


دومین کارگاه رابطین تحول اداری 

گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی تهران دانش

کاربردیمدیریت تحول، نوسازی و مطالعات 
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عناوین و موضوعات کارگاه

اصالح فرآیندها

visioآموزش 



اصالح فرآیندها



دالیل برگزاری کارگاه اصالح فرآیندها 

الزامات)کشورریزیبرنامهومدیریتسازمانبخشنامه

(قانونی

دانشگاهدرسازییکپارچه

دراجراییهایدستگاهارزیابیهایشاخصازیکی

(عملکردارزیابینظام)رجاییشهیدجشنواره

مجموعهسایتوبدرعموماستفادهجهترسانیاطالع

گیگسترددلیلبه-اداریتحولرابطینبرایاولکارگاه

همکاران،استقبالومجموعههرفرآیندهایوهافعالیت

سیفرآیندنویپروژههمکارنبرایمجددبرگزاریبهتصمیم

لمللیابینبیمارستانی،اعتباربخشیجهتواحدهاازبرخی

ازنیتنهاودادهانجاماینازپیشراپروژهاینایموسسهیا

.باشدمیمجددبازنگریبه



:فهرست مطالبی که در این قسمت بررسی خواهند شد

مدیریت فرآیند

فرآیند و ارتباط آن در سازمان

نگرش فرآیندی

شناسنامه فرآیند

انواع فرآیندفرآیند و مفاهیم آن

روش های بهبود فرآیند
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Visioآموزش نرم افزار  آموزش نحوه فرآیندنویسی



فرآیند و ارتباط آن در سازمان



تبیین روابط بین نظام، سیستم، فرآیند و فعالیت

نظام

سیستم

فرآیند
فرآیند

فرآیند فرآیند

سیستم

فعالیت
فعالیتفعالیتفعالیتفعالیت

فعالیتفعالیتفعالیتفعالیت

فعالیت
فعالیتفعالیت

کهعناصریازایمجموعه:نظام

.باشندمیتعاملدربایکدیگر

زاعبارتستسیستم:سیستم

گریکدیبهوابستهروشتعدادی

هدفازقسمتیآنها،اجرایباکه

.شودمیمحققسازمانیهای



:اجزاء سیستم به شرح زیر می باشد

ها  ورودیInputs           

هاخروجیOut puts

 فرآیندProcess

بازخوردFeedback        

 محیطEnvironment    

فرآیند

محیط

ورودیهاخروجیها

باز خورد



فرآیند و مفاهیم آن



فرآیند چیست؟

وردمیآوبوجودراخاصیخدمتيامحصولکهبودهمرتبطومتوالیفعالیت هایمجموعهفرآيند•

.کندمیايجادافزودهارزشسازمانبرای

مكانیوزمانیمحدودهيكدرکاریفعالیتهایازشدهمرتبومشخصمجموعهای•

.استشدهمشخصآنخاتمهوشروعکهاستمعین

.استنیازخاصیدادهایدرونبهمحصولاينايجادبرای•



فرآیندهای موجوود در هور سوازمان بورای     

دستیابی بوه ماموریوت سوازمان  طراحوی     

سوی  شده اند؛ تا با عملکرد بهتر نیازهای اسا

.ذینفعان را تأمین نمایند

ضرورت وجود فرآیند در سازمان



وکارايیموجودفرآيندهایبايدرجوعاربابخواستههایونیازهابهپاسخگويیبرای

.باشندداشتهراالزماثربخشی

گیردانجامدرستصورتبهکهداشتخواهدراالزمکاراییزمانیفرآينديك.

راحیطوانتخابدرستصورتبهکهبودخواهدبرخورداربخشیاثراززمانیفرآينديك

.باشدشده

دهدمینشانراکاردرستانتخابآنبخشیاثروکاردرستانجامفرآيندهرکارايی.

ضرورت وجود فرآیند در سازمان... 



م و واژگانیمفاه

ندیعنوان فرآ

.می شناسیند را با آن میاست که فرآینام
...(و /صدور مجوز/جدیدجذب دانشجوی / دیمحصول جدیطراح)رنده مفهوم باشد یساده و در برگ: هیتوص

ندیهدف فرآ

.می کنیب میند تعقیفرآیاست که از اجرایان کننده مقصود و هدفیب
(تابعهیاز واحدهاین اقالم مورد نیتام)ا و شفاف باشد یگو: هیتوص

(Process Title)

(Process Purpose)

نیروی انسانی، تجهیزات، لوازم مورد نیاز منابع فرآیند     



ندیدامنه فرآ

ند از کجا شروع و به کجا ختم  ینکه فرآیق ایمشخص کننده دق

.   شودیرا شامل نمز یچچه و  شود یچه چیز را شامل م،  شودیم

(انبارشده دریداریدمان اقالم خریتا چورود درخواست کاال به تدارکات از : مثال)ا و شفاف باشد یگو: ه یتوص

(Process Scope)

(ورودی)ندیفرآیدرون دادها

رقابل یا غی(tangible) شوند قابل لمس یل میتبدیند به خروجیمواردی که در فرآ
.لمس باشند

.  تندزات ، اطالعات، منابع انسانی و غیر انسانی الزم که برای عملکرد فرآیند ضروری هسیمواد ، تجه: مثال 

(Process Inputs)

