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چکیده
مدیریت دانش تنها مدیریت کردن بر دانش نیست بلکه مدیریت و خلق فرهنگی مشترک است که تسههیم بههکهاگگیری مناسهو و
ایجاد دانش گا تسهیل و تقویت کرده و باعث توانمندی مزیت گقابتی استراتژیک یک سازمان شود .ازآنجاییکه سیستمهای پشتیبان
تصمیم کاگبران دانش و تصمیم گیران گا قادگ به گرفتن تصمیمات آگاهانه مینماید بر آن شدیم تا دگ ایهن پهژوهش کهاگبردی بهه
برگسی امکان سنجی و تحقق مهدیریت دانهش از طریهق طراحهی سیسهتم پشهتیبان تصهمیمگیهری بها ههدح حرکهت بهه سهمت
تصمیمسازیهای اصولی دگ نظام سالمت بپردازیم .دگ این پژوهش کاگبردی با بهرهگیری از گوش مطالعه موگدی اقدام پژوهی و پنل
خبرگان هدح محقق ساختن «داشبوگد مدیریتی کاگبردی» و پاسخ به این سؤال بود که «چه دانشی دگ کجا به چه شهکلی و دگ چهه
زمانی باید دگون یک سازمان دگ دسترس باشد تا تصمیمهای اصولی و مؤثر اخذ شوند؟».
ماحصل مراحل طی شده به طراحی و مهندسی نرمافزاگ تصمیمسازی مبنا منجر شد .این نرمافزاگ با محوگیت قراگدادن کلمهات
کلیدی مدیریت منابع و مستندسازی برنامهگیزی نظاگت و اگزشیابی دگ زمینه ترسیم نقشه گاه هدحگذاگی و برنامههگیهزی تهدوین
برنامه عملیاتی ثبت پایش ها و نظاگت بر اجرا مستندسازی خدمتها و فرآیندهای سازمان برنامهگیزی گاهبردی و تنظهیم اههداح
ترسیم ساختاگ تشکیالتی جاگی گزاگش اگزیابی عملکرد و تحلیل داشبوگد آماگی مستندسازی جلسات و پیگیری مصهوبات و تهیهه
نشانگرها و اگتقای شاخص ها به مدیران دگ تصمیمسازی های مبتنی بر شواهد کمک میکند و با ویژگی منحصربهفرد انعطاحپهذیری
زمینه مدیریت دانش گا فراهم میسازد .ویژگی منحصربه فرد این پژوهش تأکید بر تفکر سیستمی و بهرهگیری از مزایهای اگزشهمند
خرد جمعی دگ مدیریت دانش و تصمیمسازیهای اصولی است .این سیستم پشتیبان با یکپاگچهسازی برنامه استراتژیک و عملیهاتی
گزاگش دهی هزینه عملکرد مالی بر اساس برنامه عملیاتی بازدید و بازگسی مجازی از عملکرد مهدیریتی کلیهه واحهدهای سهتادی و
محیطی اگزیابی واقعی عملکرد مدیران و کاگکنان گزاگش دهی مستمر از وضعیت شاخصهای فعلی و گذشته سازمان بهه اگزیابهان
بیرونی و احصای اطالعات و مستندسازی فرآیندها زمینه تفکر و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و مستندات تحقق مهدیریت دانهش و
افزایش بهرهوگی گا میسر میسازد.
کلمات کلیدی
مدیریت دانش سیستم پشتیبان تصمیمگیری مبنا برنامهگیزی استراتژیک برنامهگیزی عملیاتی
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 -1مقدمه
در جهان پررقابت امروز بقای سازمانها وابسته به کسب موفقیت در این فضا و
بازارهای رقابتی است .امروزه که طول عمر مزایای رقابتی سازمانهاا کااه
یافته است بهسرعت میبایست روندها را در جهات باه دسات آوردن مزایاای
جدید رقابتی بهینهسازی کرد .جهت افزای کارایی سازمان احتیاج به شاناتت
و برنامهریزی روندها در تمام ابعاد سازمان ضروری بوده و نیاز باه امکانااتی از
قبیل قیمت تمام شده ،هزینهیابی ،برنامهریزی و شبیهسازی ترید ،برنامهریزی
و شبیهسازی تولید و منابع انسانی و برنامهریزی منابع ماالی ،باهصاورت تاو م
مطرح میشود.
