درخواست وامفرم 

 :شماره

 :تاريخ

 می شوداين قسمت توسط متقاضی تکميل 

لایر وام دارم تا طبق آيين نامه   تقاضای مبلغ  قسمت  کارمند/کارگر   اينجانب
 .قسط ماھيانه از حقوق اينجانب کسر گردد  طی

 :متقاضی  

 

 تکميل می شود اداریاين قسمت توسط 

در اين شرکت استخدام و حقوق   در تاريخ  کارمند قسمت/کارگر   آقای/گواھی می شود خانم
 .لایر است   نامبرده فعلی

 :کارگزينی رييس  

 

 تکميل می شود ن قسمت توسط شورای اسالمی کاراي

 .نمی باشد/می باشد مورد تاييد شورای اسالمی کار لایر  مبلغ   آقای/پرداخت وام به خانم

 :کار شورای اسالمی  

 

 تکميل می شود مالیاين قسمت توسط 

 ندارد و آخرين قسط وام قبلی نامبرده در تاريخ /دارد لایر بدھی   بابت وام مبلغ   آقای/خانم
 .تسويه شده است 

 .لایر وام قابل پرداخت می باشد   طبق آيين نامه مبلغ

 :مسوول حقوق و دستمزد  

   :مالحظات

 :مدير مالی

 

 :مدير عامل

 .نمودمبابت وام دريافت   ر تاريخد به طور نقدی/  لایر طی چک شماره  مبلغ

 :دريافت کننده  

 

 کاراسالمی شورای : ۴اداری     نسخه : ٣مالی     نسخه : ٢و  ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٣٧ 
 

 
  (   )   تاکارکرد کارکنان از   گزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

نام و نام  رديف
 مالحظات ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١۶ ١۵ ١۴ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ٣١ ٣٠ ٢٩ ٢٨ ٢٧ ٢۶ ٢۵ ٢۴ ٢٣ ٢٢ ٢١ قسمت خانوادگی

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 :مدير اداری :رييس کارگزينی

 Hتعطيل    Xاضافه کاری    Fغيبت بدون اطالع    Eغيبت با اطالع    Cمرخصی بدون حقوق    Pاستعالجی بدون گواھی    Bاستعالجی با گواھی    Aمرخصی استحقاقی : راھنمای عاليم

 مالی: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٣٨ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 فرم پرداخت کادوی ازدواج

 :شماره

 :تاريخ

 مدير محترم اداری: به

 کارگزينی: از

 پرداخت کادوی ازدواج: موضوع

 

 ۶٧/١٠/۴مورخ  ۶٧/٨٩٢٢لایر بابت کادوی ازدواج مطابق نامه شماره  ۵٠,٠٠٠خواھشمند است دستور فرماييد مبلغ 
 .آقای                              پرداخت نمايند/مديريت به خانم

 

 

 

  رييس کارگزينی 

 مالی: ١نسخه 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 پرداخت کادوی تولد فرزندفرم 

 :شماره

 :تاريخ

 مدير محترم اداری: به

 کارگزينی: از

 پرداخت کادوی تولد فرزند: موضوع

 

 ۶٧/١٠/۴مورخ  ۶٧/٨٩٢۴لایر بابت کادوی تولد فرزند مطابق نامه شماره  ٣٠,٠٠٠خواھشمند است دستور فرماييد مبلغ 
 .صاحب فرزندی شده اند پرداخت نمايند" که اخيرا                             آقای/خانممديريت به 

 

 

 

  رييس کارگزينی 

 مالی: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢٣٩ 
 

 

 امتيازات اکتسابی کارکنانفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی

 )مبنای توزيع پاداش افزايش توليد(

 :سال  

 :تاريخ استخدام :نام قسمت :سمت :نام و نام خانوادگی

  نوع امتياز

 :رييس کارگزينی ماھھای سال

 ماھه چھارم ٣ ماھه سوم ٣ ماھه دوم ٣ ماھه اول ٣

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ 

امتياز 
حضور 
 وغياب

ساعات غيبت و يا 
 تاخير

            

             امتياز

     معدل امتياز

سابقه کار در 
 اين شرکت

 :رييس کارگزينی     تعداد سال کارکرد

     تعداد امتياز

سابقه کار 
مشابه در 
 خارج

 :رييس کارگزينی     تعداد سال کارکرد

     تعداد امتياز

-سرپرستی
 مديريت

 :رييس کارگزينی     تعداد امتياز

شرايط محيط 
 کار

     تعداد امتياز

امتياز 
 کارايی

 :مدير واحد     نظر سرپرست

وسيله تغييرات به 
 کميته نظارت

 :نماينده کميته نظارت    

     تعداد امتياز

 جمع امتيازات
 :رييس کارگزينی ماھه چھارم ٣ ماھه سوم ٣ ماھه دوم ٣ ماھه اول ٣

    

     خالص تعداد روزھای کارکرد

     امتياز استحقاقی

 :مالحظات

 

 

 :اداری مدير

 مالی: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴٠ 
 

 

 تھران شيمیشرکت داروسازی 

 

 امتيازات حضور و غياب مربوط به پاداش افزايش توليد   سالگزارش 

 

