سال مربوط
به محتویات

حوزه مرتبط

تصویر جلد

عنوان

شرح محتویات کتاب

ناشر

محل نشر

موضوعات اصلی

کتاب
کشاورزی
گزارش ساالنه
بهرهوری سبز
رشد اقتصادی

آمارنامه بهرهوری سال  2017سازمان بهرهوری آسیایی بر اساس روش تجزیه و تحلیل تطبیقی اعضای  ،APOاقتصاد کشورهای مرجع و گروه
آمارنامه بهرهوری سال  2017سازمان
بهرهوری آسیایی

هزینه ها

بندی اقتصادی برای ایجاد یک تصویر جامع از عوامل موثر بر سودآوری بهرهوری تهیه می شود .ابداعات جدید موارد زیر را شامل می شوند :برآورد
بهرهوری کل عوامل تولید برای Lao PDR؛ اصالح ارقام مربوط به رشد اقتصادی از اواخر دهه  1990برای کشور غیرعضو میانمار و تجزیه و

انتشارات دانشگاه Keio

کشور ژاپن

بهرهوری

تحلیل تفاوت دستمزد ساعتی کارکنان ،کارگران مشاغل آزاد و مشاورین خانواده ،که به طور ویژه به تحقیقات و برنامه ریزی اقتصادی میان مدت

چشم انداز صنعت

و بلند مدت مرتبط هستند.

درآمد واقعی

2017

سیاست توسعه
فصل اول :چرا این کتاب را مطالعه کنیم؟

صنعت و خدمات

فصل دوم :وضعیت فعلی

بهرهوری دانش در بخش عمومی:
ارتقای کار دانشی برای بهبود
اثربخشی

فصل سوم :چلش های کلیدی برای بخش عمومی

همکاری بین همکاران از شش کشور عضو  APOبه همراه انگلستان ،این کتاب که با همکاری شش کشور عضو و انگلستان نوشته شده است ،به
اهمیت ارتقای بهرهوری در تمام بخش های درگیر با کار دانشی در بخش عمومی می پردازد .هر هشت فصل این کتاب ،اصول مربوط به نمونه
های تاثیرگذار کارهای دانشی و چگونگی ارزیابی بهرهوری در آن ها را بررسی کرده و در راستای ارتقای بهرهوری دانش سازمانی برای اقزایش

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

فصل چهارم :اهداف اصلی
فصل پنجم :راهبردهای مدیریت دانش

ارزش خدمات عمومی در عصر تغییرات نوآورانه موثر در تمام حوزه های اجتماعی -اقتصادی ،جهت گیری های آتی را پیشنهاد میدهد.

فصل ششم :روش ها و ابزارهای کلیدی
فصل هفتم :سنجه ها
فصل هشتم :گام های بعدی
مدول  :1معرفی و راهنمای نمونه های موفق در حوزه کشاورزی
مدول  :2توسعه  GAPدر سیستم تولید محصوالت باغبانی

کشاورزی

راهنمای نمونه های موفق کشاورزی
( )G AP

برای کمک به مروجین ،تولیدکنندگان ،کارگران فنی و متخصصین مربوطه در انتشار روشهای توسعه پایدار کشاورزی ،این کتابچه راهنما شامل
نگرش و تجارب پیشکسوتان در زمینه نمونه های موفق در حوزه کشاورزی ( )GAPمی باشد.

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

مدول  :3مدیریت زمین زراعی
مدول  :4امنیت غذایی
مدول  :5حفاظت محیطی
مدول  :6سالمت ،امنیت و رفاه کارکنان
مدول  :7سیستم های مدیریت کیفیت ()QMS
سازمان
اجالس شورای حکام و نشست کارگاهی 2016

گزارش ساالنه

گزارش ساالنه  2016سازمان
بهرهوری آسیایی

این گزارش بر پروژه های بهبود بهرهوری ،پیشبرد توسعه اقتصادی بهتر ،بازاریابی اجتماعی ،مسائل مربوط به اشتغال جوانان ،مدیریت تنوع ،جوامع
در حال پیر شدن و اشتغال مبتنی بر جنسیت متمرکز شده است .همچنین جزئیات و خالصه ای از تمام پروژه های سال  2016سازمان بهرهوری
آسیایی و اطالعات مربوط به سازمان های ملی بهرهوری کشورهای عضو را شامل می شود.