برای این منظور ابزاری الزم است که در هر لحظه توانایی تجمیع سریع
اطالعات از همه ابعاد سازمان و مدلسازی دقیق بر اساس شرایط کلی سازمان
را داشته باشد .و در بازارهای بشدت رقابتی امروز تنها سازمانهایی موفاق باه
ایجاد و پایداری در مزیت رقابتی میشوند که بتوانند با دیدگاهی همهجانبه باه
فعالیتهای بخ های مختلف تود اقدام به طراحی روندهای جامع رقابتی کند
که در این راستا بهکارگیری ابزار تصمیمساز جهات بهباود و افازای سارعت
تصمیمگیری بسیار راهگشا تواهد بود.
سیستم مبنا نرمافزاری است که کارکردهای داتلی هر بخ از سازمان
را متوازن میکند .جریان موزون اطالعات پیرامون فعالیتهای مختلاف مانناد
حسابداری ،منابع انسانی و تولید را ممکن میسازد .توسط ایان سیساتم هماه
کارمندان در سطوح مختلف میتوانند از یک انباره مرکزی به اطالعات مناسب
با کارشان دسترسی داشته باشند ،که باه کارآمادی بهتار ،عملیاات متاوازن و
تطای کمتر منجر میشود.
مبنا به سازمانها برای فعالیت در محیطی یکپارچه از نظر اطالعااتی و
فرآیندگرا و اطالعات محور کمک بسیار زیادی میکناد و طباق ایان تعریاف
نرمافزار مبنا یک مجموعه یا یک  suitنرمافزاری است که در ادبیات فنااوری
اطالعات و ارتباطات  suitبه مجموعههای نرمافزاری مستقل ولی مارتبط باا
یکدیگر اطالق میشود که برای دستیابی به مقاصد تاا طراحای شادهاناد.
امکان تبادل سریع اطالعات بین این نرمافزارها و همساانی محایط کااری در
آنها از مهمترین ویژگی این مجموعههاست .این مجموعه نرمافزارها هر کدام
برای هدف تاصی طراحی شدهاند ولی در عین استقالل عملیاتی ،امکان تبادل
اطالعات در بین آنها بهراحتی امکانپذیر است.
ازآنجاییکه مبنا نیز تود مجموعهای از چندین نارمافازار مساتقل ولای
مرتبط با یکدیگر است و نیز دارای ساتتار مااووالر مایباشاد کاه باه معناای
استقالل بخ های مختلف برنامه از یکدیگر اسات باه ایان معناا کاه وجاود
برنامهها یا نرمافزارها یا ماوولهای مختلفی ازجمله مالی و حساابداری ،مناابع
انسانی ،برنامهریزی و کنترل تولیاد و عملیاات و ...در دل یاک بساته ماانع از
توسعه بخ هایی از آن در سازمان نمیشود بنابراین یک سازمان میتواند باه
صورت انتخابی بخ هایی از یک بسته نرمافازاری را انتخاا و پیاادهساازی
نماید بدون اینکه نیازی به پیادهسازی تمامی بخ های آن باشاد .درواقاع در
مدل مبنا هرم سیستمهای اطالعاتی شاکل  )1هماواره باهعناوان نقشاه راه
موردنظر قرار داده شده است.

-2ضروگت مطالعه
ازآنجاکه اسناد باالدستی یکی از اولویتهای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی
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شکل ( : )1هرم سیستم های اطالعاتی پشتیبان

شیراز ،لزوم یکپارچهسازی اطالعات آماری و شاتصها و ایجاد بانکهای
اطالعاتی راهبردی است .عالوه بر آن بی از  210سامانه در دانشاگاه وجاود
دارد که دادههای مختلفی را ذتیره میکنند؛ بنابراین ایجاد نظامنامه آماری که
سااط بناادی ورود دادههااا و اعتبارساانجی اطالعااات را شاافافسااازی کنااد از
ضرورتهای وضعیت فعلی دانشگاه است.

