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 : احوال ثبت 
 

 

 مسئول واحد پژوهش استان  فارس

 

 سمیه عبودي  :نام و نام خانوادگی 

  کارشناس ارشد: مدرك تحصیلی 

  توسعه اقتصادي و برنامه ریزي: رشته تحصیلی 

  کارشناس اموراداري: پست سازمانی 

 

ارسال  کل ثبت احوال استان فارس از دیرباز دراداره 
تألیفات و پیشنهادات کارکنان به کمیته تألیفات و پی 

با  1389سال  ازاما . می نمودآن مبادرت گیري نتیجه 
ثبت احوال  توجه مدیر کل محترم عنایت به حمایت و

، کمیته پژوهش با هدف ترغیب و تشویق همکاران به استان

ارائه طرحهاي پژوهشی و ساماندهی امر پژوهش  پژوهش،
 از آن پس شاهد تحوالتی در .این اداره کل تشکیل شد در

سال  دربودیم تا جاییکه ر استان د طرح هاي پژوهشی
در  اینجانب عنوان پژوهشگر برتر دستگاه اجرائی را 1391

 . استان کسب نمودم

هدف اصلی کمیته پژوهش اداره کل ثبت احوال فارس، 
سیاستگذاري و جهت دهی به پژوهش هاي مرتبط با ثبت 

احوال، ارتقاي کمی و کیفی این پژوهش ها و نهادینه 
این راستا  کردن پژوهش با راهکارهاي اصولی می باشد و در

استان و از راهنمائی و مشاوره مراکز معتبر پژوهشی 
 . دانشگاهها استفاده می نماید

و . عضو اصلی است 9کمیته پژوهش در استان داراي 
به موضوع جلسه از نظرات مشاورین  درجلسات مختلف بنا

 . و اساتید متخصص نیز استفاده می نماید

فارس متشکل از کمیته پژوهش اداره کل ثبت احوال 

 : افراد ذیل می باشد

 محسن نعمتی، مدیرکل و رئیس کمیته پژوهش  -1
 و جمعیت و دبیر سمیه عبودي، کارشناس آمار -2

 کمیته پژوهش 

 استان فارس: معرفی فعالیتهاي ادارات کل استانی در حوزه پژوهش
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داوید صادقی، معاون توسعه منابع انسانی و  -3
 پشتیبانی و عضو کمیته پژوهش 

امین محمودي، معاون فن آوري اطالعات و آمار  -4
 جمعیتی و عضو کمیته پژوهش 

هویتی و عضو  رسول ایمنی، معاون امور اسناد -5
 کمیته پژوهش 

هادي سجادیان، مسئول آموزش اداره کل و عضو  -6
 کمیته پژوهش 

امیر رضائی، رئیس کارگزینی و عضو کمیته  -7
 پژوهش 

سیدحمیدرضا نجات، کارشناس امورسجلی و عضو  -8
 کمیته پژوهش 

طاهره عوض پور، کارشناس کارگزینی و مسئول  -9
 انتخاب کتب تخصصی  در کمیته پژوهش

 

 : فعالیتهاي این کمیته عبارتند از  اقدامات و

 تدوین آئین نامه کمیته پژوهش  -1

ارسال پیشنهادات درخصوص اولویتهاي پژوهشی  -2
 به صورت ساالنه

تعیین اولویتهاي پژوهشی اداره کل ثبت احوال  -3
 فارس در هر سال 

 فرخوان عمومی جهت دریافت طرحهاي پیشنهادي  -4

 بررسی و نقد پیشنهادات پژوهشی  -5

 پی گیري داوري طرحها توسط اساتید دانشگاه  -6

تر آموزش و پژوهش استانداري و پی تعامل با دف -7
 گیري درخصوص تصویب طرحها 

 انعقاد قرارداد با پژوهشگران و مراکز پژوهشی  -8

هدایت و نظارت برطرحهاي پژوهشی درحال اجرا  -9
 و ارزیابی آنها 

 تهیه فرم ارزیابی تحقیق  -10

شرکت در انتخاب فرایند معرفی پژوهشگران واجد  -11
پژوهشگران برتردستگاههاي اجرایی به استانداري 

 . استان 

قالب محورهاي  ارزیابی تألیفات همکاران در -12
مشخص شده و ارسال آن به سازمان و پی گیري 

 . کسب امتیاز همکاران 

تهیه لیست پژوهشهاي صورت گرفته و انتشار آن  -13
 روي پورتال اداره کل  بر

رحهاي انجام شده و ارسال آن چاپ و صحافی ط -14
 به مرکز آموزش و پژوهش 

ارسال یک نسخه از طرحهاي انجام شده به  -15
 کتابخانه اسناد ملی 

پی گیري تأمین منابع مالی پژوهشی باتوجه به  -16
 اعتبار تعیین شده پژوهش در بودجه اداره کل 

 برگزاري همایش جمیعت  -17

 برگزاري همایش نام ونام گزینی  -18

برگزاري همایش درخصوص ارائه طرحها و  -19
 مقاالت 
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کسب عنوان برتر پژوهشگر دستگاه اجرایی  -20
 91درسال 

برگزاري جلسات هم اندیشی با دانشجویان و  -21
اساتید دانشگاه و دعوت از اساتید برجسته جهت 

 . استفاده از نظرات آنها 

تهیه لیست کتابهاي تخصصی در خصوص  -22
 کتابخانه اداره کل 

 آماده سازي وتجهیز فضاي کتابخانه فیزیکی  -23

 گردآوري و خرید کتاب  -24

 برگزاري مراسم و بزرگداشت هفته پژوهش  -25

برگزاري نمایشگاه از آثار پژوهشی همکاران و  -26
 طرحهاي پژوهشی درهفته پژوهش 

امید است کمیته پژوهشی اداره کل ثبت احوال فارس 
ارتقا  با تالش مستمر بتواند هر روز بهتر از پیش در

پژوهش و ترغیب همکاران و پژوهشگران به این امر 
گام بردارد که در این راه هم اندیشی و پشتیبانی 

اساتید و مسئولین سازمان ثبت احوال یاري رسان ما 
 . خواهد بود

 فهرست برخی از پژوهشهاي انجام شده در استان فارس

 نوع اثر نام اثر نام پژوهشگر ردیف

 مقاله از هویت سجلی تا هویت واقعی سیدحسن هاشمی 1

 مقاله ضعفها و کاستی هاي ثبت احوال سیدحسن هاشمی 2

 مقاله بررسی طرح تحول سازمان ثبت احوال  عبدالعلی قائدي  3

 مقاله تحلیلی برساز و کارهاي نظارتی ، بازرسی در نظام اداري ایران  سیدحمیدرضا نجات  4

 مقاله توانمند سازي کارکنان  علیرضا اسکندري  5

 مقاله آموزش الکترونیکی گامی به سوي بهبود عملکرد  علیرضا اسکندري  6

 مقاله مفاهیم و موضوعات در مدیریت استراتژیک منابع انسانی  محسن مشی  7

 مقاله بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ثبت احوال استان فارس براساس مدل دنیسون  محسن مشی  8

 مقاله آسیب شناسی سیستم انتقال آموزش  محسن مشی  9

 مقاله ایران  نام رضا در سمیه عبودي  10

 سالنامه 1391 -1390 -1389سالنامه آماري اداره کل ثبت احوال فارس  سمیه عبودي  11

 نشریه تحلیلی 1391-1390-1389گزارش تحلیلی رویداد والدت  سمیه عبودي  12

 نشریه تحلیلی 1391-1390-1389گزارش تحلیلی رویداد فوت  سمیه عبودي  13

 نشریه تحلیلی 1391-1390-1389گزارش تحلیلی رویدادازدواج و طالق  سمیه عبودي  14

 مقاله مطالعه ثبت احوال کشور ایتالیا  سمیه عبودي  –محسن نعمتی  15

 مقاله لزوم تغییرساختار اداري به منظور مبارزه با فساد اداري  سیدحمیدرضا نجات  16

 مقاله جایگاه دیوان عدالت اداري دررسیدگی به شکایات مردم از دستگاههاي دولتی  سیدحمیدرضا نجات  17
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محمد تقی ایمان، روح اله جلیلی،  23
 محسن نعمتی 
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 طرح پژوهشی دفاتر پیشخوان فرصتها و تهدیدها 
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 مقاله سبک زندگی و الگوي نام گزینی محسن زهري–جهانگیر جهانگیري  32
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 :مقاله پژوهش پایه

 

ارزیابی آمادگی سازمان ها جهت پیاده سازي سیستم برنامه ریزي 
 منابع سازمان

 1 يامین محمود

چکیده 

پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمان بسیار وقت گیر و هزینه 
بر می باشد،مراحل قبل از اجراي سیستم و آموزش هاي الزم به منظور باال 

هزینه هاي   ERPبردن انگیزه کارکنان نیز بر پذیرش و اجراي موثر سیستم 
اما نکته مهم در این است که قبل از انجام هزینه .  [4]قابل توجهی در بر دارد

هاي مذکوراین ارزیابی صورت پذیرید که آیا سازمان مورد نظر اصال آمادگی 
پذیرش سیستم برنامه ریزي منابع سازمان را دارد یا خیر؟ معیار هاي زیادي 

از قبیل مدیریت ارشد، کارکنان، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت هاي سخت 
در این خصوص موثر می باشند که در این مقاله سعی ... نرم افزاري و افزاري-

مکنزي و سایر روش ها و مدل ها  7sشده است تا این عوامل تحت مدل
نمایان  ERPبررسی شوند بدین ترتیب نقاط ضعف در پیاده سازي سیستم  

میگردد و سازمان می بایست جهت برطرف نمودن ایرادات راهکارهاي الزم را 
نماید در غیر اینصورت اجراي سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی با  لحاظ

 .شکست مواجه می گردد

 ديکلی هايواژه

ارزیابی آمادگی سازمان،پیاده  ،ERP، سیستم برنامه ریزي منابع سازمان 
 .سازي و استقرار

 

 اداره کل ثبت احوال استان فارسمعاون  1
،Amin_Mahmoudy@yahoo.com 

 مقدمه-1

به به مجموعه اي از نرم افزارها که )ERP(سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی
سازمان ها در یکپارچه سازي جریان اطالعات و فرایندهاي کسب وکار 
کمک می کند اطالق می شود که این نرم افزارها معموال در حمایت از 

بخش هاي مختلف سازمان تحت یک پایگاه داده می باشند این سیستم ها 
با ایجاد یکپارچگی مدیریتی و عملیاتی درون سازمانی و بین سازمانی و 