شرح مختصری از پروژه های سازمان بهرهوری آسیایی در سال
2016
خالصه پروژه سال  2016سازمان بهرهوری آسیایی
گزارش مالی
سازمان های ملی بهرهوری

بهرهوری سبز
رشد اقتصادی

نسخه نهم آمارنامه بهرهوری  ،APOمقایسه جامع بین کشوری از قبیل رشد اقتصادی ،تغییرات ساختاری و عملکرد بهرهوری در اقتصاد آسیا و

2016

آمارنامه بهرهوری سال  2016سازمان

کشورهای مرجع جهانی ،شامل مقایسه جامع بین کشورها در زمینه های رشد اقتصادی ،تغییرات ساختاری و عملکرد بهرهوری در اقتصادهای

بهرهوری آسیایی

مرجع آسیایی و جهانی را با انعکاس اصالحات اخیر در سیستم حساب های ملی شامل می شود .برآورد بهرهوری کل عوامل برای نپال و اطالعات

هزینه ها
انتشارات دانشگاه Keio

کشور ژاپن

اولیه بهرهوری نیروی کار هر کارگر برای شهرهای منتخب آسیایی ،شاخصه های جدیدی هستند.

بهرهوری
چشم انداز صنعت
درآمد واقعی
اهمیت الگوها و جوایز تعالی کسب و کار برای بخش عمومی

مدل های تعالی کسب و کار و جوایز

صنعت و خدمات

برای بخش عمومی :راهنمایی برای
سازمان های ملی بهرهوری

دیدگاه های سازمان های ملی بهرهوری در زمینه تعالی کسب و
کار

هدف این کتابچه راهنما ،معرفی الگویی برای تعالی کسب و کار ،جوایز برای بخش عمومی و یا ارتقای طرح های موجود در آن ها است .در این
کتابچه ،اهمیت الگوی مرکز تعالی از طریق بیان اطالعاتی در خصوص ارتقاء و پذیرش مرکز تعالی ،ایجاد فرآیند جایزه دهی و پیرو آن مجموعه ای
از پرسش ها و پاسخ ها ذکر شده است .آخرین فصل از هفت فصل این کتابچه مشخص می کند که چگونه سازمان های ملی بهرهوری ،پروژه های

ارتقای تعالی کسب و کار
سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

تعالی کسب و کار را در تمام حوزه های مهم بخش عمومی به عهده گیرند.

کاربرد و تشویق بکارگیری تعالی کسب و کار
شناسایی تعالی کسب و کار در سازمان ها از طریق فرایند
اعطای جوایز
نمونه هایی از جوایز و طرح های تعالی کسب و کار برای 24
بخش عمومی در اقتصاد کشورهای عضو سازمان بهرهوری
آسیایی
بنگالدش
اندونزی

از آنجایی که بهرهوری بخش عمومی در زندگی تمام شهروندان نقش مهمی دارد APO ،و سایر موسسات ،تحت تأثیر مفهوم "مدیریت عمومی
سنجش بهرهوری بخش عمومی در

جدید" ،در حال تجدید نظر درباره سنجش بهرهوری در بخش عمومی هستند .با بررسی روش های مورد استفاده در استرالیا ،فنالند ،نیوزیلند و

کشورهای آسیایی منتخب

انگلستان برای بهبود خدمات عمومی ،تالش های صورت گرفته در هشت کشور عضو  ،APOبا تمرکز بر سازمان های مالیاتی و اداره صدور
گذرنامه آنها ،به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته اند.

جمهوری اسالمی ایران
سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

پاکستان
فیلیپین
سریالنکا
تایلند
ویتنام

پیشنهادات
روندهای جهانی در کاربردهای زیست-فناوری

کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی و رقابت
پذیری جهانی

تجاری سازی زیست-فناوری کشاورزیك سرمایه گذاری،
سیاست ،چارچوب های قانونی و سازمانی

مجموعه ای از مقاالت ارائه شده در حوزه کنفرانس کسب و کار کشاورزی و غذای آسیا در سال  :2013بیوتکنولوژی و رقابت پذیری جهانی شامل
روندها در کاربردهای بیوتکنولوژی ،تجاری سازی بیوتکنولوژی کشاورزی ،مدیریت ریسک برای پایداری ،همه نقش های بیوتکنولوژی در ارتقای

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

بهرهوری سبز و رقابت پذیری محصوالت کشاورزی.

مدیریت ریسك توسط SMEهای کشاورزی /زیست-فناوری -
محور برای زیست-فناورزی پایدار
زیست-فناوری و بهرهوری سبز در کشاورزی
ارتقای رقابت پذیری در محیط های کسب و کار زیست-فناوری
کشاورزی
گزارش های کشوری و نمونه های مورد مطالعه
سازمان
اجالس شورای حکام و نشست کارگاهی 2015

گزارش ساالنه

گزارش ساالنه  2015سازمان
بهرهوری آسیایی

این گزارش بر پروژه های بهبود بهرهوری ،پیشبرد توسعه اقتصادی بهتر ،بازاریابی اجتماعی ،مسائل مربوط به اشتغال جوانان ،مدیریت تنوع ،جوامع
در حال پیر شدن و اشتغال مبتنی بر جنسیت متمرکز شده است .همچنین جزئیات و خالصه ای از تمام پروژه های سال  2015سازمان بهرهوری

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

آسیایی و اطالعات مربوط به سازمان های ملی بهرهوری کشورهای عضو را شامل می شود.

