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ماهنامه پردازش: شركت سرو به لحاظ دانشى و 
علوم تخصصى جز معدود شركت هاى ارزشمند 
كشور اســت كه بر روى مرزهاى دانش حركت 
مى كند. در كنار كسب دانش فنى توليد محصول 
كاتاليســت، اين شــركت در طول فعاليت خود 
موفق به كسب جوايز متعدد از جمله جايزه تعالى 
صنعت پتروشيمى، تنديس محصول برتر، جايزه 
جشــنواره خوارزمى و... شده اســت. اين موارد 
تنها گوشــه اى از افتخارات شــركت نفت و گاز 
ــتاوردهاى بزرگ  سرو اســت. اما كسب اين دس
يقينا نيازمند مديريتى قوى است كه با دانش روز 
جهانى مطابقت داشته باشــد و بتواند از آخرين 
دستاوردهاى علوم مديريتى در فرآيندهاى سازمان 

استفاده نمايد.
ــدس مليحه  ــماره با مهن ــن رو در اين ش  از اي
ــرى، مدير طرح و برنامه شــركت نفت و  خرم باق
گاز ســرو گفت و گو كرده ايم. وى با تحصيالت 

عاليه در حوزه مهندســى صنايع از دانشگاه علم 
ــابقه  7 سال فعاليت در شركت نفت  و صنعت، س
ــابقه فعاليت در حوزه  و گاز ســرو و 10 سال س
خودروسازى را دارا مى باشند. كه در مقاله حاضر 
به مهم ترين تجارب كسب شده در حوزه طرح و 
برنامه شركت نفت و گاز سرو پرداخته شده است. 

ــه مى دانيد  ــور ك همانط
ــركت نفت و گاز سرو  ش
ــگام توليد  ــوان پيش به عن
ــع  صناي ــت هاى  كاتاليس
پتروشيمى، پااليشگاهى و 
مى نمايد.  فعاليت  فوالدى 
ــم  ــر بخواهي ــع اگ در واق
ــاده اى از نقش  تعريف س
كاتاليزور  ــا  ي ــت  كاتاليس
ماده  اين  ــيم،  باش ــته  داش
ــى از  ــه عنوان يك ــم ب مه
ــواد  م ــتراتژيك ترين  اس

ــيمى  ــاى توليدى صنايع فوالد، پتروش در فرآينده
ــود كه محصوالت  ــناخته مى ش ــگاهى ش و پااليش
ــت يا  ــور كاتاليس ــوق بدون حض ــاى ف مجتمع ه
امكان پذير نبوده و يا صرفه اقتصادى نخواهد داشت. 
ــذا با تعريف فوق، نقش مهم اين ماده در صنايع  ل
ــردد. همچنين از طرفى  ــور نمايان مى گ بزرگ كش

كيفيت زبان مشترك ما و مشتريان است!

شركت دانش بنيان نفت و گاز 
سـرو كـه به عنـوان پيشـگام 
توليد كاتاليسـت هاى صنايع 
فـوالد، پتروشـيمى و پااليش 
در كشور شناخته مى شود كه 
در يك دهه اخير توانسته است 
با فعاليت هـاى منحصربه فرد 
خـود پايه گذار صنعت جديدى 
تاميـن  و  شـود  كشـور  در 
اسـتراتژيك  كاتاليسـت هاى 
صنايـع فـوق را از انحصـار 

غرب خارج نمايد.

مهندس خرم باقرى، مدير طرح و برنامه نفت و گاز سرو
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تاكتيك هاى نوين مديريتى الزامى است براى ورود 
ــب و كار را براى  به بازارهاى تجارى تا تضمين كس

سازمان هاى نوپا فراهم آورد.
از اين رو شركت نفت و گاز سرو نيز خود را ملزم 
به استفاده از تكنيك هاى نوين مديريتى در فرآيندهاى 
كارى خود نمود تا ضمن اخذ گواهى هاى سيستم هاى 
مديريتى ايزو، خود را در صف شركت هاى يادگيرنده 

و رو به رشد قرار دهد. 
ــب و كار  به طور كلى امروزه پيچيدگى هاى كس
ــتراتژى هاى بلندمدت  ــت كه اس ــده اس سبب ش
ــازمان ها  ــنتى در س ــن طرح ريزى هاى س جايگزي
ــركت نفت و گاز سرو  ــود. بدين منظور در ش ش
ــت برقرارى ارتباط  مدل بهره ورى نوينى در جه
ــازمان، از  ــتراتژى هاى كليدى و اهداف س بين اس
ــى بر مبناى  ــبوردهاى اطالعات ــق تنظيم داش طري