یل و تسریع فرایندهاي کسب وکار کارآئی و اثربخشی عملیاتی سازمان تسه
السون (را افزایش داده و آنها را براي حضور در بازار رقابتی آماده می نماید

2003(. 
از قبیل کاهش زمان چرخه فرایند،انجام  مزایاي زیاديERP سیستم

روشن را معامالت سریعتر،تسهیل در مدیریت، ایجاد دانش ضمنی و صریح و 
لذا با توجه به این مزایا اکثر سازمان ها با توجه به دشواري . دارا می باشد

 [4] . هاي بسیار زیاد تمایل به استفاده از آن را دارند
سیستم هاي قدیمی معموال از حوزه هاي خاصی حمایت می کنند که 

باعث دو هزینه مستقیم و غیر مستقیم می شودبخش مستقیم هزینه ها 
د از پشتیبانی از  سیستم هاي مختلف ، ورود بیش از یکبار اطالعات ، عبارتن

هزینه هاي غیر  .نیاز به تبدیل فرمت داده ها از سیستمی به سیستم دیگر 
که یک  مستقیم که حتی مهمتر هستند شامل هزینه هاي بعنوان مثال زمانی

کندو شرکت سازنده نرم افزار نتواند با سایر سیستم ها ارتباط برقرار 
لذا تغیر سیستم هاي سازمان به یک سیستم [4].گزارشگیري نماید می باشند

بدینوسیله با . یکپارچه دیر یا زود به امري اجتناپ ناپذیر تبدیل خواهد شد
توجه به فضاي رقابتی موجود، سازمانهائی موفق تر عمل خواهند نمود که 

در این . قبل نمایندهزینه کمتر و موثرتري را در حین فرایند پیاده سازي ت
راستا یکی از معیارهائی که باعث موفقیت سازمان می شود اجراي گام به گام 

مراحل پیاده سازي می باشد که اولین گام آن ارزیابی آمادگی سازمان در 
 .[4]می باشد ERPپذیرش یک سیستم 

،    مالی جملهاز  مختلف يمنظرهااز  بایست می اجراز ا قبلاي  وژهپر هر
 حصطالا به و درـبگیاررـق ابیـیارز ردوـم... و  یـفن،  سانیـنا وينیر،  مانیز

 يها قابلیتاز  نطمیناا کسب جهتدر  یندآفر ینا. دشو ارزیابی آمادگی
 به نسبت انبتو تا دپذیر می رتصو اهلخود نتایج به نسیدر ايبر مانیزسا

      هـچ رـه که ستا ضحوا. دکريگیر تصمیمآن  منجاا معد یا وژهپر یک منجاا
 یک منجاا ايبر مهزال منابع اتیـعملی ودهدـمح،  ناـمز تدـم،  رمایهـس

 ها جهت پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمانارزیابی آمادگی سازمان 
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 دـهاخو يشترـبی تـهمیا صمیمـت ذاـتخا ازهندا نهما به،  باشد بیشتر وژهپر
 یسکر ملاعو نچو دبو  هداخو تر نیابحر ارزیابی آمادگی هـب زاـنیو  تـیاف
 وژهرـپ شکست رتصودر  نمازساو  هشد میزآ  همخاطر تشد به وژهپر
 تحمل ددگر میآن  لنحالا به منجر هگا که را نگینیـس الیـم راـب ستیـبای

 [1].  نماید

 ینا نیمابد  تسا بهتر ERP ارزیابی آمادگی منجاا ورتضراز  عطالا ايبر
 منافع آن لبه یک دارد ، تیز ربسیا لبهدو   که ستا يشمشیر مانند سیستم

 هـطور بهرا  نمازساآن  یگرد لبهو  دکر هداخو یرازسر نمازسا بهرا ريسرشا
 شکست یا موفقیت انگرـنمای شیرـشم ياـه هـلب. اندـسر دـهاخو ديابوـن

 [1].است سیستم ینا تیذا تخصوصیااز  ناشی که ستا ERP وژهپر

 چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان   -2
 ERPچارچوب ارائه شده براي ارزیابی آمادگی سازمان به منظور پیاده سازي 

که برگرفته از چارچوب عوامل کلیدي موفقیت ارائه شده توسط پاستور می 
گروه اول که شامل عوامل .باشد، شامل چهار گروه عوامل مختلف می شود

بیشتر استراتژیکی است، مجموعه شاخص هائی را در بر می گیردکه سازمانی-
به استراتژیها و ماموریت هاي بلند مدت سازمان در حوزه تجاري و فناوري 

در این بعد عواملی چون حمایت پایدار مدیر ارشد .اطالعات می پردازد
سازمان،مدیریت تغیرات سازمانی،طراحی مجدد فرایندهاي سازمانی ، نقش 

 [2].مورد بررسی قرار می گیرد... پیشتازان پروژه و 
تاکتیکی است بیشتر شامل مجموعه شاخص هاي م که سازمانی-گروه دو

مرتبط با پروژه پیاده سازي و بررسی وجود آمادگی هاي الزم در این زمینه 
می شود از جمله استفاده از مشاورین مجرب ، اعطاي قدرت تصمیم گیري به 

، ... نیروهاي پروژه ، پیش بینی پیاده سازي برنامه آموزشی کافی و مناسب و
استراتژیکی را شامل می شود که در آن مجموعه گروه سوم عوامل فنی-

شاخص هائی که بیشتر بلند مدت بوده ولی بعد فنی دارند مورد توجه قرار 
، استفاده از ERPمی گیرنداز جمله اتخاذ استراتژي مناسب براي پیاده سازي 

عوامل ، در نهایت گروه چهارم که به ...وERPروش هاي علمی براي انتخاب 
تاکتیکی می پردازد نیز به شاخص هائی اشاره دارد که بیشتر جنبه –فنی 

کوتاه مدت و تکنیکی دارند و شامل مواردي چون دانش صحیح و مناسب در 
مورد سیستمهاي موجود سازمان و برنامه ریزي براي پیکره بندي مناسب 

 [2].می شود ERPسیستم 

 ياـه شکست با غالبااولیه  سیربر ونبدو  گاهانهآ نا رتصو به ERP ايجرا
 پیش به توجه معد که نچو تـسا هدـش هـجامو ذیرـناپ انرـجبو  نگینـس
 نچناآن  ستا ممکن سنگین هزینه شتناگذ يجا به بر وهعال،  زمال يهازنیا
 یطاشر به گشتزبااز آن و  هاییر که دـکن گمدررـسو  فتهـشرا آ نمازسا

. کندرا آرزو  دخو قبلی
هاي وسیعی در گذاريریزي منابع سازمان به سرمایههاي برنامهسیستم      
.  رندهاي اقتصادي، نیروي انسانی و سطوح سازمانی احتیاج داحوزه

بلکه در طول چرخه عمر فازهاي نخستین ا در تنهها نه  گذارياین سرمایه
 . ها بایستی صورت پذیرداین سیستم

ریزي منابع سازمان برنامههاي چرخه عمر سیستم  1-2
شده مدل استیوس و  جهت تعریف مدل چرخه عمر، از یک نسخه ساده

. اشدباین مدل متشکل از یک سري فازها و ابعاد می. شودپاستور استفاده می
ریزي منابع برنامهسیستم  ارزیابی آمادگیبا  به فاز مرتبط تنهادر اینجا 

   .شودمی مختصر سازمان اشاره
 مدیران احتیاجات الزم جهت پیاده ،این فاز طی: صمیم به انطباقت فاز 

ریزي منابع سازمان را مورد ارزیابی قرار داده تا بهتر هاي برنامهسازي سیستم
و کار پس از  هاي کسباي که در شکل و استراتژيبتوانند تغییرات عمده

گیري، از تصمیماین ف. گیرد را شناسایی نمایندسازي سیستم صورت میپیاده
و کار  تعریف احتیاجات سیستم، اهداف و فواید آن و تحلیل تأثیرات بر کسب

 [5].گیردسازمان و سطوح سازمانی را در برمی

رویکرد را در ارزیابی آمادگی یک سازمان در جهت  ود )2000( داونپورت
 [4] :در نظر گرفته است که عبارتند از  ERPاستقرار سیستم 

 کارکنان ارزیابی -1
 ارزیابی فنی -2

ارزیابی کارکنان در واقع به سطوح تخصص کارکنان و آیا اینکه آنان با 
مقابله می کنند یا خیر می پردازد همچنین در این   ERPپیاده سازي سیستم

مرحله از ارزیابی، به مدت زمان الزم جهت آموزش کارکنان و همچنین تعداد 
م برنامه ریزي منابع سازمانی توجه نیروي مورد نیاز جهت پیاده سازي سیست

ارزیابی فنی شامل در نظر گرفتن فرمت داده هاي قبلی، قابلیت .می گردد
 .فورم و زیر ساخت ارتباطی می باشد تبدیل به فرمت جدید، وضعیت پلت

هاي دیگري نیز در این خصوص توسط صاحبنظران ارائه  چارچوب
گردیده است که تقسیم بندي فوق الذکر را کلی می دانند لذا معیار هاي 
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دیگري از قبیل ساختار ،استراتژي ، مهارت ها ، مدیریت ،سیستم ها ،ارزش 
  .کارکنان را نیز در ارزیابی آمادگی سازمان دخیل می دانند هاي مشترك و

 اي ارزیابی آمادگی سازمانمدل ه -3

نانایاکارا  دي سویسا- ،رزمی وهمکاران،BESTمکنزي، 7sمدل  5مقاله در این 
 .و عنکبوتی مورد بررسی قرار می گیرد

 مکنزي 7sمدل   -1-3

توسط پیترز ورابرت واترمن که از کارکنان شرکت  1982این مدل در سال 
 sمعیار می باشد که همگی با حرف  7مکنزي بودند ارائه گردید و شامل 

و شامل ) 1شکل( .مکنزي معروف گردید 7sشروع می شوند لذا بنام مدل 
، م ها، مهارت ها، ارزش هاي مشتركمعیار هاي استراتژي، ساختار، سیست

 .ك هاي مدیریتی و کارکنان می باشدسب

 
 مکنزي 7sمدل :1شکل                        

عامل دیگر تحت عنوان   4عامل اول را عامل هاي سخت می نامند و  3      
که الیته این عوامل  همگی بعنوان عوامل .عامل هاي نرم  شناخته می شوند

داخلی سازمان در نظر گرفته می شوندو عمده تمرکز این مدل بر عوامل 
ده انسانی می باشد لذا با عنایت به این موضوع که در اکثر سازمان ها عم

مقاومت ها از سوي کار کنان می باشد بررسی این مدل تا حدود زیادي به 
  .ارزیابی آمادگی سازمان ها کمک می نماید

