
شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان در سـال ۱۳۴۳ به عنـوان یکی از 
واحد هـای تابعـه وزارت نیـرو هویـت حقوقـی یافـت و بـا اقداماتي کـه این شـرکت انجام 

داد در سـال ۱۳۴۶ بـرق مازنـدران به شـبکه سراسـری برق کشـور پیوسـت.
در حـال حاضـر این شـرکت با ۱۳۱ ایسـتگاه به ظرفیـت ۱۲۴۲۹ مگاولت آمپـر و ۵۶۶۶ 
کیلومتـر مـدار خطـوط انتقـال و فـوق توزیـع، تامین بـرق مطمئـن، مسـتمر و اقتصادی 

تـوام بـا جلـب رضایت همـه ذینفعان دو اسـتان مازنـدران و گلسـتان را بر عهـده دارد.
بـرق منطقـه ای مازندران و گلسـتان، از شـرکت های پیشـرو در زمینه اسـتفاده از فناوری 
اطالعـات اسـت. ایـن شـرکت یکـي از اولیـن سـازمان هاي دولتـي در کل کشـور اسـت 
کـه دوره هـای ICDL را بـرای کارکنانـش برگـزار کـرده و داشـتن مـدرک آن را پیش نیاز 

اسـتخدام قرار داده اسـت.
 

حرکت به سمت استفاده از اتوماسیون اداری
به دنبال ابالغ آئین نامه گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات کشور به سازمان ها در 
سال ۸۱، دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات ماموریت یافت تا آئین نامه را دقیقا مورد مطالعه 
و بررسی قرار داده و در مورد اجرای آن در صنعت برق مازندران و گلستان راهکارهای الزم 
را تهیه و ارائه کند. آقای علوی در این ارتباط می گوید: »اگر می خواستیم فناوری اطالعات 
را در سازمان گسترش دهیم، باید از شیوه ای استفاده می کردیم که همه سازمان را در این 
توسعه درگیر کنیم. با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برای موفقیت در این 
کار، هیچ فعالیتی به اندازه مکانیزه کردن مکاتبات اداری سازمان نمی توانست مناسب باشد 
چراکه تعداد زیادی از کارکنان را در بر می گرفت. بنابراین هدف کامال مشخص شد: استقرار 
سیستم اتوماسیون اداری در سازمان« به گفته آقای علوی راه اندازی اتوماسیون اداری در برق 

منطقه ای، آغازی برای گسترش استفاده از فناوری اطالعات در این مجموعه بود. 

همکاران سیستم و برق منطقه ای مازندران و گلستان
آقای علوی می گوید: برای انتخاب شرکت ارائه دهنده نرم افزار اتوماسیون اداری، شاخص های 

مختلفی مد نظر قرار گرفت. از مهم ترین این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
داشتن شعبه یا نمایندگی در استان، داشتن رتبه باال در صنعت نرم افزار، گردش مالی مناسب 

شرکت ارائه دهنده، کادر تخصصی توانمند و امکانات فنی نرم افزار. 
با توجه به شـاخص های فوق، برق منطقه ای مازندران و گلسـتان، شـرکت همکاران سیسـتم 

را بـه عنـوان ارائه دهنده نرم افـزار انتخاب کرد.
 

عوامل موثر بر موفقیت اتوماسیون اداری
در برق منطقه ای مازندران و گلستان

از استقرار و حین استقرار  اقدامات پیش  این شرکت،  اداری در  اتوماسیون  برای استقرار 
مشخص شدند. 

ارتقـاء شـبکه LAN، خریـد کامپیو تـر و ارتقـاء کامپیوترهـای موجـود و مشـخص کـردن 
دامنـه طـرح، از جملـه مهم تریـن اقدامـات پیش از اسـتقرار بود که توسـط دفتـر فناوری 
اطالعـات شـرکت بـرق منطقـه ای انجـام شـد. در زمـان اسـتقرار نیـز یـک راهبـر و ۱۶ 

گسترش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان ها با 
استقرار سیستم اتوماسیون اداری

داستان موفقيت

در يك نگاه

با توجه به قابليت اسـتفاده از
بر  اتوماسـيون تحـت وب 
روی تبلـت، مدیـران مـا روی 
تبلت هایشـان و در خانـه نيـز از

اتوماسيون استفاده می کنند.
سید خدایار علويـ  مدیر فناوري 
اطالعات شرکت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان

شـرکت سـهامی برق منطقه ای مازندران 
و گلسـتان از سـال ۱۳۴۵ بـا ماموریـت 
تحویـل تدریجـی تأسیسـات و مدیریـت 
برق کلیه نقاط اسـتان مازنـدران، تعویض 
احـداث  و  سـابق  فرسـوده  شـبکه های 
خطوط اسـتاندارد جدید آغـاز به کار کرد.

