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 چکیده
اله مقاست.  هاتجزيه و تحليل سيستم تكنيكدهد، مي ها جهت دستيابي به اهدافشان ياریبه سازمانكه يي هايكي از تكنيك 

های باری در راه آهن جمهوری مديريت واگنحاضر نتيجه پروژه تحقيقاتي است كه به منظور تجزيه و تحليل سيستم 

و  يداخل یهاواگن يرو س يعتوزدو زير سيستم  شامل باری هایمديريت واگن يستمساسالمي ايران انجام گرفته است. 

های خارجي قاله به تجزيه و تحليل زير سيستم توزيع و سير واگناين م شود. درمي يخارج یاهنواگ يرو س يعتوز

ن نيمه مكانيزه درآمده، برای بررسي و يافت صورتبه در حال حاضر سيستم كه اين تجزيه و تحليل پرداخته شده است. 

ها متدولوژی ساخت يافته تحليل و طراحي سيستمانجام اين تحقيق از  برای ضروری است. ها و مشكالت آننيازمندی

 سيستم به تحليل وضعيت موجود و مستندسازی و ارزيابي آن، مشكالت مراحل مربوط انجامپس از استفاده شده است. 

 ،شناسايي شدههای . بر اساس مشكالت و نيازمندیه استسيستم مطلوب تعيين گرديدهای شناسايي و نيازمندیموجود 

 طراحي گرديده است.مطلوب وضعيت های و مدلارائه و اصالح وضعيت موجود  بهبود اتي جهتاقدام

 

 های باری خارجی، مدیریت واگن، راه آهن جمهوری اسالمی ایرانساخت یافته تجزیه و تحلیل سیستم، متدولوژی :کلیدیهای واژه
 

 مقدمه -1

بعنوان یکی از بدون شک صنعت حمل و نقل هر کشور      

رود. از سوی می مهمترین پارامترهای توسعه آن کشور به شمار

دیگر به دلیل موقعیت استراتژیک کشور ایران )پل ارتباطی میان 

شرق و غرب( تالش در جهت توسعه، گسترش و بهبود 

 المللیبینمختلف حمل و نقل به خصوص در زمینه های بخش

میان عواملی نظیر هزینه پایین  در این .نیاز به توجه بیشتری دارد

ا سایر و ایمنی باالتر، نقش حمل و نقل ریلی را در مقایسه ب

های در سال است. تر کردههای حمل و نقلی برجستهروش

اخیر، شاهد تقاضای رو به رشد در هر دو بخش مسافری و 

و ها ایم، اما به دلیل مشکالت، ضعفباری صنعت ریلی بوده

ف زیرساخت، ناوگان و مختلهای در بخشهایی که محدودیت

برداری وجود دارد، عرضه و تقاضا در نقطه تعادلی مدیریت بهره

 Statistical]خود قرار ندارند و با مازاد تقاضا روبرو هستیم 

Yearbook of Transportation, 2011]. 
ها هماهنگ نمودن ها از جمله راه آهنمشکل اصلی اکثر سازمان

 است کهیابی به اهداف مورد نظر برای دست منابع موجود،

و یا کاهش هزینه باشد.  وریبهرهتواند اعم از افزایش سود، می

حل این مشکل تا حدود زیادی مستلزم انجام دادن وظایفی چون 

 طرفطرح ریزی، سازمان دهی، هدایت، هماهنگی و کنترل از 

شتر این اند که هرچه بیبه وجود آمده هاییمدیران است. تکنیک

دهند، یکی می های سازمان یاریجهت تأمین هدف منابع را در

 ,Kandell]است  1هاتجزیه و تحلیل سیستمها از این تکنیک

تجزیه و تحلیل سیستم کنونی سازمان راه آهن  .[2010

جمهوری اسالمی ایران که به ظاهر به حالت نیمه مکانیزه 

 سوی تمام مکانیزه شدندرآمده و فرآیندهای آن به تدریج رو به 

موجود و آگاهی از میزان های روند، برای بررسی سیستممی



ها و پیشبرد اهداف مورد نظر آنها و همچنین یافتن نیازمندی

 و از اهمیت قابل توجهی برخوردار مشکالت آنها ضروری

  .است

کنون مقاالت راه آهن تاهای در زمینه تجزیه و تحلیل سیستم     

منتشر شده است. از جمله کارهای جدی انجام شده بسیار کمی 

مهندسی مجدد  ای تحت عنوانتوان به مقالهمی در این زمینه

 یاسالم یراه آهن جمهوردر  فرآیند مدیریت عملیات لکوموتیو

هدف از این مقاله بررسی فرآیند مدیریت اشاره کرد.  یرانا

در راه  ن یکی از مهمترین فرآیندهاعملکرد لکوموتیو به عنوا

یابی به بهبود در ان و طراحی مجدد آن به منظور دستآهن ایر

عملکرد لکوموتیو و در نتیجه درآمد باالتر برای راه آهن بوده 

مهندسی  این مقاله ابتدا به توصیف چهارچوب اجرایی است. در
پرداخته شده و سپس وضعیت جاری فرآیند  2مجدد فرآیندها

توزیع لکوموتیو را بررسی و مشکالت آن را مورد تجزیه و 

گزینه برای مهندسی سه تحلیل قرار داده است. در نهایت هم 

مجدد این فرآیند ارائه، بررسی و از میان آنها یک گزینه انتخاب 

 .  [Yaghini, Sharifian & Akhavan, 2012]ت شده اس

به  یخارج یهاواگن یرو س یعتوز یستمسدر مطالعه حاضر      

عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. با 

 وریبهرهتوان می این فرآیندهای شناسایی مشکالت و نیازمندی

و کارآیی آن را افزایش داد. بخش اصلی درآمد راه آهن ایران از 

شود، لذا بهبود این بخش از لحاظ می بخش باری تأمین

باری به عنوان های واگناقتصادی در الویت باالتری قرار دارد. 

این  وریبهرهیکی از اصلی ترین ناوگان ریلی نقش اساسی در 

سیستم مدیریت آنها برای  بخش دارند، بنابراین تجزیه و تحلیل

 آگاهی از نحوه توزیع و عملکرد آنها ضروری است. 

این مقاله متشکل از پنج بخش است. پس از مقدمه در      

 مبانی و اصول و ها،طراحی سیستم دوم، منابع تحلیل وبخش 

مفاهیم آن تشریح شده و متدولوژی استفاده شده در پروژه 

 معرفی سیستم موجود به است. در بخش سوممعرفی گردیده

های خارجی پرداخته شده است. عالوه بر سیر واگنتوزیع و 

مدل و  3نمودار جریان داده نظیری هایتکنیکاین، از ابزارها و 
ه و در انتهای این استفاده شدبرای مستند سازی  4تموجودی

در بخش  اند.دهبخش مشکالت سیستم موجود شناسایی ش

و  هوضعیت موجود شدهای مدل چهارم، اقدام به اصالح

مطلوب که در واقع نتیجه حل مشکالت به دست آمده های مدل

باشد، ارائه گردیده می سیستم جدیدهای مایش نیازمندیو ن

نتیجه گیری جمع بندی و بخش آخر مقاله اختصاص به  .است

 دارد.