معیار با یکدیگر می باشد که  7نکته قابل توجه در این مدل ارتباط    
نشانگر این مطلب است که براي ارزیابی آمادگی سازمان تنها نمی بایست یک 

در نظر گرفت بلکه می بایست همه عامل ها را با همدیگر در یا چند عامل را 
 نظر گرفت 

در این مدل از یک چک لیست و چند پرسش چند گزینه اي جهت 
نکته دیگر در این مدل . سنجش هریک از ابعاد مدل مذکور استفاده می شود

به . این است که هیچ نقطه شروع و یا تقدم و تاخري بین عوامل وجود ندارد
عنی که نمی توان گفت کدام عامل در سازمان از اهمیت باالتري نسبت این م

در ادامه به توضیح هر کدام ازمعیارها می . به سایر عوامل برخوردار است
 .پردازیم

 استراتژي  -1-1-3
چشم انداز ،ماموریت و اهداف سازمان در نظر گرفته می در ارزیابی این معیار 

خواهد در آینده چه باشد مورد بررسی  میشود و اینکه کار سازمان چیست و 
 .قرار می گیرد

نکته کلیدي در ارزیابی این معیار این است که آیا مدیریت و ذینفعان        
دارند؟ و مزایاي بکارگیري آن براي آنان  ERPسازمان درك روشنی از سیستم 

جاد روشن است و سواالتی از این قبیل که آیا پیاده سازي سیستم مذکور به اي
 [3].مزیت رقابتی یا کمک به آن منجر خواهد شد، مطرح می شود

 کارکنان 2-1-3
نیروي انسانی در سازمان می پردازد ، نیروي این بعد به ارزیابی 

 زمینه کاري- انسانی می تواند پرسنل و مشخصه هاي آن از قبیل تحصیالت-
هائی را که در در ارزیابی این معیار چالش . تخصص و معیارهاي ارتقاء باشد

هنگام پیاده سازي سیستم برنامه ریزي منابع سازمانی توسط کارکنان ایجاد 
پیش بینی اینکه وضعیت نیروي انسانی بعد از استقرار  میگردد و همچنین

 [3] .سیستم مذکور  چگونه خواهد بود مورد بررسی قرار می گیرد

 :مهمترین سوالها در این معیار عبارتند از      

 نیروي انسانی کافی براي پیاده سازي سیستم درون سازمان وجود دارد؟آیا *
 چه تخصص هائی براي پیاده سازي الزم است؟*

بعضی از صاحبنظران این بعد را مهمترین معیار در پیاده سازي سیستم      
ERP   و نیز در بعضی از سازمان هاي غیر تخصصی و سطح تحصیالت پائین
 .دشوار می دانند ن کاري بس گران وکارکنا

 ساختار 3-1-3
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برنامه ریزي منابع سازمان اصوال یک سیستم فرایند محور می باشد  سیستم
به این معنی که الزاما با فرایندهاي سنتی سازمان همخوانی ندارد از این رو 

در صورت لزوم می بایست برخی تغیرات ساختاري در فرایند هاي سازمان در 
ختار سازمان به سلسله مراتب سطوح مدیریتی و نظر گرفته شود همچنین سا

پرسنلی سازمان نیز اشاره دارد یا بهتر بگوئیم همان چارت سازمانی را شامل 
به اصالح  ERPکه این موضوع در خصوص پیاده سازي سیستم . می شود

لذا ارزیابی دقیقی در خصوص این معیار . فرایند گزارش دهی منجر می شود
 .باید داشته باشیم

 :مهمترین سوالها در این معیار عبارتند از    
آیا تغیر ساختار سازمان جهت مطابقت با سیستم جدید امکان پذیر می *

 ؟باشد
 ساختار تصمیم گیري در سازمان چگونه می باشد؟*
 ایا روابط بین سطوح رسمی می باشد یا غیر رسمی؟*
 [3]نحوه تعامل سایر حوزه ها و معاونت ها با هم چگونه است؟*

 سیستم ها  4-1-3
سیستم به مجموعه اي از فعالیت هاي جاري سازمان اطالق می گردد که 

از . بصورت رویه اي در حال اجرا می باشند و باعث تسهیل امور می شوند
مهمترین سیستم ها در یک سازمان سیست اطالعات مدیریت، سیستم هاي 

 .می باشند... ي ومالی، سیستم هاي مانیتورینگ، سیستم اتوماسیون ادار
در ارزیابی وضعیت سیستم ها، ارتباط بین آن ها، ساختار،رویه ها وفرایندها ، 
وضعیت برنامه هاي کاربردي و نرم افزارها در نظر گرفته می شود و سواالتی 

 :از این قبیل در خصوص این معیار مطرح می باشند
ا و پیاده سازي آیا ساختار و فن آوري هاي موجود در سازمان توانائی اجر*

 را دارد؟ ERPسیستم 
 را دارند؟ ERPآیا داده هاي موجود آمادگی الزم جهت ورود به سیستم *
 آیا داده هاي سازمان مشخص می باشند؟*
 [3]سیستم هاي اصلی فعال در سازمان کدام ها می باشند؟*

این معیار یک معیار مهم در ارزیابی می باشدکه می بایست بدرستی ارزیابی 
سازمانی که سیستم هاي جاري آن مبتنی بر فن آوري اطالعات نمی .گردد

 .را اجرا نماید ERPباشد بسختی می تواند سیستم 
 

 ارزش هاي مشترك 5-1-3
و موضوعاتی است که اعتقادات  ارزش هاي مشترك شامل باورها،

 .دهنده رفتار افراد در سازمان می باشند شکل
واقع ارزش هاي مشترك عبارت از اصول اساسی و اعتقادات یک  در     

سازمان است که به افرادش القاء می کند که در واقع راهنمائی براي حرکت 
در این مرحله سواالتی بدین .افراد در سازمان جهت نیل به اهداف می باشد

 :صورت مطرح می شوند
 

 ارزش هاي اصلی سازمان چیست؟*
 در راستاي ارزش هاي سازمان می باشد؟ ERPآیا پیاده سازي سیستم *
 [3]چه مقدار این ارزش ها در افراد سازمان نهادینه شده است؟*

در واقع سازمانی که ارزش هاي تعریف شده در آن با نگرش سیستمی        
راهکار سنتی می دانند به  مغایرت دارد و کارکنان آن نیل به اهداف را در

را قبول  ERPسختی می توانند وجود یک سیستم یکپارچه  و بزرگ مثل 
 .نمایند

 سبک مدیریتی 6-1-3
و تطابق آن  رحله به ارزیابی سبک مدیریتی سازمان اشاره خواهد شددر این م

با سیستم برنامه ریزي منابع سازمان بررسی می گردد اولین نکته مهم در این 
پشتیبانی مدیر ارشد از دیدگاه سیستمی  خصوصا یکپارچگی آن  خصوص 
 .می باشد

در این مرحله می توان با نگرش به اقدامات مدیر در خصوص بکارگیري       
فن آوري ها و سیستم ها ي نرم افزاري و یا نوع دیدگاه مدیر در برخورد با 

دست یافت  ERPتغیرات به نتایج ارزنده اي در خصوص پیاده سازي سیستم 
اصوال مدیران محافظه کار و سنتی نمی توانند از پیاده سازي چنین سیستمی 

اعتقاد نداشته باشد  ERPحمایت نمایند و لذا اگر خود مدیر ارشد به سیستم 
 حتما کارکنان نیز به آن بی توجه می شوند

 :سواالتی که در خصوص این معیار مطرح می باشند از این قبیل می باشند
 تاکنون مدیران ارشد سازمان اقدام به تغیر در فرایند ها داشته اند؟آیا *
سطح مدیریت سازمان تا چه اندازه با سیستم هاي رایانه اي و مکانیزه *

 نمودن امور منطبق است؟
 [3]مدیریت ارشد سازمان تا چه اندازه کارآمد فعالیت می نماید؟*
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 مهارت ها  7-1-3

فعالیت بهتر از دیگران که در واقع از مهارت عبارت است از انجام یک 
براي استقرار یک سیستم باید .ویژگی هاي متمایز یک سازمان می باشد

مجموعه اي از مهارت ها در سطوح مدیریتی و فنی در سازمان وجود 
در ارزیابی مهارت هاي سازمان سواالت ذیل مطرح می .داشته باشد

 :باشد
ده سازي یک سیستم از آیا مدیریت مهارت هاي الزم براي پیا*

 را دارد؟...) بحران ومدیریت هزینه-مدیریت پروژه-(قبیل
 مهارت هاي اصلی سازمان چیست؟*
 [3]؟آیا مهارت هاي فنی براي استقرار سیستم وجود دارد*

مطالب فوق بیانگر ارتباط شدید این عوامل با یکدیگر است که بدون در  
با مشکل  ERPنظر گرفتن هر کدام از معیار هاي فوق الذکر پیاده سازي 

به عنوان مثال اگر سبک مدیریت در راستاي پیاده سازي . مواجه می شود
 سیستم برنامه ریزي منابع سازمان نباشد بدون شک استراتژي و ارزش هاي

نخواهد بود زیرا مدیریتی که اعتقاد  ERPمشترك نیز در راستاي پیاده سازي 
به استفاده از فن آوري هاي نوین ندارد،در تدوین چشم انداز و استراتژي نیز 

استفاده از  واژه هاي مکانیزه نمودن امور پرهیز می نماید و در ارزش هاي 
لذا به تبع آن . می گذاردمشترك که باورهاي کارکنان را می سازد نیز تاثیر 

کارکنان نیز در استقرار سیستم برنامه ریزي منابع سازمان مقاومت خواهند 
عامل مانند زنجیر به هم متصل می باشند که در واقع  7نمود در نتیجه این 

بدون در نظر گرفتن هرکدام سایر عامل ها نیز خودبخود اثر بخشی خود را در 
 .ت می دهنداز دس ERPراستاي پیاده سازي 

 را هشدار این و است نرم ابعاد بر مدل این تاکید بیشترین
 و موفقیت به سازمانی است قرار اگر که میدهد سازمانها به