 نام رديف
 سه ماھه روزھای کار در ھر دوره سه ماھه

 معدل
٣ ٢ ١ ۴ ٣ ٢ ١ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 اداری: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴١ 
 

 

 :ماه مھد کودکگزارش تعداد کودکان  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :سال

 جمع کودکان نام مادر روز رديف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 :مدير اداری :مسوول مھد کودک

 اداری: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴٢ 
 

 

 :تاريخ رش سرويسھای اياب و ذھابگزا شرکت داروسازی تھران شيمی

 نام مسير رديف
سرويس  عصر صبح

ساعت 
١٩ 

سرويس 
ساعت 
٢٢ 

سرويس  مالحظات
 کننده

ساعت 
 ورود

سرويس 
 کننده

ساعت 
 خروج

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 :توضيحات

 

 

 :رييس ترابری

 

 اداری: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴٣ 
 

 

 تاريخ شرکت داروسازی تھران شيمی

 صفحه   از

 

 (   )   تااز    صورت خالصه کارتھای حضور و غيابگزارش 

 

شماره  رديف
 قسمت

نام و نام 
 خانوادگی

روزھای 
 کار

ساعات  غيبت
اضافه 
 کار

ساعات 
 متفرقه

ساعات 
 مالحظات تاخير

 روز ساعت

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 :رييس کارگزينی

 

 :مدير اداری

 مالی: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴۴ 
 

 

 :تاريخ خروج مديرانورود و گزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

نام و نام  رديف
 خانوادگی

ساعت 
 ورود

ساعت 
 خروج

 شخصی ماموريت اداری
 مالحظات

 ورود خروج ورود خروج

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 :مسوول انتظامات

 

 

 :مدير اداری :رييس خدمات

 مديريت عامل: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴۵ 
 

 

 :تاريخ وج روزانه خودروھاگزارش ورود و خر شرکت داروسازی تھران شيمی

نوع  نام راننده رديف
 خودرو

شماره 
 شھربانی

ساعت 
 خروج

ساعت 
 ورود

کيلومتر 
 خروج

کيلومتر 
 علت خروج ورود

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 :مسوول انتظامات

 

 

 :مدير اداری :رييس خدمات

 مديريت عامل: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴۶ 
 

 

 :شماره ھاشبگردماوقع گزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

 :يختار

 نام و نام خانوادگی نگھبانان

١ -  

٢ -  

٣ -  

 :شرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :سرپرست نگھبانان شب 

 

 نگھبانان

 :مسوول انتظامات - ١

 :رييس خدمات - ٢

 :مدير اداری - ٣

 اداری: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴٧ 
 

    کارنامه ماھيانه سرويسھاگزارش   شرکت داروسازی تھران شيمی

 :سال :ماه :نوع وسيله :مسير

 تاريخ
 اضافیسرويس  سرويس عادی

 مالحظات
 ساعت خروج نام ساعت ورود نام ساعت خروج نام ساعت ورود نام

١          

٢          

٣          

۴          

۵          

۶          

٧          

٨          

٩          

١٠          

١١          

١٢          

١٣          

١۴          

١۵          

١۶          

١٧          

١٨          

١٩          

٢٠          

٢١          

٢٢          

٢٣          

٢۴          

٢۵          

٢۶          

٢٧          

٢٨          

٢٩          

٣٠          

٣١          

 مالی : ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴٨ 
 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 درخواست وام پيش پرداخت و رھن مسکن فرم

 :شماره

 :تاريخ

 مديريت محترم شرکت: به

 :از

 کارمند قسمت                    با حقوق ثابت ماھيانه/، بدين وسيله اينجانب                    کارگر"احتراما

. رسمی و محضری متقاضی دريافت وام می باشم لایر و با قبول کليه شرايط آيين نامه وام رھن مسکن و ارسال يک نسخه قولنامه
 .خواھشمند است در اين زمينه دستورات مقتضی صادر نماييد

 :متقاضی   

 

 ادارینظريه واحد 

کارمند قسمت                    دارای          سابقه کار رسمی و متوالی در /آقای                    کارگر/بدين وسيله تاييد می گردد خانم
 .معادل مبلغ                     لایر می باشد نامبردهو حقوق ثابت ماھيانه  بودهشرکت 

 :کارگزينی رييس

 

 :اداریمدير 

 مالی نظريه واحد

از وام مسکن و ھمچنين وام پيش پرداخت و کارمند قسمت                    /آقای                    کارگر/بدين وسيله تاييد می گردد خانم
عادل م... به شرکت در رابطه با وام ضروری، مساعده پيش پرداخت و  نامبردهمانده بدھی " ضمنا. سترھن مسکن استفاده ننموده ا

 .لایر می باشد                    مبلغ 

 :مسوول حقوق و دستمزد

 

 :مدير مالی

 کميته تحقيقنظريه 

 آقای/بدين وسيله تاييد می گردد پس از بررسی ھای به عمل آمده توسط اعضای کميته تحقيق خانم

 .نمی باشد /می باشد کارمند قسمت                    واجد شرايط جھت دريافت وام پيش پرداخت و رھن مسکن /ارگرک

