ПРОЦЕССЫН САЙЖРУУЛАЛТ
2 ӨДРИЙН ПРАКТИК СУРГАЛТ

ПРОЦЕСС САЙЖРУУЛАХ ОЛОН
БОЛОМЖУУДЫГ ТА ОЛЖ ХАРАХ БОЛНО
Танай компанийн үйл ажиллагаа нарийн тодорхой
биш бас алдаа доголдолтой байна уу? Үйл
ажиллагаанд асуудал гарч гал унтраах ажил их
хийдэг уу? Ажлын ачаалал их байдаг уу? Сайжруулах
боломж байсаар байхад ажилтнууд чинь төдийлөн
идэвх санаачлагатай биш байна уу? Хэрэв танд
эдгээр асуудал тохиолддог бол танд процессын
сайжруулалт хэрэгтэй юм.
Процессын сайжруулалт хийх боломжууд их байдаг.
Ажлыг хөнгөвчлөх, илүү хурдтай болгох, алдаа
доголдолгүй болгох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
чанартай, хүртээмжтэй болгох боломжтой. Гагцхүү
цөөн хэдэн зарчим болон аргачлалыг эзэмших
шаардлагатай. Энэхүү сургалт нь танд тэдгээр
зарчим, аргачлалуудыг эзэмшүүлэх зорилготой юм.

100% ПРАКТИК СУРГАЛТ
Энэхүү 2 өдрийн сургалт дараах арга барилаар
танд процесс сайжруулах практик мэдлэг олгох
болно:
 Процесс сайжруулсан жишээнүүдийг харуулах
 Монгол компаниудад процесс сайжруулж
байсан туршлагыг хуваалцах
 Өгөгдсөн кэйс дээр процесс сайжруулах дасгал
ажил хийх
 Үйл ажиллагааны журмын загвар файлаар
олгогдоно

Энэхүү 2 өдрийн сургалтаар процесс дээр гарч буй
үр ашиггүй алхам, алдагдлуудыг олж харах, мөн
процесс сайжруулах боломжуудыг олж харах,
процесс сайжруулалтыг бие даан болон багаар үр
дүнтэй хийж гүйцэтгэх, сайжруулсан процессыг
хэвшүүлэхийн тулд стандартжуулах буюу журамлах
зэрэг процесс сайжруулалттай холбоотой бүхий л
агуулгын хүрээнд танд цэгцтэй мэдлэг олгох болно.
Сургагч багш Өлзийбуян нь сүүлийн 7 жилийн
хугацаанд менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
явцдаа олон процессын сайжруулалтыг бие даан
хийж гүйцэтгэсэн туршлагатай. Мөн процесс
сайжруулалтын талаарх аргачлал, чиг хандлагыг
тогтмол судалсаар ирсэн. Танд монгол хөрсөнд
буусан практик аргачлал зарчмуудыг хүргэх болно.
Та сургалтаас гармагцаа л компанийхаа процессыг
сайжруулах боломжуудыг олж харна гэдэгт итгэлтэй
байна.
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ПРОЦЕССЫН САЙЖРУУЛАЛТ
2 ӨДРИЙН ПРАКТИК СУРГАЛТ

ЭХНИЙ ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР

ХОЁР ДАХЬ ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөр
Хугацаа
Модуль 1: Процессын алдагдлыг олж харах нь

Хөтөлбөр
Модуль 4: Процессын зураглал хийх

 Үнэ цэнэ ба алдагдал
 7 алдагдал, түүнийг олж харах нь
 Дасгал ажил: Алдагдлын
шинжилгээ хийх

 Процессын зураглал хийх аргачлал
 Процессын зураглалд дүн
шинжилгээ хийх
 Дасгал ажил: Процессын
зураглалд дүн шинжилгээ хийх