كيفيت، طرح ريزى نموده است.
ــعه صنايع نفت و  ــتراتژى هاى شركت توس اس
گاز سرو توسط تيم استراتژى سازمان و براساس 

كاتاليست داراى پارامترهاى كنترلى فراوانى مى باشد 
كه عملكرد هر كدام از آنها در كنار بقيه پارامترها معنا 
پيدا مى كند. اين موارد شامل مجموعه اى از خواص 
ــت عملكردى  ــيميايى، خواص فيزيكى و كيفي ش
ــتفاده در واحدهاى صنعتى  ــول در هنگام اس محص
ــه از پارامترهاى كنترلى  ــود. اين مجموع خواهد ب
ــه بهينه ترين حالت ممكن  ــد ك به گونه اى بايد باش
ــت حاصل گردد.  ــراى فعاليت حداكثرى كاتاليس ب
ــن آنكه كار تحقيقاتى و علمى توليد  از اين رو ضم
كاتاليست بسيار پيچيده و دشوار مى باشد، استفاده از 

ــتمر طرح ريزى گرديد كه در قالب  جلسات مس
ــرام ذيل تدوين و در  ــدل بهره ورى مطابق دياگ م
ــازمان به مرحله اجرا در آمده است. از عوامل  س
كليدى تعريف شده در دياگرام باال استراتژى هاى 
بهبود بهره ورى و استراتژى هاى سازمان مى باشد. 
در كنار آن از داشبوردهاى مديريتى براى تجزيه 
و تحليل شكاف (Gap analysis) بين وضعيت 
ــم انداز سازمان استفاده گرديد. اين  موجود و چش
داشبورد خروجى طراحى استراتژى هاى سازمانى 

بوده است.
 TQM نتايج حاصل از تجزيه و تحليل و اهداف
ــركت نفت وگاز سرو ما را بسوى تمركز در  در ش
ــوآورى محصول و  ــه حوزه نوآورى فرآيند، ن س
كيفيت محصول رهنمود ساخت كه با درنظرگيرى 

چرخه PDCA به اجرا در آمده است. 

كيفيت محصول 
در شركت نفت و گاز سرو

ــتيابى به رضايت مشتريان در شركت  جهت دس

ــه نيازهاى حال و آتى  ــرو و توجه ب نفت و گاز س
ــاى TQM از فاز  ــا و المان ه ــركت، فاكتوره ش
دريافت الزامات محصول تا توليد محصول مدنظر 
تيم استراتژى سازمان قرار گرفت و همچنين انجام 
ــوب مربوطه (طبق  فعاليت هاي مربوطه در چارچ

شكل 2) طراحى و پياده سازى گرديد.
از اهم نتايج حاصله از پياده سازى نظام TQM و 
ــركت نفت و گاز  به كارگيرى آن در فرآيندهاى ش

سرو مى توان به موارد ذيل اشاره نمود:
  كاهش هزينه هاي طرح و توليد كاتاليست 

  كاهش زمان طرح و توليد كاتاليست 
  ايجاد اطمينان و كيفيت باال كاتاليست

نوآورى فرآيندهاى كارى 
شركت نفت و گاز سرو

در حوزه نوآورى فرآيندهاى كارى شركت نفت 
ــرو، طراحي مدل فرآيندي بر اساس نظام  و گاز س
APQC و با هدف بهينه سازى فرآيندها و دستيابى 
به معمارى مناسب و معتبر بوده است. كه اين مورد 

شكل(1)  مدل بهره ورى شركت نفت و گاز سرو

شكل(2)  مدل كيفيت
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مهم با استفاده از راه كارها و تجربه هاى بين المللى و 
يكپارچه سازى سيستم ها حاصل گرديد.

ــازى آن،  ــد و بهينه س ــوزه تولي ــن در ح همچني
ــرى از توان  ــا بهره گي ــد ب ــازى روش تولي بهينه س
ــاخت تجهيزات در داخل  متخصصان داخلى و س
ــورت گرفت. كه  ــازمان به كمك دانش روز ص س
ــيوه هاى توليد در  باعث بهبود و ايجاد تغيير در ش

برخى از ايستگاه هاى توليد گرديد. 
ــل  ــا مى توان به معرفى نس ــه از مهم ترين آنه ك
ــتقيم آهن و توليد  ــت هاى احيا مس جديد كاتاليس
ــاره نمود. (اين موضوع در  آنها به روش پرسى اش
ــريه پردازش به تشريح توضيح  3 شماره قبلى نش
ــت، كه جهت دسترسى به متن مقاله  ــده اس داده ش
ــايت شركت نفت و گاز  مربوطه ميتوانيد به وب س
سرو به آدرس sarvco.ir قسمت "دانلود مطالب" 