 متدولوژی استفاده شده -2

ها به هدف ها، چهارچوبی برای رسیدنمطالعه سیستم     

را به عنوان  توان فعالیت هاییکند، بطوری که میمشخص می

ها معموالً هدف ها ارائه کرد.ها، پردازش و در خروجیورودی

باشند. تجزیه و ها میهای مورد انتظار از سیستمهمان خروجی

ابعاد  ها امکان شناسایی ارتباط بین همه اجزا وتحلیل سیستم

شود توانایی بیشتری د که موجب میدهمختلف سیستم را می

 . [Zahedi, 2002]برای کنترل و دستیابی اهداف داشته باشیم

مطمئناً نخستین گام در هر تحلیل سیستمی این است که      

گر سیستم مشخص جام دادن این تحلیل از سوی تحلیلدلیل ان

انی که درخواست مقدماتی با کسهای شود. معموالً مصاحبه

تواند به می اند،اند یا اجازه آن را دادهم کردهتحلیل سیست

گر سیستم کمک کند که دالیل تحلیل سیستم را تعیین کند تحلیل
[Gheibi, 2001]. 

مختلفی ارائه های ها، متدولوژیبرای تجزیه و تحلیل سیستم     

ک متدولوژی برای ارزیابی میزان منطقی و سیستماتی .شده است

در  [Papatsoutsos, 2005]. درومی بکارمعین روش بودن یک 

وجود و نظرات متفاوتی ها دیدگاه ،ارتباط با تعریف متدولوژی

و منظرهای متنوعی به متدولوژی ها همین طور از نگاه .دارد

متدولوژی را اینگونه  ١٩٩١در سال  5آلرپنگریسته شده است. 

فرآیند های یک استراتژی که داللت بر زیر بخشکند: می تعریف

  .[Fitzgerald, 1996] توسعه دارد

در مقایسه با سایر علومی که ها علم طراحی و تحلیل سیستم     

 جدید به شمارهای وجود دارد از جمله دانشها در زمینه سیستم

رود و به همین دلیل هنوز تعریف یکسان و مشخصی در می

ادبیات  در رازبان تخصصی آن بوجود نیامده است. اگر ما روش 

و سامانمند  نظمهای اطالعاتی یک روال مسیستم طراحی دانش

برای انجام یک عمل تعریف نمائیم، متدولوژی عبارت خواهد 

ای از ها که بر مبنای مجموعهای منسجم از روشبود از مجموعه

 ,Zahedi] انداصول و قواعدی که برای کاربرد آنها بنا شده

ساله فرآیندی را برای تجزیه و  ها، هراکثر سازمان .[2002

مورد نیاز خود انتخاب های و روشها تحلیل و طراحی سیستم

 .[Dennis, 2012] کنندمی و دنبال

نوعی استراتژی برای سازماندهی و مرتب  6چرخه حیات     



های تولید و توسعه سیستمهای کردن عملیات مدیریت پروژه

های چرخهها توسعه سیستمبرای . [Parsa, 2000]مکانیزه است 

متفاوتی ارائه شده است که اغلب دارای مراحل مشابهی شامل 

اطمینان ، تست، 8پیاده سازی، آنالیز، طراحی، 7امکان سنجی
 ، نصب و پشتیبانی هستند.10مستند سازی، 9کیفی

توسط ها متعددی برای تحلیل و توسعه سیستمهای متدولوژی

ارائه شده است. هریک  متخصصین و صاحب نظران این حیطه

باشند و از می خاص خودهای دارای ویژگیها از این متدولوژی

و  هامراحل چرخه حیات توسعه سیستم لحاظ میزان پوشش

ابزارها و نیز کاربرد استفاده تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارند 

متدولوژی و هریک دارای مزایا و معایبی هستند. در این مطالعه 
 11هاسیستمروش شناسی ساخت یافته تحلیل و طراحی 

(SSADM) ه استبه عنوان متدولوژی پروژه انتخاب شد. 

از جمله  .دالیل مختلفی منجر به انتخاب این متدولوژی شد

ای به ، متدولوژی شناخته شدهایران متدولوژی در اینکه این

با مقوله طراحی مراکز مرتبط  رود و بسیاری از نهادها وشمار می

 حداقل به طور کلی با آن آشنایی دارند. قابل دسترسها سیستم

ای از مستندات و مکتوبات تشریح کننده این بودن پاره

پشتیبانی مبتنی  اینکه اکثر ابزارهای متدولوژی در سطح کشور و
 ، این متدولوژی را12بر کامپیوتر در مراحل توسعه نرم افزار

از دیگر دالیلی بودند که منجر به انتخاب این  ،کنندپشتیبانی می

اتژی سازمانی، سادگی و تأکید بر استر .متدولوژی شد

سازی مراحل مختلف چرخه حیات طراحی سیستم از استاندارد

های به کار گرفته شده در آن، نقاط قوت این روش است. روش

 .دهدتمامی مراحل چرخه حیات توسعه سیستم را پوشش می

یه آن، یعنی از مرحله امکانسنجی تا مرحله طراحی به مراحل اول

 نیزخت، تولید و نگهداری مراحل سا طور کامل پشتیبانی شده و

در  SSADM مراحل شش گانه متدولوژی. دنگردپشتیبانی می

مرحله اول از  2مطالعه  ینا نمایش داده شده است. ١شکل 

 دهد.می مراحل ششگانه فوق را پوشش

 

 تحلیل و مستند سازی سیستم موجود  -3
جهت تحلیل و مستند سازی وضعیت موجود، از      

و  13نمودار شکست فرآیند ،نمودار جریان دادههایی نظیر تکنیک

 2استفاده گردیده است که در شکل ها ارتباط موجودیتنمودار 

های باری نمودار شکست فرآیندهای سیستم توزیع و سیر واگن

های خارجی، نشان داده زیر سیستم مدیریت واگنبا تمرکز بر 

 شده است.
سیستم توزیع و  ،شودمی نیز مشاهده 2همانطور که در شکل     

های داخلی و های باری از دو زیر سیستم واگنسیر واگن

 در این مطالعه سیستم تشکیل شده است. های خارجیواگن

 واگنهای
 

 