-3گوش پژوهش
پژوه کاربردی با بهره گیری از روش مطالعه ماوردی ،اقادام پژوهای ،پنال
تبرگان و مصاحبه هاای کیفای ،هادف محقاق سااتتن «داشابورد مادیریتی
کاربردی» و پاسخ به این سؤال بود که «چه دانشی ،در کجا ،به چاه شاکلی و
در چه زمانی باید درون یک سازمان در دسترس باشد ،تا تصمیمهای اصولی و
مؤثر اتذ شوند؟» .این پژوه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهعنوان یکی از
دانشگاههای کالن نظام سالمت ،انجام پذیرفته است .این دانشگاه عاالوه بار
ارائه تدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت مطلاو در راساتای توساعه قطاب
درمانی فوق تخصصی و روشهای درمانی پیشرفته قدم برداشاته و باهعناوان
یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه های ایران و تاورمیانه مشغول فعالیت
آموزشی و پژوهشی میباشد و میتواند بهعنوان یکی از دانشگاههای کاالن و
قطب جنو کشور بهعنوان بستری جهت انجام این پژوه و تعمیم یافتهها و
نتایج جهت دیگر دانشگاههای علوم پزشکی و تدمات بهداشتی و درمانی کال
کشور بهحسا آید.
مطالعه موردی یک تحقیق تجربی است که دربااره پدیاده کناونی یاا
زمان معاصر در چارچو یا بستر زندگی واقعی پژوه میکند .این نوع روش
تحقیق زمانی که مرزهای بین پدیده و بستر تحقیق بهصورت روشن مشاخص
نیست و شواهد متعددی وجود دارند که میتوان بهعنوان مدرک یا سند از آنها
استفاده نمود ،نق منحصربهفردی در شناتت و کسب دانا از پدیادههاای
فردی ،سازمانی ،اجتماعی و سیاسی بازی میکند .این اساتراتژی پژوهشای در
روانشناسی ،علوم اجتماعی ،برناماهریازی و اقتصااد کااربردی مشاترک دارد

] .[11تحقیقات موردی به علت فرصت بررسی باز ،قادر به استخراج روشهای
استقرایی پژوه هستند که هدف آن تئوری سازی و ایجاد فرضیه و نه صرفاً
آزمون آنها است ] .[4بر این اساس پس از مطالعه ماوردی اساناد ،برناماه و
سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی هدف و مصاحبه با گروه مدیران و تبرگاان
منتخب ،نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها مشخص گردید و تصمیم باه
مداتله گرفته شد.
در فاز دوم مطالعه و پس از مشخص شدن چال و ضارورت مداتلاه جادی،
اقدام به تشکیل پنل تبرگان تحات عناوان گاروه فکار و عملیاات باا هادف
پیادهسازی گامهای مطالعه اقدام پژوهی نمودیم.
اقدام پژوهی  ،فرایند مشارکت دورهای است که بهمنظور ایجاد تغییر در
محیط کار به جمعآوری شواهد پرداتته و با مشارکت افارادی کاه باا مشاکل
مواجه هستند ،راهحلهایی را برای حل مشکل ارائه نموده ،آنها را بکار بسته و
مورد ارزشیابی قرار میدهد .اقدام پژوهی روش مفیدی برای تغییرات ساازمانی
و حرفهای بوده و نوعی مداتله و بررسی نتاایج حاصال از مداتلاه در مقیااس
کوچک و در شرایط دنیای واقعی است تا مطالعات دقیق برای ایجااد تغییارات
سازمانی در سط کالن با استفاده از یک تیم پژوه بزرگ و پشتیبانی منابع
دولتی و حتی مشارکت در سط وسیعتر در تشخیص و حل مشاکالت کاالن
میتواند صورت گیرد  .بهطورکلی پژوهشگر در این استراتژی از موضع تود که
پایگاهی باالتر از موضع فرضیات گروه درگیر با مشاکل اسات پاایین آماده و
میکوشد تا با همراهی فرد یا گروه درگیر به شناسایی مسائله ،راهحال یاابی و
ارزیابی و انتخا راهحل بپردازد .پژوهشگر به همراه گروهی از اعضای سازمان
مشکلی را تشخیص میدهد و برای حل آن چارهای میاندیشد ،راه چاره به کار
گرفته شده ،میزان توفیق در عمل سنجیده شده و اگر مشکل هنوز وجود داشته
باشد مجدد فرآیند تکرار میگردد تا مسئله بهطور کامل حل شود؛ بنابراین افراد
در عمل یاد میگیرند که چگونه بر یک مسئله فائق آیند .ویژگیهای دیگاری
همچون قدرت ایجاد انگیزه برای کارکنان در سازمان مورد پاژوه  ،تساهیل
اجرای راهحلهای بهدستآمده بادون مقاومات کارکناان ،انجاام پاژوه در
محیطی واقعی و برتورد با مسئله در میدان عمل و تفکر جمعی در کلیه مراحل
پژوه این استراتژی را از دیگر استراتژیهای پژوه متمایز و ممتاز کارده
است ].[4
ازآنجاکه اقدام پژوهی بهویژه در توسعه سازمانی میتواند بسیار کارآماد
باشد ] ، [3از این روش پژوهشی استفاده شده است .در این مرحله از پژوه
نیز با همفکری و هماندیشی مدیران و گروه تبرگان و بارش فکری به ساؤال
اصلی پژوه پاسخ داده شد.
