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Lean چیست؟ 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

گیراد متفدرورف   یکی از متدهایی که براا  مردیت و ر د رد یرب ک را ر کراد مرفدد اقرترادی  رااد می

Lean کنیم.اقو. دد ادامه دد مفدد این متد ر مزایا  اقترادی از آن صحبو می 

 

 Leanمعرفی متودولوژی 

   مشرتت  باا ارزش جادیا جهو دد نقازما   انت    ر  تالش  منابع،  افااد،    قازنهیبه   باا  یداه  Leanمتد  

. ایرن مترد اقرو شرتت  م بره احتراا  رقرازمان  م رتما بهبرفد داهنما، اصل   در  با  یمبتنمتد    ن یا.  اقو

 اکنفن بره صرفدب ب ریاد گ رتادی دد تمرا  صرنایع مرفدد اقرترادی  رااد گافتره اقرو، بره ایرن دویرل کره
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 و  تیمد ابزاد بی به ،اقو ها اکو یکل عملکاد با مثبو ایتأث ر یاصل   هاارزش دادا   Lean  مرهف 

 دیرتفو از  دیرتفو نردیفاآ ایر  رلل  هرا دد دا Lean تفدرورف   م دیتفانیم  ما .اقوتبدیل  دی   یجهان

 .د ببت کار به افزار نا  تفقعه ر یاب بازار تا گافته

 با قه ایدی ب یاد قادی متکی اقو: Leanمتد 

  فندمح فب میادائه مفادد  که از دید مشتت  ارزش  •

 مفادد  که باا  محصفل نهایی ارزش خاصی ندادند از بین ببت د •

 به طفد مدار  به فکت پیشافو قازمان با ید •

 

 چیست؟  Leanمدیریت 

 کراد،  نردهایفاا م رتما بهبرفد مرفدد دد نراب ررش که  دیبدان  دیبا  ،Lean  یاقاق   اصفل  بتدقی  از   بل 

 تفجرره، کررانفن حررر  ر کررار  نرردهایفاآ کامررل  کنتررتل   جررا برره Lean و تیمررد. اقررو افررااد ر اهرردا 

 .کندیم قیتشف دا مشتاک   دهبت ر مشتاک ویم ئفو

 :از عبادتند Leanمتد  یاصل قتفن در ل یدو ن یهم به

 مشتت   به احتاا  •

 مدار   هاشافویپ •

 

Lean به چه معناست؟  تجارت  در 

 ویررمففق برره کمررب  برراا دا Lean اصررفل بررا یمبتنرر   دروررف فمت ن، کررادآفت ر مهنررد  س، ررر ب ررار

معافری  "The Lean Startup" نرا  به یکتاب دد دا خفد  هادییا ار ،2011 قال دد. کاد جادیا هااقتادتاپ
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  براا هااقرتادتاپ بره کمرب هراآن هرد   کره  اقرو   ردی  ل یتشرک  یاقاقر  اصرل   5  از  مرهف   ن یا.  کاد

 .اقو اابییتل به ییپاقخگف ر شتتیب   تیپذ انعطا 

 کنرد کشر  قاعو به ر  کفتای  دا  محصفل  تفقعه   هاچاخه  که  اقو  به این معنی  Lean،  تجار  نظا  از

 ،یدروتر  قراختادها تفقر  ن یهمچنر ررش ن یا. یا خیا  اقو  اجاا   ابل   خاص    تجار  مرهف   بی  ایآ  که

 در Lean و تیمرد ،گرتره  رد  کره  طفدهمان.   فدیم  اقترادی  ب یار  از افااد  ر  یاب بازار  متخصصان

 بره م رتما، بهبرفد بره افرااد ل یرتما ر مشاهداب از   اریب  وط  به ،بلکه اقو  نشدی  جادیا  وحظه  بی

 .اقو تکامل  حال دد ج تدر

 

 
 

 Leanمدیریت پروژه با متودولوژی 

تفاند در ب یار  می  Leanدهد اصفل    اهد  اقو که نشان می  Leanمدیت و پترژی با متفدروف    

ارزش مح رفب    مشرتت دیرد مرفادد  کره از ادائرهها  کرارراد  مریرد ر  ابرل اقرترادی با رد. از زمینه
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 خرفد پترژی  ییکادا  تا  کندیم  کمب  پترژی  اانیمد  به  قازمان  مدار   بهبفد  ر  عابیضا  کاهش  ، فندمی