 

 

 :رييس کميته تحقيق  

 نظريه مديريت

 .موافقت نمی گردد /می گردد موافقت با پرداخت وام فوق 

 :عامل مدير    

 کاراسالمی شورای : ۴اداری     نسخه : ٣مالی     نسخه : ٢و  ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۴٩ 
 

 

 :تاريخ  شرکت داروسازی تھران شيمی

 

 در سال جھت محاسبه عيدی و پاداش غيبتھای غيرمجاز و مرخصی ھای بدون حقوق کارکنان گزارش

 

شماره  رديف
 قسمت

نام و نام 
 خانوادگی

 ماھھای سال

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 :مدير اداری :رييس کارگزينی

 مالی: ١نسخه 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۵٠ 
 

 

 :تاريخ ت حقوق و مزايای کارکنانآخرين وضعيگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

شماره  رديف
 قسمت

نام و نام 
 خانوادگی

شماره 
 پرونده

تاريخ 
 استخدام

وضعيت 
 تاھل

عنوان 
 شغل

حقوق 
 ثابت

فوق 
العاده 
 شغل

مسکن 
و 

 خواربار

حق 
 اوالد

ترميم 
 دريافتی

اياب و 
 ذھاب

ساير 
 مزايا

بن 
 مالحظات خواربار

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 اداری: ١نسخه 

 



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۵١ 
 

 دير طرح و برنامهم ۹.۴پ

 

 :وظايف اصلی •

اقتصادی و مالی طرحھا و  ،تھيه و تدوين سياستھا و برنامه ھای پيشنھادی شرکت، طراحی و تدوين نظام ارزيابی فنی

نظارت بر حسن اجرای آن، تنظيم سياستھای مربوط به کنترل پروژه از لحاظ زمان، ھزينه، نيروی انسانی و امکانات 

د، اصالح ساختار تشکيالتی، تھيه سيستمھای موجود و نظارت بر حسن اجرا، نظارت و تاييد برنامه ريزی انبارھا و تولي

 .نظارت بر تھيه و تدوين برنامه ھای آموزشی شرکتو  يه و ارايه خدمات کامپيوتریبر تھ، نظارت مورد نياز

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

برنامه  بھبود روشھا و زمانسنجی دستگاھھای توليد، تھيه طرح تعميرات و نگھداری ماشين آالت، مشارکت در تھيه

 .مشاغل ھمکاری در اجرای طرح طبقه بندیو سفارشات آينده جھت خريد 

 

از جانب مدير الزم دستورات با  ھمراه به طور حضوریبا توجه به ماھيت شغل اين مديريت، اطالعات از طريق نامه يا 

با ديگر واحدھا موردی و اين واحد ارتباط  .دنارايه می گرد ویبه  به صورت کتبی يا حضوری گزارشھاو  دريافتعامل 

 .می باشدعامل  دستورات داده شده از جانب مدير در خصوص

  



 نه فرمھا و گزارشھای واحدھانموو  شرح وظايف مديران، گردش اطالعات  ۴پيوست 

٢۵٢ 
 

۱۰پ  سوول فنی دارويیم .۴

 

 :وظايف اصلی •

تاييد مواد  ،کنترل کيفيت فرآورده ھای ساخته شده دارويی، بررسی مواد اوليه مصرفی در ساخت از لحاظ کيفيت و کاربرد

 .کنترل کيفیآزمايشگاھھای واحد بين المللی با ھمکاری  با استانداردھای آنھابررسی و مطابقت  و جھت خريداوليه 

 

 :وظايف و مسووليتھای ديگر •

، GMP، نظارت بر رعايت کليه مقررات مربوط به ساخت دارو شرکتنظارت بر رعايت بھداشت و نکات ايمنی در 

تجديد نظر و يا تمديد آنھا که در اين رابطه مسوول مستقيم بين شرکت و وزارت بھداشت،  ،صدور پروانه ھای دارويی

 .درمان و آموزش پزشکی می باشد

 

کنترل کيفی  ھایآزمايشگاھواحد توليد و  واحداز طريق يا و  یمختلف توليد قسمتھایاطالعات روزمره از طريق بازديد از 

و فرم خاصی  گرفتهشفاھی صورت يا اين کار به طور کتبی و  .دنه می گردعامل اراي صورت لزوم به مدير کسب و در

 .ندارد

 



 

٢۵٣ 
 

 اطالعات مورد نياز مديران واحدھا ۵پيوست 

 

کمبودھا و  تا بدين ترتيب بتوان می گردندتجزيه و تحليل و نيازھای اطالعاتی کليه واحدھا مشخص از پژوھش  گامدر اين 

موجود با استفاده از نيازھای  ھایسپس جھت تکميل و يا اصالح سيستم. نمود معينموجود را  ھایھای سيستمکاستی 

پرسشنامه ضمن استخراج از  یاطالعاتنيازھای اين . شودجديد می  ھایاطالعاتی کليه مديران مبادرت به طراحی سيستم