 مدل ابعاد دیگر با باید ابعاد این تمامی یابد، دست باال کارآیی

 دیگر بر آنها از کدام هر در تغییر و باشد داشته کامل سازگاري

 .گذاشت خواهد تاثیر نیز ابعاد

 حقیقت این بیانگر متحده ایاالت در سازمان چندین تحلیل

 تمرکز متغیرهایی روي بر بیشتر آمریکایی سازمانهاي که است

 ساختار،(میباشند آن تغییر به قادر میکنند احساس که دارند

 مهارتها، یعنی ابعاد سایر به توجه از و )سیستمها و استراتژي

 در .میمانند باز مشترك ارزشهاي و کارکنان مدیریتی، سبک

 آمریکایی موفق سازمانهاي از برخی و ژاپنی سازمانهاي حالیکه

 برقرار مدل نرم و سخت ابعاد بین را مناسبی تعادل اند توانسته

  [3]سازند

 که اند داشته اذعان خود مقاله در مکینزي مشاورهاي شرکت کارشناسان
 کل سازمانی، بعد چند یا یک تغییر با تواند نمی سازمان یک

 و پیچیده امري نرم ابعاد تغییره ك شود می گفته. دهد تغییر را سازمان
 استراتژي در موارد برانگیزترین چالش از یکی و است مشکل

 مقاومت بر غلبه و سازمانی فرهنگ تغییر. دباش می تغییر مدیریت

 مبانی و قدرت ساختار که مواقعی در بخصوص سازمان، در افراد

 قوي بسیار دیریتد منیازمن ریزد، می بهم سازمان در افراد ارزشی

 سطحر د ابعاد این شناسایی براي وسیعی مطالعه باید رو این از. باشد می

 .[3]گیرد انجام سازمان

 [1]عنکبوتی لمد 2-3
 :کنیم سیربررا  یلذ يکلید نکته 7 بایستی براي بررسی این مدل

   ERP سمت به حرکت ايبر شنگیزا. 1

    ERP صحیح زيسا دهپیا ايبر مانیو ز مالی اريگذ سرمایه به تمایل. 2

از  نطمیناا لحصو جهت مانیزسادرون  باکفایت هسته یک به سترسید. 3
   ERP دکررکا

    ERP ازيندو راه ا رکاو  کسب يیندهاآفر تغییر ايبر فرهنگی بستر. 4

    ERP مانند جدیدآوري  فن پشتیبانیو  شاعه، ا معرفی ناییاتوو  قابلیت. 5

 پشتیبانیآن در  قابلیتآوري و  فن اربزو ا ها ساخت یرز به سترسید. 6
ERP 

 ERP از رنتظاا ردموو ارزش  يپذیر منفعت. 7

 ینا همیتا حائز مسئله،  ERPشپذیر سمت به حرکتی هراز  قبل ماا
در  یا دسیکرربر رکاو  کسب يها زهحودر  بایستیرا  باال نکته 7  که ستا

 نیابحر نکته 2به ستا بهتر مسئله ینا حل ايبر؟  ختداپر نهاآ به IT بخش
 :   باشیم شتهدا توجه ستا نهفته یلذ السو 2در  که

 نمازسا یا، آ شد زيسا دهپیا ما نمازسادر  ERP سیستم دافر گرا -1
 ؟   شتدا هداخوآن را  فنی ياـه ناییاتواز  میزآ موفقیت دهستفاا گیدماآ

 گیدماآ IT بخش یا، آ شتدا زنیا ERP سیستم یک به نمازسا دافر گرا-2
 ؟ شتدا دـهاخواز آن را  شتیبانیـپو  ازيندراه ا
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را دارد  سیستم ارستقرا ناییاتو IT  بخش که ستا یناول ا السو ضفر
 سیستم از دهستفاا ايبر نمازسا رکاو  کسب يها زهحو  يها قابلیتاز  لیو
در  مانیزسا يها زهحو يها قابلیت به يبعد السو، در  نیست طمینانیا

و  شتانگهد،  شاعهادر IT شـبخ اییـناتواز  یـلدارد و ناـیما ERP شپذیر
 یابیارز   که گرفت نتیجه    انتو می پس!  نیست مطمئن سیستم توسعه

     يکلید نکته 7سیربر رتصودر  ERPشپذیر ايبر نمازسا گیدماآ انمیز
 هداخو رعتباو ا صحت،  تطالعاآوري ا فنو  رکاو  دکسبـبعدو رـهدر االـب

.  شتدا
 ضعیتو و دموجو ضعیتو که ستا مدلی یااز روش  دهستفا، ا يبعد مگا
را  تطالعااآوري  نـفو  راـکو  سبـک یعنی مانیزسا بعددو  هردر  بمطلو

 ايبر ندابتو تا هدد ننشا نمازسا عالی مدیریت به قفو يها شاخص قالبدر 
 دهپیا ايبررا  نمازساو   دهرـک يرـگی صمیمـت هدـشداده  ئهارا فشکا فعر

در  فیکیاگر ريماآ يها تکنیک يگیرربکا. نماید دهماآ ERP موثر زيسا
 اـیفرا ا یـمهم شـنق،  دـشار اندیرـم هـب هـئارا جهت هیژو به ها زيسا لمد
 به] 6[ " تطالعاا يبصر نمایش "  بکتادر  رمنظو همین به. تـسا دهرـک

 ، نـشرو ابیـیارز ايبر ريماآ يها افگراز  دهستفادر ا يموثرو  يکلید تنکا
 :   از تندرعبا که ستا هشد رهشاا هپیچید يها وژهپري  راکاو  قیقد

   هاداده  نکشید تصویر به *

   تفرعیا نه صلیا دمفا رهبادر  تفکر به هبینند به لقاا*

   هاداده  تحریفاز  بجتناا*

   کوچک يفضادر  ربسیا ادعدا ئهارا *

   هاداده  منسجاا*

   هاداده  فختالا چشمی مقایسه به تشویق *

     لمعقوو  ضحوا ريمنظو ايبر اريگذ فهد *

 تاــطالعآوري ا نــفو  دیریتــماي در  ورهشاــم تدماــخ رکتــش
Cap Gemini ه ــب ايرــب وتیــعنکب داروــنماز  هدــمتح تاالــیدر ا

   نمایش فهد  با دارنمو ینا.ست ا دهکر دهستفاا ها شاخص نکشید تصویر
 هر،  ستا ERP شذیرـپدرگیداـمآ ابیـیارز نهما که كمشتر هیدگاد یک

را در  رکاو  کسب زهحو يها شاخصو  هنداخو کترمشا بهرا  مانیزسا بعد 2
 چپ سمترا در  تطالعاا آوريبخشفن يها شاخصو دارنمو سترا سمت

). 2 شکل(.ستداده ا ارقر

 ادمتددر ا شاخص هر ايبر 5 تا1 زمتیاا نمایش ايبر تودر  تو هیردا پنج
 9 تالاسو هـب خـپاسدر  ستا زمال ینابنابر. دشو می دهستفاا مربوطه قطر
 شاخص ايبر گانه شش يها گزینه یردر ز. دشو ئهارا گزینه 6،  لمد گانه

آورده  نمونه انعنو به تاـطالعآوري ا نـف رـمنظاز  یـکادرا/ تیراـمه انوـت
 :   ستا هشد

 ها سیستم ساختو  توسعهدر  سمیر زشموآ هیچ IT نشناسارکا *
 .   ندا هندید

.    ندرا دار مهزال نشدا MainFrame محیطدر  IT نشناسارکا *
و  شبکه،  ها PC  ،MainFrame محیطدر  مهزال نشدا ITنشناسارکا *
 .   ندرا دار طالعاتیا بانک
 محیطدر  ها سیستم ساختو  توسعه ايبر مهزال نشدا ITنشناسارکا*

 .   ندرا دار ینترنتا

وب را  تحت ها سیستم زيسا چهریکپا ايبر مهزال نشدا ITنشناسارکا *
.    نددار

 چهریکپا،  هشد یعزتو طالعاتیا بانک حیاطر ايبر ITنشناسارکا *
و  رگزـب ياـه وژهرـپ دیریتـم، بکهـش لـتحلی،  اـه ستمـسی زيسا

 .نددار کافی تجربهو  مناسب زشموآ مانیزسا يیندهاآفر دمجد مهندسی

 
  عنکبوتی لمد:  2 شکل

 حاکیدارد  ارقر 2شکلدر  مسو هیردا محیطروي  بر که کوچکی پر تو هیردا
آوري  فن منظر از یـکادرا/ تیراـمه انتو  شاخصدر  نمازسا که ستاز آن ا

 شاخص یگرد طنقا ترتیب همین به. ستا دهکر کسبرا  3 زمتیا، ا تطالعاا
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 دخو ورمجا نقطه به رنقطهـپسهـسو  دوـش یـم ینـتعی دارنموروي  ها
 [1]! دشو مشخص ERP رشکا ايبر عنکبوتی تله تا هشد متصل

 همکاران و رزمی مدل 3-3
 بررسی از پس اند، داده انجام ) 2008( همکاران و رزمی که اي مطالعه طی

 منابع ریزي برنامه سیستمهاي حوزه ادبیات در موفقیت کلیدي عوامل

 اهداف، و چشم انداز پروژه، کلی دسته 5 در که شد انتخاب عامل 15 سازمان،

 با محققین، این .گرفتند قرار انسانی منابع ، فرهنگ فرایندها، و سیستمها

 نهایت در و پرداخته عوامل این به رتبه بندي فازي، ANP روش از استفاده

 مدل یاد .نموده اند ارائه سازمان آمادگی ارزیابی براي کاربردي چارچوب یک

 و پروژه مدیریت آمادگی سازمانی، آمادگی بعد سه در را سازمان آمادگی شده،
 یک در شده ارایه مدل نهایت در .ارزیابی مینماید تغییر مدیریت آمادگی

 از بررسی تحت سازمان آمادگی وضعیت و گرفته قرار استفاده مورد صنعت

 [3].است شده شناسایی سازمان منابع برنامه ریزي سیستم پیاده سازي نظر

 BEST مدل 4-3

BEST پروژه اي توسط قالب در است که چارچوبی European FP سال در 

پروژه  پیاده سازي فرایندهاي پویایی درك پروژه، این هدف .شد آغاز 2002
 .منظورمیباشد بدین سازمانها آمادگی بهبود به کمک و اطالعات فناوري هاي

 عوامل تمامی تا است این دنبال به و داشته جامع نگر رویکردي پروژه، این

 این هدف .گیرد نظر در اطالعات پروژه هاي فناوري پیادهسازي در را موثر

فناوري  پروژههاي پیچیده پویائی درك پویائی، الگوهاي شناسائی پروژه،
 و مناسب داده هاي جمعآوري امکان، حد تا پیچیدگیها این کاهش و اطالعات