گروه تبرگان در این مطالعه  10نفار بودناد کاه باا توجاه باه ساوابق
مشارکت در برنامهریزیهای راهبردی و عملیاتی انتخا شدند .سابقه بی از
 5سال و ترجیحاً حدود  10ساال تادمت در یکای از معاوناتهاای دانشاگاه،
مشارکت در تهیه برنامههای معاونت ،مشاور معاونات و یاا حضاور در شاورای
ماادیران معاوناات ،مشااارکت در تحلیاال شاااتصهااا ،همکاااری در تاادوین
گزارش های معاونت ،مشارکت در ارزیابی واحدهای زیرمجموعه ،مشاارکت در
آموزش کارکنان زیرمجموعاه ،همکااری در مستندساازی معاونات مربوطاه)؛
مدیران مشارکت کننده در این مطالعه نیز تعداد  12نفر از مدیران میاانی ساتاد
دانشگاه بودند.
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-4یافته ها
در فاز نخست این پژوه که مطالعه موردی انجام پاذیرفت ،ضامن بررسای
اسناد ،برنامهها و سیاستهای موجود در دانشگاه و اسناد و سیاستهای کاالن
کشوری و وزارتی و وضع موجود دانشگاه در تصو نرمافزارها و سیستمهای
تصمیمساز با چال تعدد سامانههای اطالعاتی بی از  220سامانه) و صرف
هزینه های هنگفت مجموعه سرمایههای سازمان بارای اداره و مادیریت ایان
سامانهها مواجه شدیم .از سوی دیگر یکی از شاکایات جادی مادیران میاانی
سازمان که بهطور مستمر در جلسات عصرگاهی مدیران جلسات مسئله یابی و
حل مسائل سازمانی) دانشگاه مطرح میشاد ،تعادد ساامانههاای الکترونیکای
تکبعدی بوده و هست که نهتنها به تصمیمسازی سیستمی کماک نمایکناد
بلکه نگهداشت و مدیریت آنها نیز در هالهای از ابهام کارا و اثاربخ باودن،
قرار دارد .این یافتهها گروه پژوه را به سمتوساوی لازوم یکپارچاهساازی،
حذف دادههای موازی و اعتبار سنجی اطالعات هدایت نمود .بهموازات بررسی
اسناد و تشکیالت سازمانی ،مصاحبههای عمقی نیز با  10نفر از مدیران میاانی
که در زمینه آموزش ،پژوه  ،درمانی و بهداشتی سابقهای بای از  10ساال
داشتند انجام پذیرفت .نتاایج ایان بررسای نیاز نشاان داد کاه یکای دیگار از
چال های دانشگاه ،کارکنانی است که در واحدهایی مشغول به کار هستند که
ساتتار تشکیالتی مشخص ندارد و یا این واحدها باا برتای از دیگار واحادها،
دچار چال موازی کاری هستند .عالوه بار آن اساتراتژیهاا و برناماههاا باا
تدمات و فرایندها همخوان و هماهنگ نیستند .مجموع این چال ها محققان
را بهسوی مداتلهای علمی و کاربردی هدایت نمود تا بادینوسایله عاالوه بار
یکپارچهسازی سامانههای پشتیبان تصمیمسازی ،باین اساتراتژی و عمال ،باا
برقراری ارتباط بین برنامهریزی استراتژیک ،برنامهریزی عملیااتی و تادمات و
فرایندها پیوند برقرار نماید.