 .ندبه دست آمده انيز ن مربوطه از مصاحبه و گفتگو با مديراشناخت شرح وظايف و اطالعات مورد نياز مديران 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير فنی •

o  درخواست تعميرات فرمو معايب دستگاھھا از طريق ھا وقوع خرابی 

o  ربه، کاتالوگھا و نقشه ھااز طريق افراد با تجماشين آالت و امور فنی 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير آزمايشگاھھای کنترل کيفی •

o  اطالعات علمی از منابع رايج مثلUSP ،CFR ،BP و البور 

o بسته به اين که  یشيميايی و فيزيکی روی مواد اوليه و فرآورده ھای توليد ،آزمايشھای ميکروبيولوژيک نتايج

 .فرآورده خوراکی، تزريقی، جلدی و يا آنتی بيوتيک باشد

o ليدمحصوالت در حين ساخت و ساخته شده جھت آزمايش از واحد تو 

o اولويتھای کاری از واحد بازرگانی 

o مواد اوليه و محصوالتی که در اولويت توليد قرار دارند از واحد برنامه ريزی 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير توليد •

o  از واحد برنامه ريزیموجود  و محصول و بسته بندی توليد و مقدار مواد اوليهماھيانه برنامه 

o  واحد اداری و اطالع از نيازھای پرسنلیاز کارکنان وضعيت شغلی و احکام 

o انبار فنی و مصرفیاداره واحد فنی و  قطعات يدکی آنھا ازو تعمير و نگھداری  ،وضعيت دستگاھھا 

o  آزمايشگاھھای کنترل واحد از آنھا و مواد و درجه خلوص ساخته شده  ودر حين ساخت محصوالت کيفيت

 کيفی

o  انبار مواد و محصول ادارهساخت از و بسته بندی مواد اوليه 



 اطالعات مورد نياز مديران واحدھا  ۵پيوست 

٢۵۴ 
 

o  ر و چگونگی روشھا و دستورالعملھا تغيي ،نوع مواد بسته بندیاوليه، کيفيت مواد  مربوط بهاطالعات دارويی

 از مسوول فنی دارويی

o ھای توکالو و گزارش کنترل چشمی از قسمتکاغذ رکورد ا ،ميزان ضايعات و راندمان توليد ،توليد محصوالت

 توليدی

o  گانیاز واحد بازر يا اجناس ماشين آالت مثل شارژ کپسول ازت و اکسيژنخريد اجناس مورد نياز واحد توليد 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير کارخانه •

o وضعيت روزانه و عوامل توقف توليد از واحد توليد 

o وضعيت توليد و برنامه توليد از واحد برنامه ريزی 

o حضور وغياب کارکنان از واحد اداری 

o آمار تعميرات و خرابی ماشين آالت از واحد فنی 

o فروش ماھيانه، درصد ضايعات، کاالی در جريان ساخت و وضعيت نقدينگی ھفتگی و ماھيانه از واحد مالی 

o عملکرد روزانه آزمايشگاھھای کنترل کيفی از واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير برنامه ريزی •

o از واحد مالیبه طور ماھيانه گردش کاال و حقوق و دستمزد  ،موجودی، فروش 

o نسخه ھای کليه رسيدھا و حواله ھای صادر شده مواد اوليه، کمکی، بسته بندی، کاالی ساخته شده و ملزومات 

 ادارات انباراز 

o واحد از  موثراوليه تاييد يا عدم تاييد مواد اوليه، کمکی و بسته بندی و درجه خلوص ماده  وضعيت

 آزمايشگاھھای کنترل کيفی

o از واحد بازرگانی سفارشات وضعيت 

o از واحد  ساعات کار ماشين آالت و کارگر برای کليه محصوالتو به طور ماھيانه توليد ضايعات  وضعيت

 توليد

o از واحد فنی آمار تعميرات 

o از واحد اداریکارکنان  وضعيت 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير مالی •

o  صورتھای مالی، قيمتھای تمام شده و حقوق و دستمزد 



 اطالعات مورد نياز مديران واحدھا  ۵پيوست 

٢۵۵ 
 

o برای حسابداری مالی 

ثبت دفاتر قانونی و ديگر  ،صدور اسناد جھت ثبت حسابداری و پرداختھا ،اسناد مربوط به دريافتھا 

 دفاتر حسابداری

o برای حسابداری صنعتی 

 از واحد بازرگانیخريد  ھایدرخواست و فاکتور فرمھای 

 مواد و محصول نبارداره ااز ا و حواله ھای فروش توليدات ھامواد، رسيدمصرف  فرمھای 

 از واحد توليد توليد و ساعات کار محصوالت در جريان ساخت کارت فرمھای 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير بازرگانی •

o  از واحد برنامه ريزی موادنيازھای توليد و 

o  مصرفی انبار فنی واداره نيازھای ماشين آالت و ملزومات از 

o از واحد برنامه ريزی و مسوول فنی دارويی مصرفیو لوازم بسته بندی و  سفارش مواد اوليه 

o نمونه ھا قبل و بعد از خريد از واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی يهتاييد 

o درات و ارزبری محصوالتصادرات، وضعيت پيشرفت صا، تدارکات داخلی و عملکرد سفارشات خارجی 