شرح مختصری از پروژه های سازمان بهرهوری آسیایی در سال
2015
خالصه پروژه سال  2015سازمان بهرهوری آسیایی
گزارش مالی

2015

لیست سازمان های ملی بهرهوری

بهرهوری سبز
رشد اقتصادی

آمارنامه بهرهوری سال  2015سازمان
بهرهوری آسیایی

هزینه ها

نسخه هشتم آمارنامه بهرهوری  ،APOاطالعات تطبیقی را در حوزه بهرهوری و رشد اقتصادی ارائه می دهد که اقتصاد  30کشور عضو ،استرالیا،
اتحادیه اروپا ،ترکیه و ایاالت متحده آمریکا به عنوان اقتصادهای مرجع از سال  1970تا  2013را شامل می شود .اقدامات انجام شده در حوزه

انتشارات دانشگاه Keio

کشور ژاپن

بهرهوری در این گزارش بر اساس اطالعات و برآوردهای انجام شده برای پروژه آمارنامه بهرهوری  APOاز سال  2007است.

بهرهوری
چشم انداز صنعت
درآمد واقعی
فصل اول :رشد اقتصادی در آسیا

صنعت و خدمات

فصل دوم :تایوان
فصل سوم :هند

نوآوری و تأمین مالی صنایع کوچک

پس از یک بررسی جامع ،این نشریه بر اقدامات سیاست های مختلف دولت های هفت اقتصاد آسیا برای شبیه سازی نوآوری در بین SMEها

و متوسط در اقتصاد کشورهای

تاکید کرده و همچنین در گفتمان فعلی در مورد اهمیت تأمین مالی نوآوری ها برای ایجاد یک محیط هدایت گر برای رشد بلند مدت SME

آسیایی منتخب

مشارکت می کند.

فصل چهارم :اندونزی
سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

فصل پنجم :کره جنوبی
فصل ششم :مالزی
فصل هفتم :فیلیپین
فصل هشتم :تایلند

کشاورزی
سازمان
اجالس شورای حکام و نشست کارگاهی 2014

گزارش ساالنه

گزارش ساالنه  2014سازمان

این گزارش ،جزئیات تمام پروژه های  APOکه در سال  2014بر اساس حوزه موضوعی ،اطالعات آن ها در خصوص سازمان های ملی بهرهوری و

بهرهوری آسیایی

خالصه های پروژه ها در جداول با ذکر نام کارشناسان پروژه متخصص و اطالعات آماری ،سازماندهی شده است ،را شامل می شود.

راهنمای هزینه یابی جریان مواد:

 MFCAکه در اواخر دهه  1990آغاز شد ،یک ابزار مدیریت محیطی است ،چرا که شفافیت جریان های مواد را افزایش داده و در نتیجه اتالف را

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

شرح مختصری از پروژه های سازمان بهرهوری آسیایی در سال
2014
خالصه پروژه سال  2014سازمان بهرهوری آسیایی
گزارش مالی
سازمان های ملی بهرهوری
مدول  :1مفهوم کلی هزینه یابی جریان مواد
مدول  :2ویژگی های MFCA

بهرهوری سبز

IS O 14051

کاهش می دهد .این راهنمای ساده ،شش مدول و یک نمونه مورد مطالعه را شامل می شود.

مدول  :ISO 14051 :3قلمرو ها ،واژگان و معانی
مدول  :ISO 14051 :4اهداف و اصول MFCA
مدول  :ISO 14051 :5عوامل زیرساختاری MFCA
مدول  :ISO 14051 :6گام های اجرایی MFCA
روابط مدیریت کار به سبك ژاپنی
روابط مدیریت کار در ژاپن
روابط صنعتی در ژاپن

راهنمای روابط مدیریت کار :تجارب
ژاپنی و بهترین نمونه ها

2014

گسترش جهانی شدن به این معنی است که شرکت های قوی باید روابط مدیریت کار سازنده خود را در حوزه های متنوع گسترش دهند .جنبش
بهرهوری در ژاپن همواره با روابط خوب مدیریت کار ارتباط دارد و این کتابچه ،سیر تکامل آنها را تا رسیدن به تعادل بین بهبود بهرهوری و
احترام متقابل بین دو طرف بررسی می کند ،که می تواند با هر موضوعی تطبیق داده شود.