 پروژه متخصصین و کارشناسان به نتایج بصري ارائه نهایتاً و آماري تحلیل

 [3] .میباشد
 بر که را مولفه هایسازمانی و ویژگیها همه تا است تالش در چارچوب این

 .نماید شناسائی هستند، تأثیرگذار سازمانی اطالعاتی سیستم یک پیاده سازي

 قابل نقش که سازمانی و انسانی فنی، جنبه هاي به شناسائی چارچوب این

  BESTدرچارچوب   فرایندها این .است پرداخته دارند، فرایندها در توجهی
 مدیریت فرایندهاي کار، و کسب فرایندهاي از عبارت و شده اند نامیده ابعاد

 این بر عالوه .میباشند سازمانی اطالعاتی ،سیستمهاي فرایندهاي و پروژه

 مدیریت، واهداف، استراتژیها عناوبن تحت نیز سازمانی جنبه شش ابعاد،

 وجود چارچوب این در اجتماعی پویائی و مهارتها و دانش فرایندها، ساختار،

 شده ارائه )جنبه 6× بعد3(خانه  18 از متشکل بدین ترتیب ماتریسی .دارد

 [3] . است

 نانایاکارا و دیسویسا مدل 5-3
 که است دیگري مدل نیز )2006 ( نانایاکارا و دیسویسا توسط شده ارائه مدل

پیاده  دامهاي و ریسک فاکتورهاي کلیدي موفقیت، عوامل شناسائی از پس
 ، جهت نیاز مورد کلیدي آمادگی عوامل عنوان به را عامل ERP ،37 سازي

 ارزیابی مدل یک نهایت در .است نموده ذکر ERP سیستم موفق پیاده سازي

 ارائه سازمانی و اطالعاتی انسانی، فناوري، اصلی بعد چهار با  ERP آمادگی 

 .است شده
 تجهیزات و ماشینها همچون فیزیکی فناوریهاي از عبارت فناوري، جنبه

 ماشینها مناسب کارکرد براي نیاز نرم افزارهاي مورد فرایندها، براي نیاز مورد

 دانش، تجربه، تخصصها، مهارتها، از عبارت انسانی، جنبه .میباشد آن امثال و

 و ویژگیها طراحی، پارامترهاي با اطالعاتی جنبه .میباشد غیره و خالقیت
 و سر غیره و فنی نقشه هاي تئوریها، وراهنماها، دستورالعمل ها خصیصه ها،

 براي وکارآمد موثر سازمانی پشیبانی از عبارت نیز سازمانی جنبه .دارد کار

 [3].میباشد آن انسانی و فنی جنبه هاي از بهتر استفاده

مقایسه مدلهاي  ارزیابی  آمادگی سازمان جهت  پیاده  -4

 ERPسازي

بطور خالصه می توان چکیده هرکدام از روشهاي فوق الذکر را به شرح ذیل 
 عنوان نمود

سبک مدیرتی-سیستم ها-ساختار-استراتژي-:مکنزي شاملs 7مدل
مدل عنکبوتی شامل .ك و کارکنان می باشدارزش هاي مشترمهارت ها-

بستر فن  بستر فرهنگی- توان مهارتی-–فرایند ها میزان سرمایه گذاري-
مدل رزمی و . معماري یا ساختار و سطح انگیزه می باشدپشتیبانی- آوري-

منابع  فرهنگ -سیستم هاوفرایندها-چشم انداز- همکاران شامل پروژه-
فرایندها-ساختار-مدیریت-شامل استراتژي- BESTمدل . انسانی می باشد

مدل دیسویساو نانایاکارا شامل ابعاد . پویائی می باشددانش و مهارت ها-
 سازمانی می باشد–اطالعاتی  انسانی-–فناوري 

مکنزي ابعاد را  جزئی  7sبا توجه به موارد فوق مشاهده می گردد  مدل 
بطوریکه در مدل رزمی  تر از سایر مدل ها مورد ارزیابی قرار داده است

ساختار و مهارت جزء موارد ارزیابی نمی باشد در عین حالیکه این دو معیار 
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دو عامل بسیار کلیدي در ارزیابی آمادگی می باشد در سازمانی که مهارت 
الزم را نداشته باشد و یا ساختار آن مشخص نباشد پیاده سازي سیستم 

زیرا یکی از مزایاي .االئی می باشدبرنامه ریزي منابع سازمان داراي ریسک ب
ERP لذا مدل رزمی و همکاران در زمینه .اصالح ساختار موجود می باشد

 .ارزیابی آمادگی سازمان داراي نواقصی می باشد
این است که در آن هیچ جایگاه روشنی براي  BESTایراد بزرگ مدل 

ر عنوان در مطالب فوق الذك.معیار مهم کارکنان در نظر گرفته نشده است
گردید که بعضی صاحبنظران بر این اعتقادند که اصلی ترین معیار در ارزیابی 

ویا هر سیستم دیگر کارکنان آن سازمان  ERPیک سازمان جهت پیاده سازي 
می باشد لذا این مدل نیز به تنهائی نمی تواند کمک رسان موضوع ارزیابی 

 .سازمان باشد
عیار مهارت و ارزش هاي مشترك را مدل دیسیویسا ونانایاکارا نیز دو م

نادیده می انگارد ودر سایر عوال نیز کلی نگري می کند و عوامل را با جزئیات 
در نظر نمی گیرداین مدل نیز به تنهائی جوابگوي یک سازمان در خصوص 

 .ارزیابی امادگی نمی باشد
مدل :مکنزي و عنکبوتی می توان گفت7sاما در خصوص مقایسه مدل 

7s تقریبا تمامی عوامل مهم را در نظر میگیرد اما این عوامل همه مکنزي
عوامل داخلی هستند و انسانی ،در واقع این مدل بیشتر مباحث نظري را 

مطرح می کند، از دید محیط عملیاتی به این عوامل و درواقع به این مدل 
نگریسته نشده است و نیاز هاي محیط کسب وکار را از سازمان تامین نمی 

اما در مدل عنکبوتی یک سیستم امتیاز دهی در نظر گرفته شده است . کند
که عوامل توسط دو بعد فن اوري اطالعات و محیط کسب وکار مورد توجه 

در مدل عنکبوتی در حین بررسی به هرعامل امتیازي تعلق .قرار می گیرند
می گیرد  وبدین ترتیب نقصان یک معیار در ارزیابی آمادگی سازمان بهتر 

سنجیده می شود و لذا بطور خودکار الویتی به معیار ها تعلق می گیرد حال 
.                                           مکنزي هیچ تفاوتی از لحاظ ارزش مابین عوامل نمی باشد7sآنکه در مدل

 :اما ذکر نکاتی درخصوص مدل عنکبوتی الزم می باشد
 نپرداخته آوري فن و وکار کسب منظر دو به متعادل بصورت ها سازمان 

 از پس بنابراین اند نداده قرار تحلیل مورد دیگري بر را یک هر تاثیر و اند

 چپ یا راست به آن چولگی که گردد می مشاهده عنکبوتی تارهاي ترسیم

 : از عبارتند آیند می پیش که اي عمده حالت چهار . دارد لتماي

 گرا کار و کسب حالت)1

 آوري فن مهلک ماندگی عقب حالت )2
 گرا تکنولوژي حالت )3
 آوري فن برابر در منفعل حالت) 4
 گذاري سرمایه ، باال بسیار انگیزه با سازمان ، گرا کار و کسب حالت در

 در را کار و کسب که است توانسته انسانی نیروي توان از استفاده با و مناسب

 در . برود پیش به و آورده در حرکت به فرآیندهایش مجدد مهندسی مسیر

 می وعده حد در ولی است شده ایجاد آوري فن منظر در انتظاراتی الگو این

 زیر و معماري حوزه در اي گسترده برنامه و عمیق اندیشه واقع در باشد

 [1].ندارد وجود موفقیت کسب براي فنی هاي ساخت

 بکارگیري و قوا تمام با سازمان ، آوري فن مهلک ماندگی عقب حالت در

 بدون است پرداخته وکار کسب فرآیندهاي مجدد مهندسی به عوامل همه

 سازمان گونه این در کار و کسب .دهد مشارکت مهم این در را IT بخش اینکه

 یک عنوان به بتواند که IT بخش بازبینی در تازي پیش جسارت و جرات ، ها

 آن به فعال ولی دارد را کند بازي نقش سازمان در بزرگ ساز توانمند نیروي

 .است نپرداخته

 در . است گرا کار و کسب حالت قرینه تصویر دقیقا گرا تکنولوژي حالت

 ERPانداختن حرکت براي به را نیاز مورد سرمایه و انگیزه IT بخش حالت این
 پشتیبانی و فرهنگی ، مهارتی ، فنی ابعاد در را الزمه ساخت زیر ولی دارد

 سازمان کار و کسب با عمیقی و ارتباط مناسب همچنین و است نکرده ایجاد

 .ندارد
 جرات سازمان که است مشهود آوري کامال فن برابر در منفعل حالت در

 مدتی در حالیکه ، ندارد را آوري فن از استفاده ت جسار و پذیري ریسک

 نماي دور یک به است توانسته گامی پیش و اندیشی دور با ITبخش  ، است

 کار و مجددکسب در مهندسی آوري فن از استفاده چگونگی جهت در مناسب

 نماي دور در مشارکتی کار و کسب تنها نه ، الگو این در متاسفانه . برسد

 است بوده عاجز نیز آن ازدرك شاید حتی ، نداشته سازمان
 ارائه با بایستی باشد مبتال ها بیماري این از یکی به سازمان صورتیکه در

 ممکن که آنجا وتا بخشیده قوت را ضعیف تارهاي ، بهبود هاي پروژه و برنامه

 چه هر که است واضح . باشد دیگر سمت قرینه ، سمت هر کشیدگی است

 شکاري انداختن دام به ، باشد برخوردار مناسبی تقارن از و تر وسیع تله سطح

 [1] . بود خواهد آمیزتر موفقیتERP نام به
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رتبه بندي عوامل تاثیرگذار بر میزان آمادگی سازمان براي  -5

 ERPپیاده سازي 

را در دو قسمت فنی و  ERPارزیابی سازمان جهت پیاده سازي اگر معیار هاي 
سازمانی بگنجانیم و این دوقسمت را به بخش هاي استراتژیک و تاکتیکی 

مانند آنچه در قسمت چارچوب ارزیابی امادگی این مقاله (تقسیم بندي کنیم 
انگاه می توانیم معیار هاي مدل ها ذکر گردیده را در این تقسیم ) داشتیم

 بندي لحاظ کنیم 
اده از آزمون رتبه اي فرید من نسبت به رتبه در این قسمت با استف

اقدام  ERPبندي عوامل اثرگذار بر میزان آمادگی سازمان براي پیاده سازي 
آزمون فرید من به تفکیک در هر چهار گروه عامل طراحی شده . شده است