 
SSADM متدولوژی مراحل ششگانه . ١ شکل

 مشخصات -2

 نیازمندی ها

 طراحی فیزیکی -6

انتخاب گزینه  -3

 مطلوب

 تحلیل -١

طراحی منطقی  -5

 پردازش ها

طراحی منطقی  -4

 داده ها



به طور کامل  خارجیهای واگن سیستمدر این مطالعه           

 بررسی و مستند سازی شده است. در این قسمت به شرح

و معرفی واحدهای سازمانی  ی انجام فرآیندمختصری از نحوه

شود، پیش از آن برای مشخص کردن می پرداختهآن درگیر در 

جایگاه واحدهای مربوطه در ساختار سازمانی راه آهن شرح 

 شود.می مختصری از ساختار این سازمان ارائه

ارای یک ساختار د جمهوری اسالمی ایران راه آهنشرکت      

تاد مرکزی تشکیل این ساختار از یک س .سلسله مراتبی است

کنند. در نه راه آهن زیر نظر آن فعالیت میگا١٦شده که نواحی 

ز ها قرار دارند به طوری که هریک اسطح بعدی آن ایستگاه

 ها می باشد. گاهدار امور تعدادی از ایستنواحی عهده

ساختار سازمانی راه آهن جمهوری اسالمی ایران در باالترین 

معاونت است که پنج  متشکل از یک مدیر عامل و ،سطوح

عبارتند از معاونت اداری و امور مالی، برنامه ریزی امور 

معاونت فنی و و  و حرکت، ناوگان رداری سیر، بهره بالمللبین

 .[Iranian railway website, 2012]زیر بنایی

حوزه مورد مطالعه ما بیشتر مرتبط با معاونت بهره برداری      

. این معاونت از دو اداره کل سیر و حرکت سیر و حرکت است

، در سطح بعدی و بازرگانی و بازاریابی تشکیل شده است.

 بر اداره کل سیر و حرکت را در حوزه مورد مطالعه بیشتر

نشان داده   3ن اداره کل در شکل ای گیرد. چارت سازمانیمی

  شده است.

    

 
 نمودار شکست سیستم موجود توزیع و سیر واگنهای باری . 2شکل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چارت سازمانی اداره کل سیرو حرکت. 3شکل                                                 

 (١3٩١هن جمهوری اسالمی ایران، وب سایت راه آ  :منبع)   

سیستم توزیع و 
سیر واگنهای باری

واگنهای خارجی واگنهای داخلی

برنامه ریزی 
توزیع

توزیع و سیر
کنترل و نظارت

ربر توزیع و سی

کالنروزانه

 مدیر کل

لگروه مطالعات وبرنامه ریزی حمل و نق  

 معاون امور سیر و حرکت اداره آمار فنی معاون امور ترافیک

 اداره توزیع و سیر واگنها اداره امور اداری اداره امور فنی

 اداره امور ایستگاهها و قطارها
داره کنترل و ترافیک قطارهاا  

 اداره برنامه ریزی وتوزیع ناوگان



 های باری خارجیفرآیند توزیع و سیر واگن -١-3

های در این بخش پیش از تشریح فرآیند توزیع و سیر واگن    

های و واگن المللبینباری، برای آشنایی با حمل و نقل ریلی 

شود. می آنها پرداختهباری خارجی به طور مختصر به معرفی 

کشور که شامل صادرات،  المللبینو نقل  از حمل یبخش

باشد از طریق راه آهن و خطوط ریلی می واردات و ترانزیت

از طریق راه  المللبینشود. در حال حاضر حمل و نقل می انجام

لطف آباد و میرجاوه سرخس، آهن توسط مرزهای جلفا، رازی، 

یق آنها به کشورهای خاورمیانه، پذیرد که از طرمی صورت

سرخس  شود. ایستگاهمی متصل (CIS) 14آسیای میانه اروپایی و

به عنوان ایستگاه مرزی راه آهن ج.ا.ا. با کشور ترکمنستان و نیز 

با جمهوری  ایستگاه مرزی جلفا به عنوان ایستگاه مرزی

  CISشبکه ریلی کشور به کشورهای  ینخجوان نقطه اتصال

 شوند.می محسوب

ایستگاه رازی به عنوان ایستگاه مرزی راه آهن ج.ا.ا. با      

کشور ترکیه بعنوان پل ارتباطی با کشورهای اروپایی و 

آید. مرز میرجاوه هم به عنوان نقطه می خاورمیانه به شمار

 اتصال شبکه ریلی کشور به پاکستان است.

های واگنمنظور از  المللبینبنابراین در بخش حمل و نقل      

و اروپایی هستند که بر اساس  CISهای خارجی، بیشتر واگن

های عالوه بر این، شرکت. شوندمی مقررات خاصی وارد کشور

مالک واگن ممکن است جهت حمل بار خود نیاز به نوعی از 

واگن خاص داشته باشند و این نوع واگن در اختیار سایر 

توانند واگن مورد نظر را، می های داخلی نباشد، بنابراینشرکت

های خارجی ها و یا راه آهنبرای مدتی معین از سایر شرکت

های خارجی در از واگنها اجاره نمایند. این قبیل بهره برداری

 حوزه مورد مطالعه این مقاله نیست.

های راه آهن جمهوری اسالمی ایران به با واگذاری واگن     

هت حمل بارهای داخلی و های حمل ونقلی، از آنها جشرکت

های توانند از واگنهای مالک واگن بخواهند میشرکتچنانچه 

هایی که واگن .نیز استفاده نمایند المللیبینخود در حمل و نقل 

گیرند، مشمول می مورد استفاده قرار المللیبیندر حمل و نقل 

مورد عمل بین راه آهن ج. ا.ا. با راه آهن های له نامهومقا

های و آئین نامه المللیبینکشورهای دیگر و همچنین مقررات 

شود. می خودداریها مربوط به آن خواهند بود که از تفصیل آن

های راه آهن ایران اجازه ورود به با توجه به این نکته که واگن

هایی که اگنرا ندارند و از سوی دیگر تعداد و CISکشورهای 

شوند محدود می از طریق ایستگاه رازی وارد کشورهای اروپایی

های اخیر نیز به دالیل سیاسی تقریباً بسیار است و در طی سال

ها نیز در بخش توان از نقش این واگنمی ناچیز شده است،

این منظور از بنابر صرف نظر کرد. المللبینحمل و نقل 

هایی قبالً نیز اشاره شد واگنهای خارجی همانطور که واگن

هستند که از کشورهای دیگر برای صادرات، وادرات و ترانزیت 

 گیرند.می وارد کشور شده و مورد استفاده قرار

در این قسمت به تشریح نحوه عملکرد سیستم توزیع و سیر      

سیستم توزیع و سیر پردازیم. می های باری خارجیواگن

سیر،  فرآیند اصلی برنامه ریزی توزیع و سههای باری واگن

 کنترل و نظارت پس از آنها را شامل عملیات توزیع و سیر و

 شرح مختصری از هرکدام ارائهشود که در این قسمت می

 د.گردمی

های خارجی در باالترین سطح برنامه ریزی توزیع واگن     

ی باری هاخود در اداره کل بازرگانی و اداره توزیع و سیر واگن

پذیرد. می و در سطح پایین در ادارات بازرگانی نواحی صورت

واگن برای بارهای صادراتی بر اساس موجودی  تخصیص

در واقع منظور از . پذیردمی وارداتی به کشور صورت هایواگن

های وارداتی بحث توزیع واگن های خارجیتوزیع و سیر واگن

صادرات است و مبحث  استفاده آنها در جهت به کشور برای

فرآیند  شود.می سیر هر دو عملیات واردات و صادرات را شامل

نشان داده  4ریزی توزیع واگنهای باری خارجی در شکل برنامه

 شده است.