o  خارجی و تدارکات داخلیبرای سفارشات 

 در داخل و سازمانھای مربوطه ھاخارجی از نمايندگان آنداخلی و خريد از فروشندگان  

 خريدھای انجام شده و نشده و سفارشات و اقالم تحويلی 

 پروانه ھای ساخت محصوالت از مسوول فنی دارويی 

 پيش بينی توليد محصوالت و آمار توليد از واحد برنامه ريزی 

o  صادراتبرای 

 آزمايشگاھھای کنترل کيفیواحد مختلف مواد اوليه و محصوالت از ھای آناليز گواھی ھای 

 از واحد مالی محصوالتارزبری و  وشقيمت فر ،قيمت تمام شده 

 انبار مواد و محصولاداره اوليه و بسته بندی از موجودی محصوالت ساخته شده و مواد  

 از واحد توليد وضعيت آماده به کار بودن ماشين آالت 

 و نمونه ھای صادراتی ھااطالعات دارويی مربوط به بروشورھا، اتيکت 

 

 :اطالعات مورد نياز مدير اداری •

o  از کليه واحدھا کارکنانرسنلی امور پو مرخصی ھا، اضافه کاری ھا 

o سرويسھای اداری و برنامه آنھا 



 اطالعات مورد نياز مديران واحدھا  ۵پيوست 

٢۵۶ 
 

o کنترل ورود و خروج افراد، کاالھا و خودروھا 

o  نامه ھا و بخشنامه ھای صادره از وزارت کار و سازمانھای ذيربطدبيرخانه، امور 

o کارکنان حضور و غياب روزانه 

o استخدامھا و ترک خدمتھا 

o تعمير و لوازم مصرفی ماشين آالت اداری 

o برنامه کار نگھبانان شب و گزارش کار شبگردھا 

o ناشی از انجام کار با آنھا،  موارد ايمنی و بھداشت کار از قبيل وضعيت ماشين آالت از نقطه نظر خطرات

ھای  و بيماری کارکنانحفاظتی و بھداشتی در محيط کار، وضعيت سالمتی سيستمھای موجود و طرحھا 

 شغلی آنھا

o حوادث و کليه امور مربوط به ايمنی کار 

o کتعداد اطفال در مھد کود  

 

 :اطالعات مورد نياز مدير طرح و برنامه •

و گاھی کارکنان در رابطه با طراحی سيستمھای مختلف از قبيل سيستم  روسا ،مديراناطالعات مورد نياز از طريق کليه 

 نمودار تنظيمتعميرات و نگھداری ماشين آالت از واحد فنی، تھيه برنامه سفارشات آينده جھت خريد از واحد بازرگانی، 

نمودارھای توليد و زمانسنجی و  اریح طبقه بندی مشاغل از واحد ادو ايجاد طر کارکنانتھيه شرح شغل  ،سازمانی شرکت

ھمچنين گاھی ھم از منابع علمی و مراکز دانشگاھی اطالعات مورد لزوم . دندستگاھھا از واحد توليد کسب می گرد

 .دنگردآوری می شو

 

 :اطالعات مورد نياز مسوول فنی دارويی •

 وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمايشگاھھای کنترل کيفیواحد ، اجعمراز علمی  اطالعات

 

 :اطالعات مورد نياز مدير عامل •

از آن جايی که وظيفه مدير عامل اداره امور شرکت، تفسير و اجرای خط مشی ھا و مقررات موضوعه از طرف ھيات 

می باشد،  ھدايت روابط عمومی شرکت و ديگر موارد ،مديره، وضع مقررات اجرايی، نظارت بر عمليات واحدھای تابعه

 :دنذکر می گرد ھاآناز به اطالعات زيادی نياز دارد که چند مورد  یو



 اطالعات مورد نياز مديران واحدھا  ۵پيوست 

٢۵٧ 
 

o ی ھا و تنبيه ھا، حوادث، بيماری ھا، تشويقتاخير در ورود و تعجيل در خروجاضافه کاری ھا، ، مرخصی ھا

 وادث ساختمانی و خودروھا از واحد اداریکارکنان و ح

o  موجودی صندوق به طور روزانه و حقوق و دستمزد به طور ماھيانه از و پرداختھا  ،دريافتھاو موجودی بانکھا

 واحد مالی

o  بسته بندی، ملزومات اداری و قطعات يدکی به و کسری تحويل کاالھا به طور ھفتگی، مغايرت مصرف مواد اوليه

کاالی و پايان ماه تا يدکی طور ماھيانه، کمبود مواد اوليه و لوازم کمکی تا پايان سال، کمبود ملزومات و قطعات 

 وارده به انبار و صادره از آن به طور روزانه از واحد برنامه ريزی

o  و آخرين وضعيت  اوليه و بسته بندی به طور ھفتگی موادسفارشات خارجی خريدھای داخلی و آخرين وضعيت

 بازرگانیساير خريدھای داخلی و خارجی از واحد 

o بسته بندی و  ،کرد روزانه توليد، ميزان ضايعات مواد اوليهتوقفات توليد، مغايرت عمل وضعيت روزانه و