صورت گرفته  ERPدر چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان براي پیاده سازي 
که  زمون مربع کاي این نتیجه حاصل شده استو پس از انجام آ است 

اختالف بین کمترین و بیشترین رتبه در هر چهار گروه معنا دار می باشد 
استراتژیکی ،درك روشن و شفاف از اهداف بنابراین در گروه عوامل سازمانی-

 6.9با میانگین رتبه اي  ERPاستراتژیک سازمان و فناوري اطالعات و
ریزي براي حضور فعال پیشتازان پروژه کمترین اثر را بر  بیشترین اثر و برنامه

–دارد در گروه عوامل سازمانی ERPآمادگی سازمان براي پیاده سازي 

تاکتیکی برنامه ریزي ارائه آموزش هاي کافی و مناسب بیشترین اثر و پیش 
در گروه . بینی مدیریت پروژه قدرتمند کمترین اثر را بر آمادگی سازمان دارد

 ERPاستراتژیکی ،پیش بینی انتخاب نسخه مناسب نرم افزار ل فنی-عوام
،بیشترین و انتخاب استرتژي مناسب پیاده سازي کمترین اثر را بر ژامادگی 

تاکتیکی سازمان براي پیاده سازي دارد و در نهایت در گروه عوامل فنی-
ب در ،برنامه ریزي براي پیکره بندي مناسب نرم افزار بیشترین و دانش مناس

مورد سیستم هاي سنتی موجود کمترین اثررا بر میزان آمادگی سازمان به 
 :می باشد 1نتایج رتبه بندي به شرح جدول . دارد ERPمنظور پیاده سازي 

 
 
 
 
 

 

 امتیاز دهی معیار ها :1جدول 

 نوع رتبه عامل

درك روشن و شفاف از اهداف -
  استراتژیک سازمان،فناوري اطالعات

 ERPو
برنامه ریزي براي مدیریت مناسب دامنه -

 ERPپروژه 

 حمایت پایدار مدیریت ارشد-
 برنامه ریزي براي مشارك پرسنل-
 وجود فرهنگ کار گروهی-
 بازنگري و مهندسی مجدد فرایندها-
برنامه ریزي براي حضور فعال پیشتازان -

 پروژه
 برنامه ریزي ارائه آموزش هاي کافی-
 پیش بینی مشاوران و کارکنان -
طراحی ارتباطات قوي داخلی وخارجی -

 پرسنل
 پیش بینی مدیریت پروژه قدرتمند-
پیش بینی استفاده از روش هاي -

سیستماتیک براي انتخاب نسخه مناسب 
 ERPنرم افزار 

وجود زیرساخت هاي سخت افزاري و -
 ارتباطی مناسب در سازمان

 سازيانتخاب استراتژي پیاده -
برنامه ریزي براي پیکره بندي مناسب -

 نرم افزار
 دقیق بودن اطالعات سازمان-
دانش مناسب در مورد سیستم هاي -

 سنتی موجود
 

6.9 
 

 
6.79 

 
6.61 
5.32 
4.57 
4.18 
3.82 

 
5.73 
5.63 
5.60 

 
4.03 

 
3.13 

 
 

2.51 
2.21 

 
2.56 
1.77 

 
1.67 

 استراتژیکی/سازمانی

 
 

 استراتژیکی/سازمانی
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 استراتژیکی/سازمانی
 استراتژیکی/سازمانی
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 تاکتیکی/سازمانی
 تاکتیکی/سازمانی
 تاکتیکی/سازمانی

 
 تاکتیکی/سازمانی

 
 استراتژیکی/ فنی 

 
 استراتژیکی/ فنی 

 
 استراتژیکی/ فنی 

 
 

 تاکتیکی/ فنی 
 تاکتیکی/ فنی 
 تاکتیکی/ فنی 

استخراج گردیده  ERPاین آمار از نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه 
 [2].است

 نتیجه گیري-6
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این مقاله به اهمیت عوامل و معیار هاي مختلف در جهت ارزیابی آمادگی 
سازمان در خصوص پذیرش سیستم برنامه ریزي منابع سازمان در قالب مدل 

مکنزي کامل  7sمدل عنکبوتی و هاي مختلف پرداخت و نشان داده شد که 
تر و جامع تر از سایر مدل ها به بررسی عوامل موثر در ارزیابی آمادگی 

سازمان می پردازند نکته دیگر این است که با گنجاندن معیار هاي هر کدام 
از مدل ها ي ذکر گردیده در دو بعد سازمانی وفنی و رتبه بندي آنان بر 

ه نتیجه می گردد که عوامل سازمانی از اساس نظرات صاحبنظران این حوز
شاید بتوان نتیجه . اهمیت بیشتري نسبت به عوامل فنی برخوردار می باشند

عوامل  ERPگرفت که در ارزیابی آمادگی یک سازمان جهت پیاده سازي 
اما به هرروي نقش عوامل فنی به .انسانی نقش محوري تر  را دارا می باشند

ي باشد اما نکته مهم این است که ما در هیچ وجه قابل چشم پوشی نم
 .ارزیابی آمادگی سازمان الویت عوامل را لحاظ نمائیم

 زرق پر آمارهاي به اتکا صرف به ها فقط سازماننکته دیگر آن است  که 

 ، اند گفتهسخن  ERP مزایاي و منافع از که جهانی کننده تحریک و برق و
 این چون باشندERP    اتخاذ رو دنباله کورانه کور و بسته چشم نبایست

 یک ERP دارد اي عمده هاي تفاوت .دیگر اطالعاتی هاي سیستم با سیستم

 آسانی به معمول و سنتی افزارهاي نرم مانند که نیست محض افزار نرم

 قدري و راهنما کتابچه یک خواندن با و گردد نصب آسانتر ، شود خریداري

 پیچیده و گران بسیارERP کرد استفاده آن از بتوان سرعت به خطا و سعی

 خاص رویکرد یک طبق زمانبندي برنامه به نیاز آن استقرار و نصب ، است

 [1]. پذیرد می صورت مرحله چند در و طوالنی آن آموزشی دوره ، دارد
 و کرد نگاه خود کار و کسب به ERPنگرش  با بایستی همه از تر مهم

 با این سیستم چونکه انداخت دور به باید را قدیمی و سنتی هاي روش

 کار و کسب المللی بین الگوهاي ترین آل ایده حاوي که  بهروش از استفاده

 که بود خواهد موفق و سازمانی کرد خواهد تحمیل سازمان به را خود ، است

 تغییر قابلیت و باشد داشته را الگوها این پذیرش و درك براي الزمه بستر

 ایده الگوهاي با انطباق جهت در را کار و کسب فرآیندهاي و سازمانی ساختار

 [1]..داشته باشد ERP آل
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 :معرفی آثار پژوهشی

  

 : با عنوان طرح پژوهشی

کل ثبت احوال استان  تهیه طرح اجرایی پدافند غیر عامل در اداره
 ١١همدان

 : چکیده

این سند شامل مالحظات پدافند غیر عامل در سطح 
با توجه به است که اداره کل ثبت احوال استان همدان 

 .استتنظیم شده طرح پژوهشی آن اداره کل پیشنهاد درخواست 

در این سند با بیان اهمیت توجه به مقوله پدافند 
لتی بخصوص اداره ثبت غیرعامل در سطح سازمان هاي دو

احوال استان همدان به بیان تهدیدات و عوامل آن در سطح اداره 
پرداخته و در ادامه به راه کارهاي فنی جهت کاهش تبعات ناشی 

 . پرداخته شده استاز این تهدیدات در صورت بروز یک حمله 

براي این منظور ابتدا با ارایه تعاریف پذیرفته شده در 
دیدگاه مخاطب را در این خصوص با  ،غیرعاملحوزه پدافند 

. استدیدگاه مجري و البته دیدگاه هاي موجود همسو ساخته 
دشمن از چه  ،در یک تخاصم همچنین تبیین شده است که

شیوه هایی براي نفوذ و آسیب رساندن به تجهیزات سخت 
 .افزاري، نرم افزاري و البته انسانی بهره می گیرد

 

این طرح با حمایت اداره کل ثبت  محمد ظروفی عضو هیات علمی دانشگاه مالیر  -١
 .احوال استان همدان تهیه شده است

 

 

 

یکی از تأسیسات بسیار حیاتی در سطح اداره کل از آنجایی که 
ثبت احول استان همدان مراکز داده می باشد در این نوشتار 

توجهی خاص نسبت به این تأسیسات صورت گرفته و اقدامات 
 .پیشگیرانه در این خصوص ارایه شده است

که شده است در ادامه در بخشی از این سند دستورالعملی تنظیم 
یب پذیري مجموعه در برابر این عوامل به با اجراي آن آس

 .حداقل ممکن خواهد رسید

که جهت پیاده سازي سیستم  شدهدر پایان پیشنهادهایی ارایه 
مدیریت امنیت اطالعات در سطح ادارات ثبت احوال استان 

 .استهمدان قابل استفاده 

دفاع غیر  ،غیرعامل پدافند ،عامل پدافند: کلیدي واژگان

  ،نظامی

 طرح پژوهشی
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 :معرفی آثار پژوهشی

 

 : با عنوان جمعیت شناسیپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته 

وجوه اشتراك و افتراق موثر در بعد خانواده در دو بافت مختلف 
 اجتماعی و اقتصادي در تهران

 ٢١اکرم رضایی

 :چکیده

عوامل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و این تحقیق به منظور مطالعه و شناسایی 
در فصل اول به بررسی  . انجام شده است فردي موثر بر طالق در استان سمنان

دقیق اهداف و فرضیات اصلی و فرعی و قلمرو تحقیق، در فصل دوم به خانواده 
ارم به بررسی و نقش آن ،در فصل سوم به نوع روش تحقیق و در فصل چه

متغیرهاي جمعیت شناختی و روابط معنا دار بین فرضیه ها ي طالق و نتیجه 
از اهمیت و ضرورت موضوع طالق همین مقدار بسنده . گیري    می پردازیم

 :می کنیم که 

بهداشت روانی نسل هاي جامعه که در گرو  تأمین بهداشت روانی خانواده  
رامش براي تحول و رشد وتکامل بعنوان یک کانون مملو از محبت و آ

استعدادهاست در اثر طالق ویران گشته و جامعه نیز متضرر شده و سازمانهاي 
 .اجتماعی زیادي را درگیر خود خواهد ساخت 

 4پژوهش حاضر در یک هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر بروز طالق و در 
موثر بر هدف فرعی نقش عوامل اجتماعی،فرهنگی،اقتصادي و فردي وروانی 