، نقلی هم باشند های حمل وتوانند شرکتمی صاحبان بار که  

 برای درخواست واگن به ادارات ناحیه مورد نظر مراجعه

کنند و اطالعات بار مورد نظر می تقاضای خود را ارائه کنند ومی

 کنند. ادارات نواحیهای اظهارنامه ثبت میر فرمخود را د

جمع آوری و بر اساس آنها و با مقایسه را تقاضاهای مورد نظر 

 کنند.می اقدام به تخصیص واگن موجودی واگن در ناحیه

های واگن)مربوط به تعداد  6و  5های همانطور که در شکل

عمده  ،دوشمی وارده و صادره کشور به تفکیک نواحی( دیده

مقاصد مشخصی دارند و این مقاصد  ،بارهای وارده به کشور

به این ها عبارتند از بنادر جنوب کشور که پس از ورود واگن

ها به مقاصد و عملیات تخلیه، اقدام به تخصیص این واگن

هایی تقریباً مقصد واگنشود. می نواحی نیازمند برای صادرات

 های صادر شده یکساند با مبدأ واگنشونمی که وارد کشور

  .است



عورش

 تساوخرد تفایرد
یجراخ یاهنگاو

 یاهتیولا نییعت
نگاو صیصخت

نایاپ

 یدوجوم تیعضو یسررب
هیحان یاهنگاو

 صیصخت تساوخرد
 لک هرادا زا نگاو

یناگرزاب

 یدوجوم تیعضو یسررب
یحاون ریاس رد نگاو

تساوخرد هجیتن

 یاهتیولا ددجم یسررب
یحاون ریاس راب

نایاپ

 جورخ روتسد  البا
نآ یریگیپ و نگاو

دوبمک
نگاو

 جورخ روتسد  البا
 ریاس زا نگاو

یحاون

 دوجوم
تسا

نایاپ

نایاپ

راب بسانت
نگاو و 

 یاهتیولا نییعت
نگاو صیصخت

 جورخ روتسد  البا
 و یحاون هب نگاو

نآ یریگیپ

 تساوخرد لوکوم
دعب هتفه هب

دوجوم
تسین 

 تیولا
دراد

یرورض
تسا 

 یرورض
تسین

درادن تیولا

 تیمها یسررب
راب
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 شوند دوباره بارگیری و صادرمی مقاصدی که تخلیهیعنی از 

از این رو نواحی مذکور خود اقدام به تخصیص واگن  ند.شومی

کنند. بدین ترتیب پس از دریافت می موجودای ـبه باره

ها چنانچه میزان بار و واگن برابر باشد، اقدام به درخواست

و دستورات الزم برای تخصیص را به  کنندمی تخصیص واگن

 ،کنند و پس از تخصیصمی مربوطه اعالمهای ایستگاه

 .دهندمی باالتر انجامواحدهای سازمانی الزم را با های هماهنگی

از نوع خاصی باشد که  در صورتی که حجم بار باال بوده و یا بار

 ،باید قبل از تخصیص ،ی زمانی مورد توجه باشددر آن برهه

الزم با واحدهای ستادی نظیر اداره کل بازرگانی های ماهنگیه

برای کسب مجوز انجام شود. اگر ناحیه با کمبود واگن روبرو 

باشد و نیاز به اعزام واگن از سایر نواحی داشته باشد، 

 به صورت تلفنی به کنترل ترافیک مرکزی اعالمها درخواست

 خصوص تلفنگرامشود و تحت عنوان تلفنگرام در دفترهای ممی

شود و سپس اداره توزیع و سیر واگن باری یا اداره کل می ثبت

اداره کنترل ترافیک مرکزی از مربوطه را های تلفنگرامبازرگانی 

 کنند.می دریافت

ی از نواحی به در اداره کل بازرگانی، تقاضاهای دریافت     

الزم های شود و با انجام بررسیمی آوریصورت هفتگی جمع

در خصوص کمبود و مازاد واگن در نواحی و نیز شناسایی 

حمل بار به صورت تجربی برنامه ریزی برای توزیع های اولویت

شود و صبح روز شنبه هر هفته می واگن به تفکیک نواحی انجام

شود. در صورتی که واگن به اندازه کافی می به نواحی ابال 

 شود.می موجود نباشد در خواست به هفته بعد موکول

در بعضی از اوقات که کمبود شدید واگن برای صادرات      

شود، کارشناسان برنامه ریزی می وجود دارد و زمان پیک خوانده

اداره کل بازرگانی و در برخی مواقع رئیس اداره توزیع و سیر 

واگن خارجی وارد شده به های واگن باری با بررسی موجودی

 ی خود و با آگاهی از نیاز نواحیکشور و با توجه به تجربه کار

کنند. می بندی برای هر ناحیهمختلف، اقدام به ارائه یک سهمیه

صاحبان بار نیز در این گونه موارد اگر اضطرار در حمل بار 

وجود داشته باشد ولی واگن موجود نباشد، درخواست واگن 

 امدادی که به صورت خالی از کشورهای مقصد بار ارسال

 دهند.می شود،می

ها سطح ایستگاهدر  مورد نیاز برای برنامه ریزیهای داده     

های شود. در ایستگاهمی تولید شده و به نواحی و مرکز ارسال

تشکیالتی اطالعات ورود و خروج قطارها و نیز اطالعات 

ایستگاه از قبیل موجودی، شرح تخلیه و های مرتبط با واگن

بصورت تلفنی یا فکس  بارگیری به صورت دستی ثبت شده و

های پرکار نظیر ایستگاه شود. البته در ایستگاهمی به نواحی ابال 

 مکانیزه برای ارسال اطالعات استفادههای آپرین، از سیستم

شود. کنترلرها و نیز کارشناسان واحد آمار ناحیه، کلیه می

های تحت پوشش دریافت و این اطالعات را از ایستگاه

به سیستم سیر و حرکت تحت وب ها نچیستاطالعات توسط پا

شود. می و خروج قطارها نیز ثبتالعات ورود وارد شده و اط

خارجی هر ناحیه به های عالوه بر این، فرم آمار روزانه واگن

شود. در این بخش می اداره توزیع و سیر واگن باری فکس

ارتباط بین واحدهای داخلی و خارجی سیستم موجود توزیع و 
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در خصوص عملیات توزیع و سیر، قبل از تخصیص واگن     