ی کنترل کيفی اعملکرد واحد آزمايشگاھھو محصول، مغايرت عملکرد نسبی توليد نسبت به تعھد، آمار تعميرات 

 از مديريت کارخانه

 



 

٢۵٨ 
 

 طراحی شده گزارشھاینمونه فرمھا و   ۶پيوست 

 

  درخواست تعميرات فرم شرکت داروسازی تھران شيمی

 :شماره درخواست :نام دستگاه :نام قسمت

 :تاريخ درخواست :کد دستگاه :کد قسمت

 :ساعت درخواست :توضيحات درخواست کننده
 :قسمت مسوول 

 :واحد فنیتوضيحات 
  

 واحد فنیاين قسمت توسط 
 تکميل می شود

 :تاريخ دريافت فرم
 :ساعت دريافت فرم

ت
را
عمي
ع ت
نو

 

 مکانيک       برق
 ساختمان تاسيسات
سرويس 
    ھفتگی

 نوسازی

 وسايل نقليه :مدير فنی 
            

      ساير

ساعت  تاريخ نام تعميرکار
 شروع

ساعت 
 ختم

جمع 
ساعت 

انجام  کار
 شده

نام قطعات 
يدکی 
 مصرفی

شماره 
 تعداد قطعه

اين قسمت توسط درخواست 
 کننده تکميل می شود

 :در ساعت        

 :در تاريخ        

 .داده شدن فوق تحويل قسمت ماشي        

 :تحويل گيرنده        

 :قسمت مسوول        

 :شرح عمليات تعميرات

 

 :نظريه مدير فنی

 

 :فنی مدير 

 درخواست کننده: ۴نسخه      مالی: ٣نسخه      فنی: ٢و  ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۵٩ 
 

 

 :شماره گزارش آمار تعميرات شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ

 :نام اداره

شماره  رديف
 درخواست

تاريخ 
 درخواست

نام 
آخرين  شرح کار وسايل مصرفی تعميرکار

 وضعيت

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 :رييس اداره

 

 

 :مدير فنی

 فنی: ۵نسخه      اداری: ۴نسخه      ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ: ٣نسخه      توليد: ٢نسخه      کارخانه يتمدير: ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶٠ 
 

 

 :شماره گزارش ھزينه واحد فنی شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ

 نحوه تامين ھزينه صرف شده ھزينه کاال نحوه تامين کد کاالی مصرف شده رديف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 :نظريه مدير فنی

 

 

 :مدير فنی 

 

 

 فنی: ٣نسخه  مالی: ٢نسخه   کارخانه يتمدير: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶١ 
 

 

   سبز فرم کارت  

   تھران شيمیشرکت داروسازی   

  کنترل کيفی ھایآزمايشگاھ 

  :شماره سری ساخت :نام محصول 

  :شماره کنترل :شماره ويژه 

  :امضاء و تاريخ :تاريخ انقضاء 

   مصرف آزاد برای  

 

   زرد فرم کارت  

   تھران شيمیشرکت داروسازی   

  کنترل کيفی ھایآزمايشگاھ 

  :شماره سری ساخت :نام محصول 

  :شماره کنترل :شماره ويژه 

  :امضاء و تاريخ :تاريخ انقضاء 

   تحت آزمايش  

 

   قرمز فرم کارت  

   تھران شيمیشرکت داروسازی   

  کنترل کيفیھای آزمايشگاھ 

  :نام محصول 

  :شماره ويژه 

  :شماره سری ساخت 

  :شماره کنترل 

  :مقدار 

  :تاريخ انقضاء :تاريخ 

  :امضاء 

   غيرقابل مصرف  



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶٢ 
 

 

  شرکت داروسازی تھران شيمی 

  کنترل کيفی ھایاعالم آمادگی واحد توليد به واحد آزمايشگاھ فرم 

  :شماره بچ :نام محصول 

  :نوع کنترل :قسمت 

  :ساعت :تاريخ 

  :امضاء  

  توليد: ٢آزمايشگاھھای کنترل کيفی     نسخه : ١نسخه  

 

 :شماره گزارش عملکرد واحد آزمايشگاھھای کنترل کيفی شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 مالحظات نتيجه آزمايش واحد درخواست کننده ماده مورد آزمايش نوع آزمايش رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :ھای کنترل کيفینظريه مدير آزمايشگاھ
 
 
 
 :ھای کنترل کيفیمدير آزمايشگاھ 

 
 
 

 ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ: ٢نسخه  کارخانه يتمدير: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶٣ 
 

 

 :شماره شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 
 و دستگاھھای توليد و تاثير آنھا بر راندمانگزارش خرابی ماشين آالت 

 
 مالحظات قسمت توليدی نحوه تاثير نوع دستگاه نوع خرابی رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

 :ھای کنترل کيفینظريه مدير آزمايشگاھ
 
 
 
 
 :ھای کنترل کيفیمدير آزمايشگاھ 

 
 
 

 ھای کنترل کيفیآزمايشگاھ: ٢نسخه  کارخانه يتمدير: ١نسخه 
 

  شرکت داروسازی تھران شيمی 

  درخواست مواد اوليه و بسته بندی از واحد برنامه ريزی فرم 

  :شماره بچ :نام محصول 

   :نوع مواد درخواستی 

   :قسمت درخواست کننده 

  :ساعت :تاريخ 

  :امضاء  

  توليد: ٢برنامه ريزی     نسخه : ١نسخه  



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶۴ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی

 

 فرم درخواست تاييد برای توليد اضافه بر تعھد ماھيانه

 

 :تاريخ :نام قسمت

 :توضيحات

 

 

 

 

 

 :رييس اداره  

 

 نظريه مسوولين توليد

 :برنامه ريزی مدير – ١

 

 

 :مسوول فنی – ۴

 :ھای کنترل کيفیمدير آزمايشگاھ – ٢

 

 

 :مدير توليد – ۵

 :بسته بندی رييس – ٣

 

 

 :مدير کارخانه – ۶

 توليد: ٢برنامه ريزی     نسخه : ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶۵ 
 

 

 :تاريخ کسری مواد اوليه و بسته بندی سال ماھيانهگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی
 اقدامات فوری الزم االجرا آخرين وضعيت تاريخ نياز واحد مورد نيازمقدار  شرح کاال تاريخ درخواست شماره درخواست رديف

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 :کنترل موجودی ھامسوول برنامه ريزی و 
 

 

 :مدير برنامه ريزی

 برنامه ريزی: ٣بازرگانی     نسخه : ٢مديريت عامل     نسخه : ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶۶ 
 

 

 :شماره ماھيانهگزارش مغايرت مصرف  شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 مالحظات درصد مغايرت ميزان مصرف پيش بينیميزان  شرح کاال رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :نظريه مدير برنامه ريزی
 
 
 
 
 
 
 

 :مدير برنامه ريزی

 برنامه ريزی: ٢نسخه  عامل يتمدير: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶٧ 
 

 

 :شماره شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 
 گزارش روزانه کاالھای وارده به انبار و صادره از انبار

 
 مالحظات ميزان صادره ميزان وارده شرح مواد شماره مواد رديف

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 :نظريه مدير برنامه ريزی
 
 
 
 
 
 
 

 :مدير برنامه ريزی

 برنامه ريزی: ٢نسخه  عامل يتمدير: ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶٨ 
 

 

 :تاريخ مواد اوليه و بسته بندی بحرانی ماھيانهگزارش  شرکت داروسازی تھران شيمی

 اقدامات فوری الزم االجرا آخرين وضعيت اتمام موجودیتاريخ  واحد مقدار درخواست شرح کاال تاريخ درخواست شماره درخواست رديف

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 :مسوول برنامه ريزی و کنترل موجودی ھا
 

 

 :مدير برنامه ريزی

 برنامه ريزی :٢نسخه  عامل يتمدير: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢۶٩ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 وضعيت سفارشات خارجی ماھيانهگزارش 

 :تاريخ
 لایر ١٠٠٠/١مقياس 

ف
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 :رييس سفارشات خارجی
 
 
 

 :مدير بازرگانی
 جمع کل

                

 بازرگانی: ٢مديريت عامل     نسخه : ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧٠ 
 

 

 شرکت داروسازی تھران شيمی
 وضعيت خريدھای داخلی ماھيانهگزارش 

 :تاريخ
 لایر ١٠٠٠/١مقياس 

ف
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 :رييس تدارکات داخلی
 
 
 

               :بازرگانیمدير 

بازرگانی: ٢مديريت عامل     نسخه : ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧١ 
 

 

 :شماره شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 

 درخواست گواھی ھای آناليز آزمايشگاه فرم

 

 مدير آزمايشگاھھای کنترل کيفی: به

 مدير بازرگانی: از

 

 :زير را به اين واحد ارسال نماييد) محصوالت(آزمايشگاه مربوط به محصول خواھشمند است گواھی ھای آناليز 

١ - 

٢ - 

٣ - 

 
 
 
 
 

 :مدير بازرگانی

 مدير بازرگانی: به

 مدير آزمايشگاھھای کنترل کيفی: از

 

 :زير ارسال می گردد) محصوالت(گواھی ھای آناليز آزمايشگاه مربوط به محصول             پيرو درخواست شماره 

١ - 

٢ - 

٣ - 

 
 
 
 
 

 :مدير آزمايشگاه

 بازرگانی: ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧٢ 
 

 

 :شماره شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 

 درخواست پروانه ھای ساخت محصول فرم

 

 مسوول فنی دارويی: به

 مدير بازرگانی: از

 

 :زير را به اين واحد ارسال نماييد) محصوالت(خواھشمند است پروانه ھای ساخت محصول 

١ - 

٢ - 

٣ - 

 
 
 
 
 

 :مدير بازرگانی

 مدير بازرگانی: به

 مسوول فنی دارويی: از

 

 :زير ارسال می گردد) محصوالت(پروانه ھای ساخت محصول           پيرو درخواست شماره

١ - 

٢ - 

٣ - 

 
 
 
 
 

 :مسوول فنی

 بازرگانی: ١نسخه 

 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧٣ 
 

 

 :شماره فرم برآورد نيروی انسانی مورد نياز شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ

 