 .دهند ادائه   شتتیب محصفل کمتا نه هز با تا قازدیم  ادد دا آنها ر دهند شیافزا دا

 کنرد،یم جردا اجراا از دا   ز رربانامره کره اقرو افترهی قراختار ییفازهرا دد یقنت پترژی و تیمد  که  آنجا  از

   تتع قرت عملکراد خرفد، کراد گرادش کادآمرد و تیمرد برا تا قازدیم  ادد دا هامیت Lean پترژی  و تیمد

 .دکنن تماکز   مشتت دگایید از ارزش ادائه با ر با ند دا ته

 

 
 

، در را رع دادد ازیرن  رما   مشرتت چیز  اقرو  ادائه   باا  تالش   معنا  به  ارزش  یی ناقا  خالصه،  طفد  به

براا  باطرا   دیرکنیم دیرتفو  رما کره یارز ر  همان چیز  که به قادگی از  ما ددخفاقو کادی اقو.

 اوزامرراب، اهرردا ، یی ناقررا بررا Leanدد متفدروررف    پررترژی اانیمرردکررادن نیازهررا  مشررتت   ماقررو. 

 جهینت ای ارزش،. کنندیم ن ییتع ر یی ناقا دا ارزش   مشتت دید از اش،یپذ  ادهایمع ر  ل یتحف  یو ابل

،یتاج. اقررو آندر افررو  برره ل یررما   مشررتت کرره اقررو   زیررچ همرران پررترژی، یینهررا   هاگرترره دد دیرربا حررا 

 یاصرل  هراتررارب از یکری ن یا.  فد  انیببه عنفان تقاضا     ر  طا   از  ما  یم تق  ر   فد  دی   ان مشتت

 .اقو   تجار پترندی  رر تماکز که ییجا اقو، یقنت ر Lean پترژی و تیمد ن یب



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

 Lean تیر یمد یابزارها

 قرازمان ایر میتر کرل  یاختصاصر تالش بدرن ر  به  بی   ما  پترژی  و تیمد  ررال  در  Lean  اصفل  ادغا 

 ابزادهایی رجفد دادد که باا   ترع کاد مرید ه تند. حال، ن یا با. افتاد نخفاهد اقرات

 

PDCA پروژه تیر یمد  در  Lean 

 ی اصل   ابزادها از یکی  فد،یم  ناخته زین نگیدم چاخه عنفان به که  Plan-Do-Check-Act  چاخه

Lean  ر جینترا ل یرتحل ر ه رتجز هرا،حل  دای شیآزمرا  رامل   کره  اقرو  ماحلره  چهاددادا     ررش  ن یا  .اقو 

 کادیرر  ق طت از  PDCA.  اقو  ابیعمل  بهبفد  ر  مکتر   ا تباهاب از   تیجلفگ   باا  هامیت کاد ررند  بهبفد

 . فدیم اقترادی میت یکل عملکاد ر خدماب محصفالب، م تما بهبفد  باا خفد   تکاار

 

Kanban پروژه تیر یمد برای Lean 

Kanban  دا خفد کاد کندیم کمب  ما  به  که  اقو  کاد  گادش  و تیمد   هاررش  ن  تتگ تادی  از  یکی 

 .دیده شیافزا دا خفد ییکادا وینها دد ر دیببخش بهبفد دا خفد کاد گادش د،یکن تج م

 

Kaizen and Kairyo 
ایرن ابرزاد . اقرو Lean اقرتانداددی اصرل اصرفل از یکری م رتمت بهبرفد  رد، گرتره  ربال   کره طرفدهمران

  براا  م رتمت   هراترالش  ر  ی خصر  قرط   دد  خرفد  تفقرعه   باا  مدار    هاتالش  از  یبیتاک  انگاینما

 . فد ییکادا ر عملکاد یرا ع بهبفد به منجت تفاندیم که اقو یقازمان ر یمیت قط  دد بهبفد
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 منابع: 

https://kanbanize.com/lean-project-management 

https://www.planview.com/resources/articles/lean-

methodology/#:~:text=Lean%20Methodology%20Summary,improvement%20and%20resp

ect%20for%20people. 
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