های خالی برای نواحی، در واگن برای بارگیری و یا ارسال

شود. پس از بازدید فنی واگن می ایستگاه بازدید فنی واگن انجام

 صادر 15اظهارنامهخالی در ایستگاه، بارنامه بر اساس اطالعات 

نسخه صادر و به ادارات مختلف از جمله  ٥بارنامه در   .شودمی

هم چنین اطالعات آن در  .شودمی اداره بازرگانی ناحیه ارسال

شود. بعد از صدور می وارد المللبینسیستم مکانیزه بارنامه 

نظر محل بارگیری باشد،  بارنامه در صورتی که ایستگاه مورد

شود و در انتها، عملیاتی نظیر میها اقدام به بارگیری واگن

شود. عالوه بر می توزین و پلمپ کوبی در صورت نیاز انجام

ه بارگیری و رعایت مواردی چون گاباریت، عدم این بر نحو

 تأخیر در زمان بارگیری و تطابق بارنامه و اظهارنامه نظارت

 شود.می

ها، عملیات پیگیری و رهگیری آنها پس از اعزام واگن     

شود تا هم می های باری انجامتوسط اداره توزیع و سیر واگن

ر پاسخ داده شود صاحبان بار مبنی بر موقعیت باهای درخواست

مطلع و از بروز اخالل و تأخیر آگاه ها و هم از روند سیر واگن

شوند. برای انجام این کار از گزارشات مختلفی نظیر گزارش 

 صادره استفادههای و اطالعات بارنامهها تاریخچه سیر واگن

 شود.می

فرآیند بعدی، کنترل و نظارت بر عملیات انجام شده است      

پذیرد. کنترل می دو بخش به صورت روزانه و کالن انجامکه در 

و نظارت روزانه شامل فرآیندهای بررسی نقص و ابهام در 

اطالعات وارد شده و تهیه اطالعات تکمیلی، تهیه گزارشات 

روزانه تجمعی و گزارشات درخواستی از حمل یک محموله 

و شود. کنترل میها خاص و پیگیری تأخیرات در تعمیر واگن

نظارت کالن هم شامل آمار و گزارشات چند ماهه و سالیانه 

شود. این می است که در موارد نیاز بصورت کتابچه تهیه

گزارشات در واقع جمع بندی آمارهای روزانه است که توسط 

اداره آمار فنی تهیه و در اختیار مدیریت در سطوح مختلف قرار 



ینی عملکرد این، در خصوص پیش ب شود. عالوه برمی داده

وضعیت موجود و های سالیانه و نیز شناسایی گلوگاه

راهکارهایی ارائه شده برای آنها منبعی تحت عنوان پیش بینی 

ریزی حمل و تقاضا و ظرفیت توسط گروه مطالعات و برنامه

ارتباط زیر فرآیندهای  شود.می نقل اداره کل سیر و حرکت تهیه

نمایش  ١ جدولر قالب د درگیر با آنها سطح یک و واحدهای

 نمودار جریان داده سطح یک را نشان 8شکل . داده شده است

ارتباط بین زیر فرآیندهای سطح یک با دهد. در این شکل می

نمایش داده شده یکدیگر و نیز با واحدهای خارج از سیستم 

 است.
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 واحد سازمانی

 فرآیند

اداره کل 

 بازرگانی

 اداره توزیع و

 واگن باری سیر

اداره آمار 

 فنی

اداره واگن 

 باری

گروه مطالعات و برنامه 

 نقل ریزی حمل و

ادارات کل 

 نواحی

     * * برنامه ریزی توزیع 

 *    *  سیر توزیع و

 *  * * * * کنترل و نظارت روزانه

  *  * *  کنترل و نظارت کالن



)موجودیت ها( و روابط بین آنها ها ، ساختار داده9در شکل      

باری خارجی نمایش های در درون سیستم توزیع و سیر واگن

  داده شده است.

 

 تعیین مشکالت سیستم موجود -3-2

های اطالعاتی، بررسی سیستم و با تحلیل وضع موجود     

در این قسمت برخی  .ه اندها شناسایی شدمشکالت و نارسایی

از مشکالت اصلی به همراه نمونه هایی از هرکدام آورده شده 

  است.

  عدم دقت اطالعات اولیه( 1

ی دسترسی  های قبل به نحوهانطور که در قسمتهم     

واحدهای مختلف به اطالعات اشاره شد، این اطالعات به 

شود، می صورت تلفنی تبادل و توسط نیروی انسانی ثبت

 براین احتمال بروز خطا در آن بسیار است. از سوی دیگربنا

مکانیزه قادر به تشخیص خطاهای کاربر در مرحله های سیستم

قابلیت ها ، بنابراین گزارشات سیستمندورود اطالعات نیست

 اطمینان پایینی دارند.
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 برنامه ریزی در عدم دقت( 2

انجام شده تنها در سطح عملیاتی بوده و های ریزیبرنامه     

مدتی برای آن وجود ندارد. هیچگونه برنامه میان مدت یا بلند

استفاده از پرسنل غیر متخصص و عدم آموزش کافی آنها باعث 

بر اساس تجربه صورت پذیرد و از ها شده که اکثر برنامه ریزی

استفاده ها نوین و علمی برای فرآیند توزیع واگنهای روش

نشود. بطور کلی راه آهن با مشکل کمبود نیروی متخصص 

در حال حاضر در جریان درخواست عالوه بر این،  روبرو است.