مراجعه نماييد.)
از نتايج بدست آمده به واسطه استقرار 
كارى  ــاى  فرآينده در   APQC ــدل  م
ــركت نفت و گاز سرو ميتوان به موارد  ش

ذيل اشاره نمود:
ــش  ــد و كاه ــيكل تولي ــش س   كاه

دوباره كارى هاى توليد كاتاليست
  افزايش كيفيت محصوالت توليدى 
ــطه بهبود در سطوح شش سيگما  به واس
با وجود افزايش بيش از سه و نيم برابرى 

توليد محصوالت 
ــى  ــير تعال ــدار در مس ــت پاي   حرك
سازمانى، اخذ تقديرنامه در هفتمين دوره 

جايزه تعالى

نوآورى محصول 
در شركت نفت و گاز سرو

باتوجه به تحليل ماتريس هاى محيطى 
ــتراتژى و قرارگيرى شركت نفت و  اس

ــعه، توان بالقوه  ــرو در فضاى رشد و توس گاز س
ــيدن به  ــازى و رس ــازمان در جهت تجارى س س
ــركت نيز بر همين  ــاورى برتر هدف گذارى ش فن
ــا طرح ريزى گرديد. كه اين موضوع با ماهيت  مبن
ــتا  بوده   دانش بنيان بودن مجموعه نيز در يك راس
است. لذا باتوجه به سرمايه گذارى هاى انجام شده 
ــازى هاى مرتبط در حوزه هاى تحقيق و  و بسترس
توسعه، زيرساخت هاى سخت افزارى و سيستمى، 
ــبد محصوالت  ــر به افزايش هفت برابرى س منج
ــد 3/5  ــال اخير و نيز رش ــش س ــركت طى ش ش
ــت.  برابرى ظرفيت توليد محصوالت گرديده اس
ــته ركورد 700 تن توليد  ــال گذش كه در پايان س
ــط اين شركت به ثبت  ــت ها توس از انواع كاتاليس
ــركت بالغ  ــبد اين ش ــيد و در حال حاضر س رس
ــت كه  ــر 26 محصول را در خود جاى داده اس ب
ــدگان صنايع فوالد،  ــده اى از مصرف كنن نياز عم

پتروشيمى و پااليش را رفع مى نمايد. همچنين در 
ــركت نفت و گاز سرو جهت پايدارى اقدامات  ش
انجام شده و بهبود مستمر سيستم، پايش و تحليل 
ــتم مديريت  ــبورد سيس ــات در قالب داش اطالع

عملكرد پياده سازى مى شود. 
اين سيستم مديريت عملكرد شامل يك معمارى 
تجارى و يك معمارى فنى است كه در سه سطح 
و باتوجه به نيازهاى اطالعاتى صاحبان فرآيندها 
ــازمان را قادر  ــت كه افراد و س ــكل گرفته اس ش
ــب اهداف خود براى نظارت،  مى سازد تا در كس
ــن و  ــت بر فعاليت هاى كليدى ديد روش و مديري
ــته باشند. اين موضوع در شكل(4)  كاملى را داش

به نمايش در آمده است. 
پويايى مدل بهره ورى همواره نيازمند بازبينى و 
ــتراتژى ها،  پايش در تمامى مراحل طرح ريزى اس
ــارى بانك هاى اطالعاتى  ــا و معم هدف گذارى ه
ــركت نفت  ــد كه اين مهم در ش مى باش
و گاز سرو از طريق مكانيزم هاى مرتبط 
ــتمر  ــات مس ــه برگزارى جلس از جمل
ــت بازخوردهاى  ــتراتژى، درياف تيم اس
ــكيل  ــره ورى، تش ــدل به ــن م مخاطبي
از  استفاده  چندتخصصى،  كارگروه هاى 
ــتريان و نظرات خبرگان  تجربه هاى مش
و الگوبردارى از سازمان هاى متعالى به 
ــت.  ــتمر در حال انجام اس صورت مس
ــركت عالوه  ــه در حال حاضر اين ش ك
ــازى و استقرار  بر آنكه موفق به پياده س
سيستم هاى مديريت كيفيت در سازمان 
ــركت معتبر AGS شده  با همكارى ش
ــتريان  ــت. كه اميدواريم در كنار مش اس
ــيم  وفادار خود بتوانيم به جايگاهى برس
تا بتوانيم سازمان را به عنوان يك مرجع 
ــت در  ــده محصوالت كاتاليس صادركنن

سطح منطقه و جهان معرفى نماييم.

شكل (3) 

شركت  توليدات  وضعيت 
و   (6Sigma) نظام  نگاه  از  سرو 
پياده سازى آن در شركت 

نفت و گاز سرو

شكل(4) سطوح داشبورد مديريتى
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