نخستین اقدام حاصل از مداتله و هماندیشی پنل تبرگان دانشاگاهی  12نفار
طراحی الگوی علمی و بومی مبنا با محوریت چهار حاوزه اصالی و تخصصای
مدیریت مستندسازی ،برنامهریزی ،نظارت و ارزشایابی باود .پاسازآن تادوین
چارچو مفهومی هر یک از حوزههای تخصصی در دستور کاار قارار گرفات.
شکل  )2نمایانگر چارچو مفهومی برنامهریزی در الگوی مبناا باا محوریات
قراردادن اسناد باالدستی سازمان است .
در این مدل هسته های اصلی برنامهریازی در دو ساتون نقشاه راه و تحلیال
شاتص ها است و شامل سه محور اصلی تدمات ،اهداف و شاتصها میباشد.
در این سه محور جمعاً  15موضوع در ارتباط با یکدیگر نمای داده شده است.
 9موضوع در حوزه برنامه راهبردی که بیانگر اثربخشای ساازمان هساتند و 6
موضوع در حوزه برنامه عملیاتی که نشانگر کارایی ساازمان مایباشاند .کلیاه
موضوعات و برنامههای راهبردی و عملیاتی بهصورت مستمر پاای و تحلیال
میشوند و بازتوردهاای الزم در ایان چرتاه ارائاه مایشاوند .تماام مراحال
برنامهریزی در زیر چتر ارزشهای سازمان قرار مایگیارد و هادف نهاایی آن
تحقق شعار سازمان میباشد .درنهایت محوریت و هدف اصلی کار رسیدن باه
کارایی و اثربخشی که تحقق بخ بهرهوری هستند ،میباشد.
طبق این مدل مدیریت مستندسازی با استفاده از پایگاههای داده طبق الگاو و
مدل انجام شده و نظارت و ارزشیابی در ستون تحلیل شاتصها با اساتفاده از
زنجیره شاتص ها از دروندادی ،فرآیندی ،برونادادی ،پیامادی و اثربخشای در
مدل استفاده تواهد شد.
درنهایت ماحصل مراحل طی شده به طراحی و مهندسی نرمافزار تصمیمسازی

شکل ( : )2مدل مفهومی مبنا

مبنا منجر شد .این نرمافزار با محوریت قراردادن کلمات کلیدی مدیریت مناابع
و مستندسازی ،برنامهریازی ،نظاارت و ارزشایابی در زمیناه ترسایم نقشاه راه
هدفگذاری و برنامهریزی ،تدوین برنامه عملیاتی ،ثبت پای ها و نظاارت بار
اجرا ،مستندسازی تدمتها و فرآیندهای سازمان ،برنامهریزی راهبردی و
نشانگرها و ارتقای شاتصها به مدیران در تصمیمسازیهای مبتنی بر شاواهد
کمک میکند و با ویژگی منحصربهفرد انعطافپذیری زمینه مدیریت دانا را
فراهم میسازد.

-5بحث و نتیجه گیری
الگوی مبناا ،باا قابلیاتهاای باناک تادمات الکترونیکای ،باناک تادمات و
فرآیندهای موازی ،بانک فرآیندها و گلوگاههای آسیبپذیر ،باناک فرآینادهای
قابل تفاویض اتتیاار و باناک وااایف کارکناان و کارسانجی دارای مزایاای
قابلمالحظهای است که ازجمله آن میتوان به موارد زیر اشاره نماود .در ایان
مدل هرم سیستمهای اطالعاتی همواره بهعنوان نقشه راه ماوردنظر قارار داده
شده است.