هستیم. به این های خارجی با بیش از یک واحد روبرو واگن

به اداره کل بازرگانی و ها صورت که تعدادی از درخواست

شود و امکان می تعدادی به اداره توزیع و سیر واگن باری ارسال

 شود.می وجود برنامه ریزی یکپارچه و واحد سلب

 نظارت و کنترل در عدم دقت( 3

ها برنامه توزیع واگن روی در حال حاضر هیچ ارزیابی بر     

ای ر حالی است که ارزیابی هر برنامهاین د .پذیردانجام نمی

گزارشات ماهیانه و سالیانه  ی میزان دقت آن است.نشاندهنده

تهیه شده نیز جمع بندی گزارشات روزانه است و در تهیه آن از 

شود. می استفادهنرم افزار اکسل  نظیرنرم افزارهای عمومی 

اری چندگانگی در منابع عالوه بر این در تهیه گزارشات آم

  آماری وجود دارد.
 افزایش زمان سیر واگنها( 4

 کشور و ای نبودن قطارهای باری دربه دلیل برنامه هم اکنون     

برای حمل مسافر و بار، نیز بهره برداری از خطوط مشترک 

ریزی برای سیر قطارهای باری بر اساس برنامه ریزی برنامه

پذیرد و الویت سیر با قطارهای می قطارهای مسافری انجام

مسافری است. این موضوع سبب افزایش زمان اعزام و سیر 

و توقف ها قطارها و به تبع آن افزایش زمان اعزام و سیر واگن

 .شودمی بار و واگن شده و حمل بار به کندی انجام

 ضعف مدیریتی( ٥

 مرز سرخس وارده به کشور از طریق خطوط ریلیعمده بار      

هر . پنبه، آهن آالت و مواد نفتی استباشد و شامل بارهای می

گیرد. می پنبه مشکل کمبود واگن شدتبرداشت ساله در فصل 

شود که انبارهای مناطق مرزی می تراین موضوع درحالی بحرانی

برای این گونه بارها در نوع خود مجهزترین است اما راه آهن 

نبارها تخلیه کند که این موضوع باعث حاضر نیست بارها را در ا

 به کشورهای مالک واگن و خالی ماندن انبارها16دموراژافزایش 

شود و توقف چرخه سیر واگن باری به واسطه عدم تخلیه در می

 پی دارد. را درها انبارها و ترافیک در ریل

اخیر آمار واردات کشور به شدت های از طرفی در سال     

به طوری که بر اساس آمار ده ساله اخیر کاهش پیدا کرده است 

 3444به مقدار  ١3٨٠تن در سال هزار ٥٧24این مقدار از 

رسیده است. از طرفی دیگر در همین  ١3٨٩تن در سال هزار

تن  هزار ٧٧٥٥تن به هزار ١٨20دوره زمانی مقدار صادرات از 

 Statistical Yearbook of] یده استرس ١3٨٩ در سال

Transportation, 2011].  با توجه به اینکه تخصیص واگن

وارداتی به کشور های برای صادرات بر اساس موجودی واگن

پذیرد با کمبود شدید واگن برای صادرات مواجه می صورت

کشور ما اجازه سیر در کشورهای های هستیم و چون واگن

احبان بار درخواست واگن امدادی ناچار صدیگر را ندارند به 

 از کشورهای مقصد بار وارد کشور که به صورت خالی)

زیادی برای های کنند که منجر به پرداخت هزینهمی شوند(می

  شود.می صاحبان بار

 مکانیزههای نقص در سیستم( ٦

کاربران نیست و  هاینیازف کننده ربرطمکانیزه های سیستم     

ورود  دهد.قسمت ارائه نمیمورد نیاز هر  شکلات را به اطالع

صبح هر  ٦اطالعات سیستم تحت وب سیر و حرکت در ساعت 

نالین و پذیرد و امکان دسترسی به اطالعات آمی روز انجام

برای برطرف نمودن این مشکل،  .لحظه به لحظه وجود ندارد

کاربران برای دسترسی به اطالعات به روزتر اقدام به جمع 

 کنند. می آوری دستی اطالعات از طریق تلفن
 

 هامشخصات نیازمندی -4
، به دلیل متحمل های خارجیبرنامه ریزی برای واگن مبحث     

زیاد و قابل توجه ناشی از های شدن راه آهن کشور به هزینه

از اهمیت زیادی برخورداراست. هدف از اصالح  17ردوانس

های باری خارجی، رفع کمبود واگن فرآیند توزیع و سیر واگن

پیک بارهای صادراتی و بهره برداری های به خصوص در زمان

باردار وارده به کشور از طریق توزیع بهینه های صحیح از واگن

 است.  هاواگناین 

 اصالحاقدام به  ،سیستم مطلوب در مرحله طراحی و توسعه     

مطلوب که در های و مدل ه استوضعیت موجود شدهای مدل

های مندیواقع نتیجه حل مشکالت به دست آمده و نمایش نیاز

اهدافی هم چون افزایش است با در نظر گرفتن  سیستم جدید

دقت نظارت و  دقت اطالعات دریافتی، دقت برنامه ریزی،



خارجی، ی بارهای واگن وریبهره کنترل و در نهایت افزایش

 :گزینه وجود دارددو  ارائه سیستم مطلوب برای. ارائه شده است

منطقی وضعیت موجود(  DFDاصالح و بهبود سیستم فعلی ) (١

 DFDارائه سیستم جدید مستقیماً و بدون استفاده از  (2و 

وضعیت ها ندیبراساس فهرست مشکالت و نیازم و منطقی

گزینه  سیستم مطلوب بر اساس هر دو مطالعهموجود. در این 

مدیران ارائه  مصاحبه با تحلیلگر سیستم وهای فوق و نیز تحلیل

 شده است.

 

 

 

 

 مطلوبسیستم مستند سازی  -١-4

 زی سیستم مطلوب از ابزارها و در زمینه تشریح و مستند سا     

ارتباط  و نمودار جریان داده ی هم چون نمودارهایتکنیک

های در ادامه نیز سیستم. ه استاستفاده شدها موجودیت

 ١٠ . در شکله استتعیین شد سیستم،اطالعاتی پشتیبانی کننده 

های باری نمودار جریان داده فرآیند مطلوب توزیع و سیر واگن

ارتباط  2 ولجد .خارجی در سطح صفر نشان داده شده است

 زیر فرآیندهای سیستم مطلوب، با واحدهای سازمانی را نمایش

 دهد.می

 

 

 

 
 

 منطقی مطلوب سطح صفر فرآیند توزیع و سیر واگنهای باری خارجی نمودار جریان داده .10شکل

