
  و فلوچارت فرآيندآموزش 

  تعريف فرآيند:

  كند .  ها ( خروجيها ) تبديل مي به ستاندهها ( وروديها ) را  فعاليتهايي است كه داده  مجموعه -1

كند  ها عمل مي داده ها به  ستانده هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل  يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت -2

  به عنوان يك فرايند در نظر گرفت .  توان ميرا 

  

  اجزاي فرآيند:

 م .يشناس يند را با آن مياست كه فرآ يعنوان فرايند: نام �

  ) يديد اقالم توليد/ خريمحصول جد يرنده مفهوم باشد (طراحيه : ساده و در بر گيتوص

  كنيم. ب مييند تعقيفرآ ياست كه از اجرا يان كننده مقصود و هدفيند: بيهدف فرآ �

  ) يديتول ياز واحدهاين اقالم مورد نيا و شفاف باشد ( تاميه : گويتوص

  صاحب فرايند �

  كه حداقل در يك مرحله از مراحل فرايند درگير باشند. همكاران فرايند:افرادي �

  منابع انساني و غير انساني الزم كه براي عملكرد فرايند ضروري هستند)(ورودي: �

  (نتيجه مستقيم فرايند كه واجد تغييرات مقدماتي در جهت تبديل به يك تغيير نسبتا پايدار ) خروجي �

  فعاليت ها  �

  مسئول انجام هر فعاليت �

  (نيروي انساني،تجهيزات،لوازم مورد نياز)منابع فرايند  �

  

  مراحل فرآيندنويسي:

 شناسايي  �

  تدوين �

  انتخاب فرايندهاي اصلي �

  توالي فرايندها �

  فرايندهاتعامل  �

  

    



 فلوچارتترسيم  در اشكال و عاليم

 دستورالعمل از يك هر جاي به و شود مي استفاده جمالت از استفاده جاي به قراردادي عاليم از فلوچارت به الگوريتم يك تبديل براي

 فلش خطوط از استفاده با را اشكال اين ها دسورالعمل اجراي ترتيب اساس بر و بگيريد كار به را آن معادل عالمت و شكل ميتوانيد ها

 تمام در اما است نامحدود ، شود وارد عالمت هر به توانيد مي كه هايي فلش تعداد كه است ذكر به الزم.نماييد متصل يكديگر به دار

  .شود خارج تونيد مي فلش يك فقط شرط عالمت جز به عاليم

  

  شرح  شكل

  براي نشان دادن شروع و خاتمه عمليات  

 ورود اطالعات

 فعاليت هاي انجام شده  

 خروج اطالعات بر روي كاغذ  

 سئوال، تصميم گيري و شرط هاي دلخواه  

  عالمت اتصال  

اگر فلوچارت به اندازه اي بزرگ باشد كه بيش از يك صفحه 

بخواهد از اين عالمت و با يك حرف در آن نمايش داده 

  ميشود.

  بايگاني  

 مسير جريان  

  

  

  

  

  

  

  

 



  فرآيند استخدام

  

  

  

  

  

  

  

  

    

اعالم موضوع به واحد مربوطه مبني 

برعدم بالتصدي بودن پستهاي معرفي 

 شده

 تطبيق نيازها با پستهاي سازماني بالتصدي توسط كارشناسان  واحد   تشكيالت

آيا پستهاي اعالم شده    

 ؟بالتصدي ميباشد

بع مالي  و ارسال آن به اداره بررسي  برگ تشخيص شغل و شاغل توسط كارشناسان  مديريت برنامه ريزي منا

 استخدام پس از تائيد 

A 

  تعيين نيازهاي استخدامي  طي فرم  توسط واحدها و ارسال  به اداره استخدام دانشگاه از طريق  دبيرخانه   

بررسي اعالم نياز واحدها توسط  كارشناسان اداره استخدام و تهيه و تنظيم برگ تعيين 

 مشخصات شغل و شاغل و اعالم آن به اداره تشكيالت بصورت دستي  

 ارسال اعالم نياز به مديريت برنامه ريزي منابع مالي جهت تامين اعتبار

ديريت توسعه سازمان و سرمايه تائيد و  امضا نهايي برگ تشخيص شغل و شاغل توسط م

 انساني و معاونت برنامه ريزي منابع بصورت دستي و ارائه آن به اداره استخدام  

 شروع 

 درخواست اعالم نيازهاي استخدامي واحدهاي تابعه از طريق اداره استخدام دانشگاه طي مكاتبات برون سازماني

بايگا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 انتشار آگهي استخدام در سايت دانشگاه  و ارسال يك نسخه از آن به روابط عمومي دانشگاه جهت درج در نشريات 

 محل و زمان  برگزاري آزمون از طريق سايت استخدام و  درج  كارت آزمون در اينترنتتعيين 

تصحيح اوراق توسط كارشناسان منتخب ( با نظارت حراست  دانشگاه )  و اعالم نتايج نهايي  قبولشدگان در سايت 

 ق اداره استخدام  دانشگاه  پس از انجام مصاحبه حضوري رشته هاي مختلف توسط كارشناسان منتخب از طري

  توسط اداره استخدام  ارسال دعوتنامه به پذيرفته شدگان پس از اخذ نظر گزينش

حضور داوطلب در اداره استخدام و تشكيل پرونده و معرفي جهت  اخذ ( تائيديه تحصيلي ، عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد ) 

 توسط اداره استخدام  

A 

 تكميل فرمهاي استخدامي بصورت اينترنتي توسط داوطلبان استخدام و ارسال آن به اداره استخدام 

دريافت فرمهاي تكميل شده اطالعات استخدامي از طريق سايت و بررسي آن توسط كارشناسان اداره استخدام و اعالم 

  بصورت تلفني  موارد نقص و كمبود به داوطلبان

 برگزاري آزمون با هماهنگي حراست دانشگاه و جمع آوري اوراق آزمون 

معرفي به هسته گزينش جهت تعيين صالحيت استخدامي توسط اداره استخدام و انجام مصاحبه با كارشناسان هسته     

 گزينش  

 آيا  مورد تائيد ميباشند ؟

پايا

B 

 خدمتي و راهنمايي بمنظور رفع ابهامات وي توافق اوليه با متقاضي جهت تعيين محل 

موقت  بايگاني



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

تهيه ابالغ تعيين محل خدمت پس از تكميل پرونده توسط اداره استخدام و ارسال رونوشتهاي 

 مربوطه به محل خدمتي تعيين شده ، گزينش ، حراست و واحد تشكيالت 

 پايان

 نهايي پرونده و صدور احكام پس از دريافت شروع بكارتوسط اداره استخدام و ارسال پروند ه به بايگاني  بررسي 

B 

 ارسال پرونده به محل خدمت فرد استخدام شده توسط واحد بايگاني

 


