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 چکیده

 یدنیای رقابتی امروز همواره دستخوش تغییرات و نوسانات نابهنگام است. برای باقی ماندن در صحنه

 ی درستی ابزارها و علوم جدید آگاهی الزم کسب کرد و شیوهرقابت و تالش برای بقا الزم است تا از کلیه

ود ی تولیدی با شعار بهباب بعنوان جدیدترین شیوهجا را آموخت. تولید ناستفاده از ابزارها و فنون درست و به

 یوری تالش نموده است. این شیوهمستمر همواره در راستای رسیدن به کمترین خطا و اتالف و بیشترین بهره

ی جریان ارزش بعنوان یکی از نماید و نقشهتر فعالیت میهای تولیدی فراواناکنون در بخشتولیدی هم

شود ولیکن بخش خدمات ، در صنایع تولیدی مختلف به کرّات مشاهده میی این شیوهکارآمدترین ابزارها

هایی از های اخیر شاهد استفادهبهره نبوده و در سالخصوصا بخش بهداشت و درمان نیز از این ابزار مهم بی

در اورژانس ی جریان ارزش کارگیری نقشهایم. در پژوهش حاضرهدف بههای مختلف خدماتی بودهآن در بخش

آوری شد، سپس سنجی جمعهای موردنظر از طریق زمانعمومی یک پلی کلینیک است. برای شروع، داده

و  ی فعلی، مشکالتی جریان فعلی با توجه به شرایط حاکم بر اورژانس رسم گردید. پس از رسم نقشهنقشه

های مختلف و دیگر ابزارهای تولید از روشها بررسی و مورد ارزیابی قرارگرفت و پیشنهادهای با استفاده اتالف

ی جریان وضعیت آینده با در نظرگرفتن ها ارائه شد. سپس نقشهناب در راستای حذف و بهبود اتالف

انجام شد و برای کارآمدتر  EASYFITافزار ها توسط نرمپیشنهادهای بهبود، رسم گردید. تجزیه و تحلیل داده

-، شبیهARENA 13.5افزار ی جریان وضعیت فعلی و آتی توسط نرمنقشه کردن نتایج وکمّی سازی، هر دو

ساعت، بهبود  0.0997ساعت بهبود در زمان انتظار،  163.69سازی، حدود ی نتایج شبیهسازی شد. با مقایسه

 در زمان پردازش و....را شاهد بودیم.
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