 
 خارجیهای سیر واگن سطح یک توزیع و DFDفرآیندهای  -رابطه واحد سازمانی .2جدول 

 فرآیند واحد سازمانی

 جمع آوری اطالعات ایستگاه و تعداد محدودی از ادارات ستادی در اطالعات پایه

 برنامه ریزی عملیاتی ادارات بازرگانی نواحی

 برنامه ریزی میان مدت اداره کل بازرگانی

 روزانهکنترل و نظارت  سیر واگن باری بازرگانی نواحی، اداره توزیع و اتادار

 نکنترل و نظارت کال اداره کل بازرگانی، اداره توزیع و سیر واگن باری



های اطالعاتی طراحی شده برای پشتیبانی از سیستمدر ادامه      

قبل از  .شودمی معرفیفرآیند مطلوب با ذکر مزیت هرکدام 

 و 18RFIDمروری کوتاهی بر فناوری  ،هاسیستماین معرفی 

AVI/TAG19 ارائهارائه شده به کار رفته است های که در سیستم 

  .کنیممی

ها در تولید اطالعات دقیق و یکی از مؤثرترین فناوری     

است. با  (RFID)بالدرنگ، فناوری شناسایی فرکانس رادیویی 

و نصب  ناوگانبر روی  RFIDهای استفاده از نصب تگ

ها و مناطق مهم، موقعیت جغرافیایی ها در ایستگاهخوانتگ

 .[Finkenzelle, 2000] شودها و لکوموتیوها آشکار میناوگان

، برای شناسایی  AVI در RFIDدر صنعت حمل و نقل از 

در  AVIشود. کار گرفته می ها بهآالت ناقله مجهز به تگ

های اخد صنعت حمل و نقل کاربردهای بسیاری از باجه

عوارض تا حمل بار دارد. شناسایی اتوماتیک ناوگان حمل و 

نقل با مزایایی مانند پردازش و کنترل بالدرنگ ترافیک، افزایش 

تواند پیشرفت چشمگیری را ایمنی و نظارت بر آالت ناقله می

 [Erhard, Strahberger& Schmidtke, 2000].موجب شود

این فناوری  AVI زیاد در صنعت ریلی نیز به دلیل مزایای بسیار

آهن سوئیس و خطوط در خطوط ریلی بسیاری از جمله راه

مریکا نصب شده است. اطالعات دقیق حرکت قطارها با آریلی 

صورت بالدرنگ تولید و امکان نظارت و  به AVIاستفاده از 

شود. نظارت و مدیریت دقیق می مدیریت حرکت قطارها فراهم

 همراه دارد. اول آن که ریسک برخورد بهه دو نتیجه مؤثر را ب

بینی و یابد. دوم آن که امکان پیشطور چشمگیری کاهش می

 ,Chatterjee, Wolf]. شودریزی دقیق زمانی میسر میبرنامه

2003]  

 

 سیستم اطالعات وضعیت لکوموتیو -

سیستم جمع آوری، ثبت و نگهداری هدف از ایجاد این : هدف

اطالعات مربوط به وضعیت لکوموتیو در حین حرکت و 

 متصل به آن است. های واگن

با وجود این سیستم مشکل نبود اطالعات به موقع و  مزیت:

دقیق بر طرف شده و خطای نیروی انسانی در ورود اطالعات به 

به رود و امکان دسترسی لحظه ای می طور نسبی از بین

 شود.می اطالعات فراهم

اداره توزیع و سیر واگن باری، اداره کل نیروی کشش،  کاربران:

 .کنترل نواحی
 

 خالی سیستم برنامه ریزی میان مدت توزیع واگن -

م با استفاده از اطالعات برنامه میان مدت این سیست: هدف

اطالعات میزان حمل بار سال گذشته نواحی  تشکیل قطار،

اطالعات مربوط به پیش بینی سالیانه تقاضا و ظرفیت مختلف و 

نشان داده شده  12 و نیز بکاربگیری سایر اطالعات که در شکل

ابزار  شبیه سازی و بهینه سازیهای کنیکت است، از طریق

مناسبی برای مدیران راه آهن در جهت برنامه ریزی میان مدت 

رد نیاز هر های موخالی و تعیین تعداد واگنهای توزیع واگن

 . کندمی در سطح شبکه راه آهن ارائه مسیر

افزایش دقت و سهولت در برنامه  موجباین سیستم : مزیت

ریزی، افزایش قابلیت اطمینان و انعطاف برنامه میان مدت شده 

 را به دنبال دارد.ها و میزان سیر واگن وریبهرهو افزایش 

اداره کل بازرگانی، اداره کل سیر و حرکت، اداره  کاربران:

 .کنترل نواحی و کنترل مرکزیتوزیع و سیر واگن باری، 

 

 خالیتوزیع واگن  سیستم برنامه ریزی عملیاتی -

ریزی فاده از اطالعات مربوط به برنامهاین سیستم با است :هدف

کیل قطار، اطالعات برنامه میان مدت توزیع واگن، عملیاتی تش

گزارشات موجودی واگن و تخلیه و بارگیری و اطالعات 

های یک برنامه عملیاتی برای دوره ،هاواگنهای درخواست

 کند.می دت روزانه یا چند ساعته ارائهزمانی کوتاه م

فرآیند تخصیص واگن دقیق و بهتر انجام شود، قابلیت  مزیت:

چنین موجب همدهد. می اطمینان و انعطاف برنامه را افزایش

شود و کاهش رسوب بار میها واگن وریبهرهافزایش سیر و 

  را در پی دارد.ها دسترسی به واگن بدلیل

اداره کل بازرگانی، اداره بازرگانی نواحی، کنترل  کاربران:

 ها.نواحی و ایستگاه

 

 سیستم اطالعات مدیریت واگن ها -

مدیران راه مورد نیاز سطوح مختلف های ارائه گزارش هدف:

ده از این سیستم با استفا ،باشدمیها مورد عملکرد واگن آهن در

ها و اطالعاتی که در زمینه اطالعات عملکرد واقعی واگن

مدیریتی در خصوص های گیرد، گزارشمی تهیه شدههای برنامه

های و نیز مقایسه میزان عملکرد با دورهها میزان انطباق با برنامه

دهد. عالوه بر این مسئولیت تجزیه و تحلیل می مختلف ارائه

  آماری و برآورد نیازها و کمبودها را برعهده دارد.
تر شده و باعث ارزیابی دقیق به طور کلیاین سیستم  مزیت:



ها پیگیری و ریشه مدیریت واگن مشکالت مربوط به فرآیند

با ایجاد راهکارهای مناسب در پی رفع توان می وشود می یابی

 آنها 

 بر آیند.

 گروه مطالعات و برنامه ریزی حمل و ،مدیران راه آهن کاربران:

 ، اداره کل بازرگانی،  اداره توزیع و سیر واگن بارینقل شرکت

 کنترل نواحی. و

 

 سیستم ورود اطالعات گراف مکانیزه -

 هنگام به و قطار آرایش تعیین از پس سیستم این در هدف:

 اطالعات یک کامپیوتر از استفاده با ایستگاه مأمورین ،آن اعزام

 اطالعاتی شده خواندههای تگ اساس بر. خوانندمی را لکوموتیو

 از لکوموتیو مشخصات و واگن وزن واگن، مقصد چون هم

 ناحیه و شودمی ارسال مربوطه یناحیه به و دریافت داده پایگاه

 .کندمی اعالم را خود موافقتبایستی  نیز

دقیق و به موقع اطالعات در این سیستم نواحی با داشتن  مزیت:

تواند به دقت مجوز حرکت صادر کند و می حرکت قطارها

یک مسیر از حرکت قطارها و نزدیک های مأمورین ایستگاه

هم چنین هر ایستگاهی  شوند.می شدن آن به ایستگاه خود مطلع

را برای  تواند تدارکات الزممی با آگاهی از قطار و آرایش آن

اتصاالت و انفصاالت مورد نیاز در ایستگاه را ببیند تا به این 

مان توقف بوجود آمده و در نتیجه ترتیب کاهش بیشتری در ز

را بدنبال دارد. در نهایت نیز با نزدیک شدن  وریبهرهافزایش 

 مشتری را مطلع و به این ترتیب هر واگن به مقصد آن به راحتی

 ارگیری را فراهم ساخت.کات بتوان سریع تر تدارمی

 واحدهایدر این بخش ارتباط بین زیر فرآیندهای سطح یک و 

های باری خارجی در سیستم مطلوب توزیع و سیر واگن

 نمایش داده شده است. ١١شکل  DFDخارجی توسط 
 

 

 
 منطقی مطلوب سطح یک فرآیند توزیع و سیر واگنهای باری خارجی DFD  .11شکل 



 و روابط بین آنها در سیستم مطلوبها در این بخش موجودیت

با بکارگیری  ( و٩با توجه به مدل موجودیت جاری )شکل 

از طریق شکل موجودیت  -عطف متقابل مخزن دادههای تکنیک

 است.نشان داده شده  ١2

 

 مزایای سیستم مطلوب -4-2
 رای اینکهب سیستم مطلوب دارای مزایای بسیاری است ولی

توان به مزایای زیر می اشاره کنیم آنبطور مختصر به مزایای 

 بسنده کرد. 