نمونه مورد مطالعه  :1اتحادیه کارگران موتور -HONDA
ساختار تالش ها و همکاری مدیریت کار برای ایجاد روابط
نمونه مورد مطالعه  :2روابط صنعتی در صنعت خودرو ژاپن
نمونه مورد مطالعه  :3سیستم های مشاوره ای مدیریت کار در
ژاپن و تالش های صورت گرفته برای SPRING LABOR
OF F E NS IVE
رشد اقتصادی و روابط مدیریت کار ژاپن -نقش موسسات
مربوطه
رشد اقتصادی

صنعت و خدمات

آمارنامه بهرهوری سال  2014سازمان
بهرهوری آسیایی

هزینه ها

نسخه هفتم آمارنامه بهرهوری  ،APOاطالعات تطبیقی را در حوزه بهرهوری و رشد اقتصادی ارائه می دهد که اقتصاد  29کشور عضو ،استرالیا،
اتحادیه اروپا ،ترکیه و ایاالت متحده آمریکا به عنوان اقتصادهای مرجع از سال  1970تا  2011را شامل می شود .ویژگی جدید ،برای اولین بار،

انتشارات دانشگاه Keio

کشور ژاپن

محاسبات مربوط به بهرهوری کل عوامل تولید را برای بنگالدش شامل می شود.

بهرهوری
چشم انداز صنعت
درآمد واقعی
هند
اندونزی
مالزی
مغولستان

کتابچه راهنمای  APOشامل پروژه

مجموعه ای از  13پروژه مدل اجرا شده در  9کشور عضو را در سالهای  2011-2007شامل می شود که جزئیات مشکالت مربوط به بهرهوری و

های مدل

نحوه حل آنها را شرح داده است .ارقام و جداول فراوان ،با عکس های قبل و بعد در این کتابچه ،نتایج را مستند می کنند.

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

پاکستان
فیلیپین
سریالنکا
تایلند
ویتنام

بخش اول :پیش زمینه ،چارچوب منطقی و تحلیلی

سیاست های کشاورزی در کشور

کشاورزی

های منتخب عضو  : APOبررسی از
طریق تحلیل انتقال

ترکیب یک مطالعه آزمایشی که به طور مشترک با مرکز آسیایی دانشگاه کیوشو در بررسی سیاست های کشاورزی برخی از کشورهای عضو APO
(هند ،اندونزی ،مالزی ،تایوان ،تایلند) بر اساس روش برآورد میزان حمایت تولیدکننده  OECDانجام شده است.

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

بخش دوم :چارچوب روش شناسی در تجزیه و تحلیل سیاست
های کشاورزی
بخش سوم :ترکیب
بخش چهارم :گزارش های کشوری
سازمان
اجالس شورای حکام و نشست کارگاهی 2013

گزارش ساالنه

گزارش ساالنه  2013سازمان

جزئیات تمام پروژه های  APOبرگزار شده در سال  2013که با توجه به حوزه موضوعی ،اطالعات سازمان های ملی بهرهوری و خالصه پروژه ها

بهرهوری آسیایی

در فرم جدول با ذکر نام کارشناسان اختصاص داده شده به این پروژه ها و داده های آماری سازماندهی شده اند.

سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

شرح مختصری از پروژه های سازمان بهرهوری آسیایی در سال
2013
خالصه پروژه سال  2013سازمان بهرهوری آسیایی
گزارش مالی
سازمان های ملی بهرهوری

2013

بهرهوری سبز
رشد اقتصادی آسیایی
هزینه ها

آمارنامه بهرهوری سال  2013سازمان

نسخه ششم آمارنامه بهرهوری  ،APOاطالعات تطبیقی را در حوزه بهرهوری و رشد اقتصادی  29کشور عضو ،استرالیا ،اتحادیه اروپا ،ترکیه ﴿که

بهرهوری آسیایی

برای اولین بار در نظر گرفته شده است﴾ و ایاالت متحده آمریکا به عنوان اقتصادهای مرجع از سال  1970تا  2011ارائه می دهد.

انتشارات دانشگاه Keio

کشور ژاپن

بهرهوری
چشم انداز صنعت
درآمد واقعی
فصل  :1بنگاه بین المللی سنگاپور

صنعت و خدمات

فصل  ،Bharat Electronics Limited :2هند

مدیریت دانش برای بخش عمومی

نمونه هایی از کاربرد مدیریت دانش در سازمان های بخش عمومی در هند ،کره جنوبی ،مالزی ،سنگاپور ﴿دو نمونه﴾ و تایلند به همراه شرح
چارچوب مدیریت دانش بخش عمومی  APOدر این کتاب آورده شده است.

فصل  :3خدمات گمرک کره
سازمان بهرهوری آسیایی

کشور ژاپن

فصل  :4بیمارستان ،Taphanhin Crown Prince
تایلند
فصل  :5آژانس علوم ،فناوری و تحقیقات ،سنگاپور
فصل  :6موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی ،مالزی