60 мин

Модуль 2: Процесс сайжруулах арга замууд








Алдаа гарах боломжгүй болгох
Алдаа гарсан ч аюулгүй болгох
Ажлыг стандартжуулах
Нүдэнд харагдахуйц болгох
Байршлыг дахин зохион байгуулах
Хөтлөгдөх систем
Хүчин чадлыг тэнцвэржүүлэх

90 мин

Модуль 3: Журам боловсруулах
 Процессыг стандартжуулах буюу
журамлах нь
 Процессыг стандартжуулахын ач
холбогдол
 Үүрэг хариуцлагын матрицын
тусламжтай журам боловсруулах
аргачлал
 Жишээ: Журам боловсруулж алдаа
доголдлыг бууруулсан нь
 Дасгал ажил: Үүрэг хариуцлагын
матриц боловсруулах
 Ажлын заавар боловсруулах
аргачлал
 Журмын хэрэгжилтийг хангах
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Хугацаа

120
мин

Модуль 5: Сайжруулалтын самбар
 Кэйзен санал – жижиг
сайжруулалтыг ажилтнуудын
оролцоогоор хэрэгжүүлэх нь
 Сайжруулалтын самбар (Кайзен
самбар) –ын тусламжтай
тасралтгүй сайжруулалтыг
хэрэгжүүлэх

90 мин

Модуль 6: Процесс сайжруулалтын төсөл

210
мин

 Процесс сайжруулалтын 7 алхамт
төсөл
 Алхам 1: Асуудлыг илрүүлэх, баг
томилох
 Алхам 2: Процесс зураглах
 Алхам 3: Үндсэн шалтгааныг
тодорхойлох
 Алхам 4: Шийдэл боловсруулах
 Алхам 5: Шийдлийг хэрэгжүүлэх
 Алхам 6: Үр дүнг хянах, шалгах
 Алхам 7: Олж авсан туршлагыг
түгээх
 Дасгал ажил: Өгөгдсөн кэйс дээр
7 алхмын дагуу сайжруулалт хийх
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ПРОЦЕССЫН САЙЖРУУЛАЛТ
2 ӨДРИЙН ПРАКТИК СУРГАЛТ

МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ СУРГАЛТЫГ УДИРДАН
ЯВУУЛАХ БОЛНО

Сургалтын төлбөр:
Сургалтын төлбөр: 380,000₮
Сургалтын төлбөрт 2 өдрийн хоол багтсан

Сургалт болох газрын байршил:
Баянзүрх дүүрэг, 6 –р хороо, Багшийн дээдийн
арслантай гүүрнээс урагш явах замд Барилга МН
оффис, 304 тоот танхим

Холбоо барих, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
Г.Өлзийбуян нь 2010 оноос менежментийн зөвлөх
үйлчилгээний чиглэлд ажиллаж эхэлсэн ба 2014 онд
Гүйцэтгэлийн төгөлдөршил зөвлөх компанийг
байгуулсан цагаас эхлэн Нэгдсэн менежментийн
тогтолцоог (НМТ) боловсруулж, хөгжүүлж байна.
Процессын сайжруулалт бол НМТ -ийн нэг хэсэг
бөгөөд дараах компаниудад НМТ -г нэвтрүүлэх
явцад процессыг сайжруулахтай холбоотой
сайжруулалтуудыг амжилттай үзүүлээд байна:

Гүйцэтгэлийн Төгөлдөршил ХХК
Хаяг: УБ хот, БЗД дүүрэг, 6 –р хороо, Барилга МН
оффис, 301 тоот
Веб: www.performance.mn
Утас: 99251412 (Мэргэжилтэн Ө.Энх-Амгалан)








Монос Косметик ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Ази Фарма ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Улаанбаатар гурил ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Хурилдуур ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Мастер Майнд ХХК – НМТ нэвтрүүлэх
Шаргалжуут Рашаан Сувилал ХХК – НМТ
нэвтрүүлэх
 Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК – НМТ
нэвтрүүлэх
 Монголын Ипотекийн Корпораци –
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 Скай Медиа ХХК – Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
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