طالق و رابطه معنا داري که فرضیه هاي سن ، بیکاري ، اقتصاد ، تحصیالت و 
 .غیره با آن برقرار می کند ، می پردازد

پژوهش از روش تحقیق با هدف کاربردي و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و 
از مفهوم روایی استفاده شده و چون تحقیقات از نوع کیفی است، بررسی پاسخ 

روز متفاوت توسط زوجین تأکید شده و بر  2و یکسان بودن آن در سواالت 

   کارشناس اداره کل ثبت احوال استان تهران  -١
 

پایائی پرسشنامه نیز از فرمول آلفاي کرونباخ و براي توصیف داده ها ي 
پژوهش نیز از محاسبه شاخص هاي آماري شامل میانگین ، واریانس، انحراف 

. تمعیار ،جداول توزیع فراوانی و آزمون استقالل کاي مربع استفاده شده اس
سپس به نتیجه رسیدیم که خود زوجین ، نوع نگرش ها ،جوان واحساسی بودن 

که بیشتر طالق ها در اختالف سن زوجین بین صفر . نقش مهمی را ایفا می کند 
تا پنج سال بوده است و والدین بخاطر عدم انتخاب معیار صحیح و جایگزین 

و . فاء نکرده اندکردن تجمالت و جهیزه باال و لوکس نقش تربیتی خوبی اي
 .جامعه نتوانسته بستر سازي الزم و صحیح را بوجود آورد

لذا نقش خود جوان، خانواده و جامعه با بسترسازي فرهنگی ، شیوه همسر 

گزینی مناسب ، برگزاري کالسهاي مشاوره و آموزشی در قبل ، حین و بعد از 

ره ها و فراگیر ازدواج و عبور از بحران هاي سخت اجتماعی با حضور در مشاو

  .کردن فرهنگ گفتگو در بین خانواده است می پردازد

 
عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادي، عوامل :  کلمات کلیدي

 فرهنگی، عوامل فردي، پدیده طالق

 

 پایان نامه
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 :مقاله پژوهش پایه

 

 فرزند خواندگی و قواعد آن در حقوق ایران

 و جامعه بین المللی 

 ٣4فرخنده دهقان

مقدمه 
پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزند خواندگی به 

منظور کمک به آنها در جهت رفع نیازهاي مادي و معنوي زوجینی 
فرزند هستند از دیرباردر جوامع متعدداز  که به هر طریق فاقد
دار بوده و در نظام هاي مختلف بشري داراي رسابقه طوالنی برخو

آثار مختلف حقوقی هستند،با توجه به دیدگاه مختلف و شیوه هاي 
متفاوت با موضوع پذیرش فرزندخوانده به عنوان فرزند خانواده به 

ا توجه به مذاهب ایجاد رابطه حقوقی مختلفی منجر می شود که ب
گوناگون و قوانین مختلف با هم فرق می کنند در این مقاله سعی 

بر این است که روابط مختلف حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد 
همچنین از لحاظ قوانین حاکم بر حقوق بین الملل مورد بحث قرار 

: می گیرد در ابتدا به این تعریف از فرزند خواندگی می پردازیم
دگی یعنی این که به زوجین کس دیگري که فرزند او فرزند خوان

نیست به فرزندي بپذیرد که اگر از نظر قانون به رسمیت شناخته 
شده یا نه نوعی قرابت ایجاد می کند قرابتی که صرفا اعتباري و 

مصنوعی است نه طبیعی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر و فرزندي 
ند خواندگی از زمان بین دونفر ایجاد می کند در کشور ما فرز

ساسانیان مورد توجه بوده دین زردتشت هم این مسئله را قبول 
به طوري که اعتقاد داشتند که فرزند مانند پل صراط  .کرده است 

است و کسی که فاقد پل صراط باشد مجبور است که یک پل بدلی 
در اسالم نماد  .براي خود ایجاد کند که همان فرزندخوانده است

نماد فرزند خواندگی  4خواندگی با توجه به سوره احراب آیه فرزند 

  اداره کل ثبت احوال استان بوشهر کارشناس  -٤

جایگاهی ندارد به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از 
البته در اسالم رسیدگی به .آثار پدر و مادري برخوردار نیست 

. مان بی سرپرست مورد توجه و عنایت خاصی استيیت

فرزند خواندگی در حقوق داخلی ایران 

توجه به قوانین اسالم در حقوق ایران اسالمی نهادي به نام فرزند  با
خواندگی به این مفهوم که در حکم فرزند واقعی می باشد و از آثار 

اما به دلیل نوع دوستی  .دار می باشد وجود نداردرنبوت برخو
اسالمی و کمک به یتیمان یک سري قوانین در مورد کودکان بی 

به موجب بند دو از اصل بیست و  سرپرست وضع شده است مثال
یکم قانون اساسی دولت موظف به حمایت از کودکان بی سرپرست 
شده یا قانون حمایت از کودکان یا اطفال بدون سرپرست در سال 

به خاطر حمایت مادي و معنوي این اطفال قرار داده مثال 1353
ا قانون مذکور در صورتی که سوء رفتار ي 16براساس بند یک ماده 

عدم رفتار والدین سرپرست براي دادگاه محرز باشد به تقاضاي 
قانون  14یا در ماده  .دادستان سرپرستی قابل فسخ است

حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابالغ در  :مذکورآمده
اسناد سجلی زوجین سرپرست درج و شناسنامه جدیدي براي 

دگی زوج طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوا
ون تامین زنان و نهمچنین به موجب ماده قا .صادر خواهد شد 

کودکان بی سرپرست دولت نسبت به تضمین بیمه نسبت به زنان 
.... و کودکان بی سرپرست مکلف کرده و قوانین از این قبیل 

بررسی آثار حقوقی صدور حکم سرپرستی 

صدور حکم قطعی سرپرستی براي طفل با والدین سرپرست و 
صدور شناسنامه جدید باعث رفع کامل طفل با خویشاوندان و پدر 

. و مادر نخواهد شد
 رضاعی، بنابراین آثار قرابت واقعی از قبیل منع نکاح با ارقام نسبی،

ارث بردن نامبردگان از فرزند همچنان  و ارقاب و متقابالً ارث بردن
. باقی خواهد بود

 فرزند خواندگی و قواعد آن در حقوق ایران و جامعه بین المللی
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عادت و قواعد مسلمه در در مورد مسائل مربوط به فرزند خواندگی 
مذهبی که پدر و مادر خوانده پیرو آن است اجرا شود حاال این 
سوال مطرح است که آیا زن و شوهر غیر مسلمان می تواند در 

یا زن و شوهر خارجی در  ایران فرزند خواندگی قبول کنند یا نه؟
ایران می تواند در ایران فرزند قبول کند یا نه ؟ 

قانون ساکت است اما در جواب سوال دوم قانون در مورد سوال اول 
می گوید زن و شوهري که می توانند در ایران تقاضاي فرزند 

خواندگی کنند یا نه که مقیم ایران باشند و تابعیت آنها هیچ نقشی 
ندارد بنابراین رابطه آنها با کودك تابع قوانین ایران می باشد قانون 

اقامتگاه قرار داده است و در کشور گذار در این جا آن را تابع قانون 
ما فرزند خواندگی  به عنوان احوال شخصیه قلمداد می کند اما اگر 
اختالفی در مورد تابعیت پیش بیاید کدام قانون حاکم خواهد بود؟ 

در این مسئله قانون ایران ساکت است، حقوق دانان اختالف نظر 
خوانده مورد  دارند اما به نظر محقق همان غبطه و مصلخت فرزند

حقوق کودك به مجلس اجازه  20کنوانسیون ماده .توجه است
الحاق ایران به آن را داده و اعالم می دارد کشورهایی که سیستم 

فرزند خواندگی را به رسمیت می شناسند باید منافع کودك را در 
. نظر بگیرند

بنابراین بایستی قانون متبوع دولت خوانده و فرزند خواندگی را 
ك عمل قرار دهیم زیرا هم با این موضوع ایران و مسائل فقهی مال

هماهنگی بیشتري دارد و به هدف قانون گذار از ایجاد نهاد 
سرپرست کودکان بدون سرپرست نزدیکتر است، فرزند خواندگی از 
طرف زوجین خارجی با نظم عمومی جامعه مخالفتی ندارد،چرا که 

یرشیعه به رسمیت فرزندخواندگی در مورد احوال شخصیه غ
شناخته شده به این دلیل که حقوق بین الملل خصوصی دایره 

می رسد که نمشمول محدودي نسبت به حقوق داخلی داردبه نظر 
اصوال اقدام به پذیرش فرزند خوانده از طریق اتباع خارجه مخالف 

. نظم عمومی ایران باشد 

فرزند خواندگی و سازمان بهزیستی 

ستی تحت سرپرستی بهزیستی قرار گرفته این کودکان حتما باي
باشند به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندي این کودکان 

بایستی از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار 
گیرند و مهمتر این که این کودکان بایستی به خانواده هایی سپرده 

رزند خواندگی و تعیین کرده است امور مربوط به ف وننشوند که قا
در هر استان از طریق ستاد کمیته شبه خانواده استان انجام می 

معاون امور اجتماعی، کارشناس  ،يشود که شامل مدیر کل بهزیست
شبه خانواده استان،کارشناس فرزند خانوادگی و مددکار و 

کارشناس حقوقی استان است و کودکانی می تواند به سرپرستی 
ها و کوشش هاي حرفه اي  جهت قبول کرد که کلیه تالش 

. شناسایی والدین و بازگشت کودك به خانواده اش موثر واقع نشود

: سرپرست شرایط والدین

 زن و شوهر یا ایرانی یا مقیم ایران باشد. 

  پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد که بچه دار
 .نشده باشند

  سال باشد30سن یکی از آنها حداقل. 

 نداشته باشد محکومیت کیفري. 

 صالحیت اخالقی داشته باشد. 

 مبتال به بیماري صعب العالج نباشد. 

 معتاد به مواد الکلی و مخدر نباشد. 