تا نسبت به استخدام آنھا  نمودهخواھشمند است مشخصات نيروھای مورد نياز واحد خود را به ترتيب در زير منعکس 
 .دنتصميمات و اقدامات الزم صورت گير

 

 :واحد
 تعداد در قسمت نوع مھارت سابقه کار نوع مدرک عنوان شغل رديف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 :نظريه مدير واحد

 

 :مدير واحد 

 

 اداری: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧۴ 
 

 

 :شماره شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 

 گزارش تعداد نيروی انسانی موجود و مورد نياز

 

 مغايرت مورد نياز موجود نوع مھارت نوع مدرک قسمت واحد رديف

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 :کارگزينیرييس نظريه 

 

 

 :رييس کارگزينی 
 
 

 :نظريه مدير اداری
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :مدير اداری

 مديريت عامل: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧۵ 
 

 

 :شماره شرکت داروسازی تھران شيمی

 :تاريخ

 
 گزارش پيش بينی نيروی انسانی مورد نياز

 

 سال سال مالحظات پيش بينی تعداد کنونی عنوان شغل قسمت رديف
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 :نظريه مدير اداری
 

 

 
 
 
 
 

 :مدير اداری

 مديريت عامل: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧۶ 
 

 

 :شماره فرم تحويل و تحول خودرو شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 :شماره خودرو :خودرو نوع

 توضيحات خراب سالم وضعيت خودرو رديف

١ 
 

 بدنه
 

   

٢ 
 

 موتور
 

   

٣ 
 

 برق
 

   

۴ 
 

 نظافت
 

   

 
وضعيت 
 وسايل

 

   دارد :آچار چرخ
   دارد :جک  ندارد

   دارد :زاپاس  ندارد
  ندارد

زنجير 
 :چرخ

   دارد
  ندارد

 
وضعيت 
 مدارک

 

کارت 
 :ماشين

   دارد
   دارد :کارت بيمه  ندارد

  ندارد
برچسب 
 :عوارض

   دارد
    ندارد

 
وضعيت 
 بنزين

 

     خالی  ١/۴  ١/٢  ۴/٣  پر

 :تحويل گيرنده
 
 
 

  :تحويل دھنده
 :کيلومتر رفت

 :کيلومتر برگشت

 
 :قابل توجه رانندگان

 
 .قبل از خروج از شرکت خودرو را طبق ليست به طور کامل رويت نماييد – ١
 .ترابری تحويل دھيد اداره دررا به شخص تحويل دھنده  پس از ورود به شرکت خودرو – ٢
مسووليت ھر گونه حادثه و خسارت به عھده  روی فوق تحويل اداره ترابری نگردد،چنانچه پس از ورود به شرکت خود – ٣

 .تحويل گيرنده می باشد

 تحويل گيرنده: ٢اداری     نسخه : ١نسخه 
 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧٧ 
 

 

 :شماره معرفی نامهفرم  شرکت داروسازی تھران شيمی
 :تاريخ

 
 واحد : به
 
 کارگزينی: از
 

 ،وی پس از شروع به کار" لطفا. جھت اشتغال در آن واحد معرفی می گردد   آقای/خانمبدين وسيله 
 .زير فرم را تکميل و به کارگزينی عودت دھيدقسمت 

 

 
 
 
 

 :رييس کارگزينی

 
 کارگزينی: به
 
 واحد: از
 

 .کار شدمشغول به    در قسمت  به عنوان   از تاريخ    آقای/خانم

 

 :توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 :رييس اداره
 
 
 

 :مدير واحد

 اداری: ١نسخه 



 نمونه فرمھا و گزارشھای طراحی شده  ۶پيوست 

٢٧٨ 
 

 

گزارش آمار تصادفات و حوادث خودروھا شرکت داروسازی تھران شيمی
 

 :شماره
 :تاريخ

 مالحظات تاريخ وقوع نام راننده نوع حادثه خودروشماره  نوع خودرورديف

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 :نظريه رييس ترابری
 
 
 
 :رييس ترابری 

 
 

 :نظريه مدير اداری
 
 
 
 

 
 
 
 

 :مدير اداری
 
 
 

 مديريت عامل: ١نسخه 
 



 

 

 

 

 

 مراجع
  



 

٢٨٠ 
 

 فھرست مراجع پارسی

، شرکت داده پردازی مديريت انفورماتيکی چيست؟ مقدمه ای بر شيوه ھای انفورماتيکی در مديريت، ١٣۶٨. ا.ابطحی، س
 .ايران، تھران

 .، نشر اشراقيه، تھرانآشنايی با اصول و روش تحقيق، ١٣٧٠. رياحی، غ

، خبرنامه انفورماتيک، ‘ شرکت تغيير می کندھزينه سيستمھای اطالعاتی بواسطه اندازه  ’،١٣٧٠) مترجم. (فراھانی راد، و
 .۴و  ٣، شماره ۶سال 

 .، نشر پيشبرد، تھرانسيستم اطالعاتی مديريت، ١٣۶٨. کاظمی، ب

 .، نشر اتحاد، تھرانسيستمھای اطالعاتی مديريت، ١٣٧١. مومنی، ه
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