 .افزایش دقت نظارت و کنترل -

افزایش دقت برنامه ریزی به دلیل باال رفتن صحت، دقت و  -

 .اطالعاتیهای در سیستمسرعت اطالعات مورد نیاز 

 .هاواگن وریبهرهافزایش  -

 .هاهای توقف در ایستگاهکاهش زمان -

 .درگیر در فرآیندهای کاهش طرف -

 .افزایش سرعت در عملیات حمل بار -

 .آگاهی دقیق مدیران و برنامه ریزان از عملیات انجام شده -

 .افزایش کیفیت خدمات فنی -

ایجاد فرصت در مرکز برای برنامه ریزی بلند مدت و نظارت  -

 .کالن
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 گیرینتیجه -5
یکی از مهمترین  بررسی و تجزیه و تحلیلهدف این مقاله      

در خصوص  فرآیندهای راه آهن جمهوری اسالمی ایران

 ،هابا شناسایی مشکالت و نیازمندی بوده تا های باریواگن

برای انتخاب متدولوژی . و کارآیی حاصل شود وریبهرهافزایش 

مختلفی مورد مطاالعه قرار گرفت و در های پروژه، متدولوژی

ها و طراحی سیستم تحلیلنهایت متدولوژی ساخت یافته 

فاز  این متدولوژی شش فاز دارد که از میان آنها دو  انتخاب شد.

این پروژه در ها مشخصات نیازمندی و تحلیلشامل اول آن 

  .پیاده شده است

آهن جمهوری اسالمی راه  بررسیابتدا به  ،اول پروژه در فاز     

اهداف و  موقعیت، عملکرد، ی نظیرمختلفهای ز جنبهایران ا

پرداخته شد تا بدین ترتیب واحدهای سازمانی مرتبط با  ساختار

تر پروژه شناسایی و محدوده آن دقیق سیستم مورد مطالعه

  مشخص شود.

قدم بعدی شناسایی و مستند سازی کارکردها بوده است،      

فرآیندها، از شرح وظایف  بدین صورت که برای شناسایی

سازمانی، مصاحبه با رؤسا و کارکنان های واحدها و پست

و  هادارات، مطالعه مستندات موجود مرتبط با سیستم استفاده شد

 محدوده هم چنین .یستم مورد نظر مستند سازی شده استس

سیر  ،فرآیندهای سیستم مورد نظر از زمان برنامه ریزی تا توزیع

 .و کنترل و نظارت پس از آن تعریف شده است

سیستم موجود و انجام فاز تحلیل، از ابزارها و  برای معرفی     

 و نظیر نمودار جریان داده، مدل موجودیتمختلفی  هاییتکنیک

عطف متقابل استفاده شده است. در واقع در این مرحله با 

مدلسازی( سعی به درک  -استفاده از فرآیند تکراری )بررسی 

 . هم چنین ارتباط بین فرآیندها وه استسیستم جاری شد

واحدهای سازمانی حوزه مورد مطالعه، در قالب جداول 

در انتها مشکالت شد.  بررسیواحدهای سازمانی -فرآیندها

سیستم مطلوب برای ایجاد های سیستم موجود و نیازمندی

انجام شده های سیستم مطلوب از طریق تحلیل و مصاحبه

مکانیزه مرتبط های . عالوه بر این سیستمه استمشخص گردید

 گردیده است. بررسیبا سیستم مورد نظر شناسایی و 

وضعیت های اقدام به اصالح مدل 2رود به فاز در ادامه با و     

مطلوب که در واقع نتیجه حل مشکالت های موجود شد و مدل

سیستم جدید بود ارائه های به دست آمده و نمایش نیازمندی

 ورد نظر،هدف مجه به با تو، طلوبدر سیستم مشده است. 

 فرآیندهای زائد حذف و فرآیندهای جدید جایگزین آنها شدند. 

 

 

 هانوشتپی-6
1 System Analysis and Design 

2 Business process reengineering (BPR) 

3 Data Flow Diagram (DFD) 

4- Entity Relationship Process (ERD) 

5- Olerup  

6- Life Cycle 

7- Feasibility 

8- Implementation  

9- Quality Assurance 

10- Documentation 

11- Structured System Analysis & Design 

Methodology (SSADM) 
12- Computer Aided Software Engineering (CASE) 

13  - Function Decomposition Diagram (FDD) 

 Commonwealth of)کشورهای مستقل مشترک المنافع -14

Independent States)  ،آسیای میانه شامل کشورهای آذربایجان

ارمنستان، ازبکستان، بالروس، تاجیکستان، روسیه، گرجستان، 

 قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، ترکمنستان، اوکراین می شود.

هایی که توسط صاحبان بار تکمیل می شود و حاوی فرم -15

اطالعاتی همچون تاریخ تقاضا، مبدأ و مقصد بار، مشخصات بار از 

 جمله وزن آن می باشد. 

هزینه ای که بابت عدم استفاده و به اصطالح خوابیدن واگن به  -16 

 کشورهای مالک پرداخته شود.

ای مالک واگن حق استفاده از واگنهای خارجی که به کشوره -17

 باید پرداخت شود.

18- Radio Frequency Identification 

19- Automatics Vehicle Identification (AVI) 
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2 Business process reengineering (BPR) 

3 Data Flow Diagram (DFD) 

4 Entity Relationship Process (ERD) 
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12 Computer Aided Software Engineering(CASE) 
13 Function Decomposition Diagram (FDD) 
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Abstract 

 

One of the important techniques that can help organizations to achieve their goals is systems 

analysis technique. This paper is the results of a research project. It analyzes the wagon 

system management of railway of the Islamic Republic of Iran. Wagon management system 

consists of two-sub systems, namely, domestic cars and foreign cars management systems. In 

this paper, the distribution and trend of foreign cars has been analyzed. In order to select a 

methodology, we have reviewed some methodologies and finally structured systems analysis 

and design methodology (SSADM) has been selected. This methodology has six main phases. 

The two first phases, namely, investigation of the current environment and business system 

options have been implemented.  We have implemented of it. After analyzing the current 

situation and documenting and evaluating, the problems and requirements of a new system 

have been determined. Based on the identified problems and needs, measures to improve the 

present system and the desired situation model are designed. 
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