  تمکن مالی داشته باشد البته اگر نتواند صاحب فرزندي
معاف از شرایط دو و سه  وردشوند و گواهی پزشکی بیا

 .می شوند

دادگاه بدهند و والدین سرپرست بایستی تقاضاي خودشان را به 
دادگاه این مسئله را بررسی می کند اگر واجد شرایط بوده به 
بهزیستی معرفی می شود اگر تصمیم کمیته مبنی بر پذیرش 

موقع فرا  متقاضیان باشند در لیست نوبت قرار می گیرند و در
رسیدن نوبت به شیرخوارگاه معرفی می شوند پس از صدور حکم 

والدین تحویل داده می شود و براي سرپرستی کودك انتخابی به 
مدت شش ماه به صورت آزمایشی است و بعد از پایان این دوره 
اگر مجددا از طریق دادگاه صالحیت والدین احراز شد آن وقت 
حکم قطعی صادر می شود در مورد شناسنامه هم پس از حکم 

به .ه شش ماه به ثبت احوال معرفی می شودورقطعی و گذشتن د
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منافع فرزند جهت تامین آتیه و جبران عدم  منظور حفظ
برخورداري از ارث صلح یک سوم از اموال والدین به فرزند خوانده 

. از طریق دفاتر اسناد و حتی مراجع قضایی انجام می گیرد

آثار حکم سرپرستی 

تکالیف و حقوق متقابل طرفین نسبت به یکدیگر از تاریخ صدور 
شود در مورد اموال اصل بر این حکم سرپرستی در دادگاه آغاز می 

اما در مورد .است که نگهداري اموال طفل به والدین داده شود 
حکم سرپرستی دادگاه اگر صالح بداند نگهداري از اموال را به 

زن و شوهر باید مانند فرزند  .کسی غیر از والدین سرپرست بدهد
مادر خود از کودك نگهداري کنند کودك هم باید در خانواده پیش 

. و پدر سرپرست زندگی کند و باید حقوق آنها را پاس بدارد
فرزند خوانده از والدین ارث نمی برد و والدین هم از او ارث نمی 

والدین بایستی اموالی به طفل انتقال ) قانون مدنی 861(ماده  .برند
دهند تا در مورد این که از ارث محروم است بتواند پشتوانه مالی 

غدغه اصلی والدین سرپرست این است که اگر طفل د. داشته باشد
فوت کند آن اموال به والدین حقیقی طفل نرسد به همین جهت 

در تبصره ماده قانون و کودکان بدون سرپرست آمده اگر طفل فوت 
کرد وجه و ملک مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست انتقال 

. داده شود

فسخ و انحالل فرزند خواندگی 

قانون چنین نتیجه می گیریم که فوت زن و شوهر موضوع از موارد 
سرپرستی منتفی است،و باید براي طفل قیم تعیین شود و در 

صورت امکان و استطاعت هر یک از زوجین باقیمانده می توانند به 
حکم فرزند خواندگی به موجب .تنهایی عهده دار این مسئله شوند

: قانون هر یک از طرف ذیل قابل فسخ است 16
 در صورتی که دادستان تقاضا کند. 

  تقاضاي زوجین سرپرست در صورتی که سوء رفتار
 .طفل براي آنها غیرقابل تحمل باشد

  توافق طفل با زوجین سرپرست بعد از رسیدن به سن
 .کبر و توافق زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل

 
 

نتیجه گیري 

ات و قانون همان طور که دیدیم تالش همه حقوق دانان قض
گذاران در جهت مصالح کودك می باشد که این رعایت مصالح 

کودك عالوه بر جنبه اقتصادي و اجتماعی شامل جنبه عاطفی و 
روانی هم می شود حتی در مورد اختالف تابعیت هم قانون گذار ما 

مسئله مصلحت طفل را مورد توجه قرار داده که با توجه به فقه 
کنوانسیون حقوق کودك ایران اسالمی  در.اسالمی نزدیکتر است 

به آن ملحق شده همچنین در مورد شرایط  1372به موجب قانون 
والدین یک سري شرایط وجود دارد که بتواند فرزندي را به فرزند 

خواندگی بپذیرد این فرزند حتما بایستی از طریق بهزیستی به 
ه مراجعه نگهداري باشد بنابراین از طریق دالل یا فروش بچ

 غیرممکن است دادگاه براي مدت شش ماه به طور آزمایشی فرزند
را به عهده می گیرد و در مورد شناسنامه هم به خاطر حفظ 

روحیه کودك شناسنامه با مشخصات والدین سرپرست داده می 
به خاطر این که .شود و در توضیحات شناسنامه قید نمی گردد

نمی برد یک  کودك در حقوق اسالم از والدین سرپرست ارث
مبلغی یا مالی از طریق والدین سرپرست به جهت پشتوانه مالی 

. کودك به او هب می شود
خالصه آن چه که از این مقاله برگرفته می شوداین است که قانون 
گذار در همه جا مصلحت طفل را در نظر می گیردکه نماینگر اصال 

لت ما انسان دوستی و نوع دوستی در دین  و قانون کشور و دو
. است

 :منابع و ماخذ

 قانون مدنی 

 قانون اساسی 

  کودکان بی سرپرستحمایت قانون 

 روزنامه همشهري 

  ، حقوق مدنیامامی، حسن 

 تاب حقوق مدنی،دکتر کاتوزیانك 

  جزوات حقوق بین الملل خصوصی مدرسان شریف 
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 گزارش برگزاري مراسم 

 بزرگداشت هفته پژوهش 

 1392و تقدیر از پژوهشگران برتر سال

 

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران 
، با حضور جمعی از 92برتر سازمان ثبت احوال کشور در سال 

 فرهیختگان و محققین و همچنین مدیران و مسئوالن سازمان ثبت
و  28احوال کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري در روزهاي 

در سالن شهید ارجمندي، توسط مرکز آموزش و  92آذر سال  29
 ..پژوهش برگزار شد

 مراسم بزرگداشت هفته پژوهش
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در این مراسم دکتر ناظمی اردکانی ریاست سازمان ثبت 
احوال کشور با اشاره به ماموریت هاي اصلی سازمان، تحقیق و 

موریت هاي سازمان را امري مهم و ضروري پژوهش متناسب با ما
 .برشمردند و بر توسعه و ترویج فعالیت هاي پژوهشی تاکید نمودند

 

 

 

در ادامه مراسم، دکتر نصیري قیداري معاون حقوقی و پارلمانی 
: وزارت علوم ضمن تقدیر از پژوهشگران سازمان ثبت احوال گفت

اما کافی ، فته استپژوهشی در کشور مسیر خوبی را یافعالیت هاي 
دکتر نصیري قیداري با اشاره به اهمیت و ضرورت تحقیق و  .نیست

پژوهش و : پژوهش براي توسعه مرزهاي دانش و فن آوري گفت
تحقیق از شاخصه هاي بنیادین انسان است و در بین تمام مخلوقات 
 .عالم، فقط انسان توانایی ورود به ساحت مقدس علم و آگاهی را دارد

گفتنی است، در ابتداي مراسم محمدجلیل سائلی، رئیس مرکز 
آموزش و پژوهش ضمن برشمردن پژوهش هاي انجام شده در 

متاسفانه بخش عظیمی از بودجه هاي : سازمان ثبت احوال گفت
یرانی می گردد، در حالیکه وموجود در دنیا صرف جنگ و تخریب و 

ف تحقیق و در کشور اسالمی ما، بودجه هاي قابل توجهی صر
اگر عقل : سائلی افزود .پژوهش سالم توسط محققین صالح می گردد

محقق و تحقیق مند توسط انسان معزول گردد، جهل مزور و تخریب 
گ ها، تخریب ها و نمند عامل فعالیت هاي انسان می گردد که ج

ویرانی هاي ناشی از معزول نمودن عقل توسط عده اي متجاوز در 
وهش اعم از ر این مراسم از برترین هاي پژددر ادامه  .دنیاست
 .بعمل آمدتجلیل و پژوهشگران برگزیده در سراسر کشور  استانها
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 از برگزیدگان تصاویري از مراسم تجلیل
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  92در سال  نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی سازمان
نمایشگاه دستاوردهاي  حاشیه این مراسمدر 

حضور با  ،92در سال  پژوهشی سازمان ثبت احوال کشور
آقاي دکتر ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور 

و آقاي دکتر نصیري قیداري معاون محترم حقوقی و 
جمعی از و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري پارلمانی 

مدیران و مسئوالن محققین و همچنین  ،فرهیختگان
سازمان  نمایشگاه مرکز آموزش و پژوهشدر محل  ،سازمان

و در معرض بازدید حاضرین قرار  ثبت احوال رسماً افتتاح
 .گرفت

 

تا تاریخ بصورت دائمی برقرار گردیده و نمایشگاه این 

ر جهت بازدید عص 16صبح لغایت  9اعت ساز  4/10/90

  300بیش از در این نمایشگاه . می باشد بازعموم عالقمندان 

اثر پژوهشی برگزیده از پژوهشگران سازمان ثبت احوال 

ي انجام شده ها پژوهش .کشور به نمایش گذاشته شده است

 :می باشد موضوعات ذیل حول محورها و 

 حقوقی هویتی و  -1

 آمار، جمعیت و مهاجرت -2

 نام و نام گزینی -3

 فن آوري اطالعات و ثبت احوال نوین -4

 کارت هوشمند ملی -5

 مدیریت و منابع انسانی -6

 ترجمه و تطبیقی -7

 اجتماعی و عمومی -8
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 عنوان کتاب الکترونیکی 4رونمایی از 
 .عنوان کتاب الکترونیکی منتشر شده توسط مرکز آموزش و پژوهش رونمایی شد 4در این مراسم همچنین از 
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 .پوستر برگزار شد 10مقاله و نمایش  10ارائه نیز با همایش پژوهش در ثبت ارائه آثار برگزیده دومین  ادامه عالوه بر در

 

 

 

 

 

 

 همایش پژوهش در ثبت برگزاري دومین تصاویري از


	چکيده
	واژههاي كليدي
	سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ، ERP، ارزيابي آمادگي سازمان،پياده سازي و استقرار.
	1-مقدمه
	ﻫﺮ ﭘﺮوژه اي ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ ،   زﻣﺎﻧﻲ ، ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ، ﻓﻨـﻲ و ... ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮارﺑﮕﻴـﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ارزيابي آمادگي ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻟﺨﻮاه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ...
	ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ارزيابي آمادگي ERP ﺑﻬﺘﺮ اﺳت  ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ  دو ﻟﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺰ دارد ، ﻳﻚ ﻟﺒﻪ آن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﺷﺎري راﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮازﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻟﺒﻪ دﻳﮕﺮ آن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ورﻃـﻪ ﻧـﺎﺑﻮدي ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﺎﻧﺪ. ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺷﻤـﺸﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺎﻧﮕﺮ ...
	3- مدل هاي ارزيابي آمادگي سازمان
	در اين مقاله 5 مدل 7s مكنزي،BEST،رزمي وهمكاران، دي سويسا- ناناياكارا و عنكبوتي مورد بررسي قرار مي گيرد.
	1-3-  مدل 7s مكنزي