درواقع مبنا برای دانشگاه در موارد زیر بسترسازی ساتتاری و فراینادی نماوده
است و زمینه سیاستگذاری و برنامهریازی مبتنای بار شاواهد و اطالعاات را
فراهم مینماید:
 مدیریت دان افزای بهرهوری ساازمان و درنهایات تادمات بهتار و
سریعتر به اربا رجوع)
 ایجاد داشبوردهای معتبر و بروز جهت تصمیمسازی اساتفاده در جلساات
تصمیمگیری هیئترئیسه و هیئتامنا
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 یکپارچگی اطالعات آماری و شاتصهای دانشگاه
 ایجاد بانکهای اطالعاتی راهبردی
 یکپارچگی برنامه استراتژیک و عملیاتی دانشگاه
 گزارش دهی هزینه عملکرد مالی بر اساس برنامه عملیاتی
 بازدید و بازرسی مجازی از عملکرد مدیریتی کلیاه واحادهای ساتادی و
محیطی دانشگاه
 ارزیابی واقعی عملکارد مادیران و کارکناان ارتبااط فعالیات باا برناماه
عملیاتی جاری واحد)
 گزارش دهی مستمر از وضعیت شاتصهای فعلی و گذشته دانشگاه باه
ارزیابان بیرونی
 احصای اطالعات و مستندساازی فرآینادهای دانشاگاه حاذف ماوازی
کاریها ،ارتقای فرآیندی و تعیین گلوگاههای آسیبپذیر ،تفویض اتتیار،
واگذاری و تدمات الکترونیکی و )...
مدیریت یکپارچه سازمان با بهکارگیری منطق مفهومی و ایجاد یک چهارچو
نظامیافته از اجزاء مرتبط با هم از ویژگیهای اصلی مدل مبنا است .این مادل
مستندسازی همه اطالعات سازمانی در بستر زمان را فراهم ساتته و مادیریت
دان و انتقال تجربیات به آیندگان را میسر میسازد.
مدل مبنا انعطافپذیری مناسبی دارد تا هر یک از سازمانها باا ارفیاتهاای
مختلف و سوابق مدیریتی مختلف بتوانند از آن استفاده نمایند بهطوریکه هام
سازمانهای پیشرفته در اصول مدیریتی و هم سازمانهای کمتر توساعهیافتاه
میتوانند بهصورت تدریجی در بستر این مدل توسعه قابلتوجه پیادا کنناد .در

سقف مدل شعار و ارزش ها وجود دارد تا حرکت در همه چهار ستون این تاناه
شامل برنامهها ،نقشه راه و تحلیال شااتصهاا و ارتقاای بهارهوری در ساایه
ارزشها باشد .دو ستون نقشه راه و شاتصها بهصورت مجزا و مساتقل قابال
پیگیری هستند ضمن اینکه هر کدام از جعبهها با جعبههای مجاور ،همردیف و
یا هم ستون در ارتباط هستند .وجود شاتصهای تحلیلی برای سنج اهداف
و فعالیتها جهت تعیین میزان کاارایی و اثربخشای و نهایتااً سانج میازان
بهرهوری سازمان از کاربردهای اصلی مادل اسات و امکاان تحلیال ساریع از
موقعیت و موفقیت سازمان در استفاده از اصول مدیریتی در مدل وجود دارد
در حقیقت بسیاری از مدیران اجرایی کاه تاا ساال  1998نسابت باه مزایاای
استراتژیکی فناوری اطالعات بدگمان بودند نظر تاود را در ایان ماورد کاامالً
تغییر دادهاند .آنها قابلیت سیستمهای بر پایه و را در ایجااد مزیات رقاابتی
برای سازمان ها مشاهده کرده و اکنون سیستمهای تحت و  ،توجاه مادیران
عالی اجرایی در سط جهان را به تود جلب نموده است .ازاینروی یکی دیگر
از مهم ترین کارکردهای مبنا دستیابی به مزیت استراتژیکی برای شرکتهاای
نوآور میباشد .ویژگی منحصربهفرد این پژوه تأکیاد بار تفکار سیساتمی و
بهااارهگیاااری از مزایاااای ارزشااامند تااارد جمعاای در مااادیریت داناا و
تصمیمسازیهای اصولی است .این سیستم پشتیبان با یکپارچاهساازی برناماه
استراتژیک و عملیاتی ،گزارش دهی هزینه عملکارد ماالی بار اسااس برناماه
عملیاتی ،بازدید و بازرسی مجازی از عملکرد مدیریتی کلیه واحدهای ستادی و
محیطی ،ارزیابی واقعی عملکرد مدیران و کارکناان ،گازارش دهای مساتمر از
وضعیت شاتصهای فعلی و گذشته ساازمان باه ارزیاباان بیرونای و احصاای
اطالعات و مستندسازی فرآیندها زمینه تفکر و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و
مستندات ،تحقق مدیریت دان و افزای بهرهوری را میسر میسازد.
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