 
دستاوردهاي پس از استقرار:

تسـریع در انجـام کارها، سـرعت دادن به 
درخواسـت های مشـتریان، افزایـش دقت 
در مکاتبات، گسـترش فرهنگ استفاده از 

فنـاوری اطالعات در سـازمان



نفـر کمـک راهبر، بـرای راه انـدازی اتوماسـیون آموزش دیدنـد، دوره های آموزشـی برای 
کارکنـان برگـزار شـد و نظام نامـه اتوماسـیون اداری در سـازمان تدوین شـد.

راه انـدازی آزمایشـی اتوماسـیون اداری در تاریخ ۱۸ بهمـن ۱۳۸۲، در برق منطقه ای آغاز 
شـد و در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۳، این سیسـتم در کل سـازمان عملیاتی شـد. 

آقای علوی در این ارتباط می گوید: »همه چیز با برنامه مشخص پیش رفت. زمان راه اندازی 
سیستم، مدیر عامل سازمان کار با اتوماسیون را با سرکشی به تک تک اتاق ها پیگیری 
می کرد. حمایت مدیر عامل از راه اندازی اتوماسیون، عامل مهمی در تشویق کارکنان به 
استفاده از اتوماسیون بود در عین حال ما سعی کردیم مقاومت کارکنان را با استفاده از 
آموزش و فرهنگ سازی از بین ببریم.« به گفته علوی، همکاران سیستم نیز در طول فرایند 

پیاده سازی اتوماسیون، مانند مشاور در کنار برق منطقه ای حضور داشت.
 

ارتقاء به اتوماسیون تحت وب و اثرات آن بر سازمان
به دنبال تحت وب شدن نرم افزار اتوماسیون اداری، این قابلیت برای مدیران و کارکنان 
ایجاد شده است که از نقاط خارج از سازمان نیز به کارتابل خود دسترسی داشته باشند و 
کار هایشان را پیش ببرند. علوی در این ارتباط می گوید:»مدیران شرکت االن کار هایشان را 
در خانه نیز دنبال می کنند. همچنین با توجه به قابلیت استفاده از اتوماسیون تحت وب بر 

روی تبلت، مدیران ما روی تبلت هایشان نیز از اتوماسیون استفاده می کنند.« 

فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات در برق منطقه ای
برای  را  کار  واقع  در  اداری،  اتوماسیون  به  کارکنان  کردن  می گوید:»عادت  علوی  آقای 
استفاده از فناوری در سایر حوزه ها نیز راحت تر کرده است. االن اولین کار همکاران ما بعد 
از ورود به شرکت، ابتدا روشن کردن کامپیو تر و بعد روشن کردن چراغ اتاق است. اهمیت 
اتوماسیون در سازمان ما به شدت باالست به نحوی که اگر اتوماسیون نباشد، کار سازمان 

دچار مشکل می شود.« 
در حال حاضر تمامی مکاتبات برق منطقه ای مازندران و گلستان از طریق اتوماسیون انجام 
می شود. سرعت کار بسیار باال رفته و رسیدگی به درخواست مخاطبان هم سریع تر شده است.

راه اندازی اتوماسـيون اداری 
در بــرق منطقــه ای، آغــازی 
بــرای گســترش اســتفاده از 
فنــاوری اطالعــات در ایــن 

ــت. ــوده اس ــه ب مجموع
سید خدایار علويـ  مدیر فناوري 
اطالعات شرکت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان
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داستان موفقیت چیست؟
داستان موفقیت )Success Story( یک نوع محتوای مصاحبه گونه است که از گفت  و گو با 
مدیران شرکت های مشتری همکاران سیستم تهیه می شود. هدف این پروژه جستار موفقیت های 
یک شرکت در استفاده از محصوالت و راهکارهای همکاران سیستم است. برای دیدن داستان های 
موفقیت تهیه شده می توانید به بخش داستان های موفقیت سایت همکاران سیستم در آدرس 

http://www.systemgroup.net/success-stories  مراجعه نمایید. 


