
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
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      کاهش هزینه سرانه بطور مستمر 1

      افزایش درآمد بطور مستمر  2

      کاهش زمان حل مسئله و تصمیم سازی   3

      دسترسی آسان به اطالعات  4

      و تشخیص   افزایش توان پیش بینی 5

      گیری و مخاطره پذیری توانمندی کارکنان برای تصمیم 6

      دسترسی آسان به اطالعات  7

      گیری وجود سیستم های اطالع رسانی، تصمیم 8



 

 

      کاهش دیوان ساالری درون سازمان 9

      تسهیم دانش میان سطوح پرسنلی 10

      هاسازمانارتباط با دیگر  11

      ساختارو فرهنگ سازمانی تسهیل کننده همکاری وهماهنگی  12

      انعطاف پذیری در فناوری  13

      قابلیت های کار افرینی  14

      آموزش مناسب و کارامد  15

      داشتن رهبرانی آینده نگر   16

      تفکر سیستمی  17

      جستجوی باز خور   18

      تسهیل تجربه اندوزی  19

      ترجیح مشتری بر کارمند و کارمند بر مدیر  20

      میزان هم افزایی تحقیقات پایه و فعالیت های حرفه ای ، تخصص  80

      کاربردی  - میزان تحقیقات بنیادی 81

      تعداد آثار  منتشر شده  82

      تخصصی  -تعداد نوشته ها در نشریات علمی 83

      حرفه ای ، تخصصی   –کیفیت آموزش های فنی  84

      وجود استعدادهای فنی  85

      زمینه یابی  تکنولوژی اطالعات و ارتباطات   86

      توانایی مدرن سازی و بازسازی مستمر تاسیسات و تجهیزات  87

      حذف ضایعات 88

      تولیدی-تعیین استاندارد صنعتی  89
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