م و واژگانیمفاه



(خروجی)ندیفرآیبرون دادها

. اشدن شده مطابقت داشته بییش تعیاز پید با خواسته هایکه بایا محصولیخدمت 

.ر قابل لمس باشندیا غی توانند قابل لمس یم

جاد شده، سوابقیاید شده، داده هایقطعه تول: مثال 

ند یکنترل فرآ

.اشدبیا خارجیی تواند داخلیم. شودیل میند،تحمیاست که بر فرآینظارت و کنترل
یداخلی هایزیسازمان، ممیداخلیارباب رجوع، قانون، روش ها: مثال 

(Process Outputs)

(Process Control)

م و واژگانیمفاه



(Process Effectiveness) اثربخشی فرآیند

.معینتوانایی فرآیند در حاصل نمودن نتایج طرح ریزی شده و 

(process Indicator)های فرآیند شاخص

.شودارزشی که می تواند برای تشخیص اثربخشی فرآیند به کار برده 

ندفرآیخاص، هزینه محصول یککیفیت یک محصول خاص، رضایت مشتری از کیفیت فرآیند، شاخص سرعت انجام مانند

م و واژگانیمفاه



.دگردمیمحسوبفرایندصاحبباشد،میفرآیندرونددراصلیگیرندهتصمیمکهفردی:فرآیندصاحب•

.باشنددرگیرفرآیندعملکردمراحلازمرحلهیکدرحداقلکهافرادی:فرآیندهمکاران•

.می کنددریافترادیگرراواحدیاشخصکارنتیجهکهواحدییاشخص:مشتری•

ایشنمکلیبطورکارهاگردشجریاناستاندارد،عالئمازاستفادهباآندرکهاستنموداری:کارجریاننمودار•

.می شودداده

بهوشودمیاجراءکهچنانآنروشیکشناختازعبارتستمستندسازی:کارانجامروشمستندسازی•

.نمایدارائهراکارروششناساییجهتنیازمورداطالعاتکهنحویبهمختلف،ابعادازآنتصویرکشیدن

درکارانجامروشهایوفرآیندهاساختار،ریشه ایوبنیادینبازاندیشیدرواقعمجددمهندسی:مجددمهندسی•

.می باشدهزینهوکیفیتسرعت،:قبیلازعملکرداساسیشاخص هایبهبودمنظوربهسازمان

م و واژگانیمفاه



ویژگی های صاحب فرآیند

. گرددفردی که تصمیم گیرنده اصلی در روند فرآیند می باشد، صاحب فرآیند محسوب می•

.هر فرآیند حداقل یک صاحب فرآیند دارد•

.صاحب فرآیند بیشترین اطالعات را از عملکرد فرآیند دارد•

.مسئول حل مسائل، مشکالت و گزارش دهی در فرآیند می باشد•

.بیشتر از سایرین از نیازمندی ها اطالع دارد•



اجزای فرآیند

PROCESSInputs Outputs

تجهیزات و 

ماشین آالت
منابع انساني

روش ها ،
...دستورالعمل ها ،

قوانین و مقررات
زیر ساخت ،

ساختمان ها و فضاهاي كاري



نمونه فرآیند سازمانی

انبارازکاالدرخواست•

نندهدرخواست کدستبهراکاالکهفعالیت هاییمجموعه.می شودایجادگوناگونفعالیت هایازفرآینداین•

.می رساند

درخواستورودی•

نیازموردکاالیخروجی•

...واداریامورمدیرمالی،واداریمعاونفرآیندصاحب•

کنندهدرخواستواحدیافردمشتری•

متبوعحوزهیافردکاالیتامینهدف•



فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان

ذیربطدانشکدهآموزشبهدانشجومراجعهورودی•

تحصیلبهاشتغالگواهیخروجی•

دانشکدهمالیاداریمعاونیارئیسفرآیندصاحب•

دانشجومشتری•

دانشجودرخواستتامینهدف•



انواع فرآیند



فرآيندهای
مديريتی

فرآيندهای
پشتیبانی

فرآيندهای
اصلی

فرآيندهای
هستهای

:فرآیندها به چهار دسته اصلی ذیل تقسیم می شوند



هسته ایفرآیندهای 
باتبطمرفرآیندهاایندیگرعبارتبه،می باشندسازمانتشکیلازاصلیهدففرآیندهاازدستهاین

.هستندسازمانتوسطشدهارائهخدماتیاتولیدیمحصوالت

داردایهستهفرآیندمشتریانش،بهشدهارائهخدماتیامحصوالتتعدادبهسازمانیک.

پزشکیعلومدانشگاهدردرمانیوآموزشیخدماتارائهمانند

سازمان 

فرایند هسته ای  مشتري



فرآیندهای اصلی
ه باشند  وجود نداشتفرآیندها هسته ای می شوند به طوریکه اگر این فرآیند باعث تحقق فرآیندها این دسته از •

. هسته ای محقق نمی گردد و سهم عمده ای در موفقیت سازمان دارندفرآیند 

.  در سازمان هستندارزش ساز فرآیندهای و هسته مرکزیها فرآیند این •

باط و ارتاشتند، مشتریارزش افزوده برای ، داشتنسازماندر بودنحیاتیو مولد : فرآیندمشخصه های این نوع •

سازمانیتحقق اهداف در ی تاثیرگذارو بیرونمحیط فرآیندهای سازمان و فرآیندهای تعامل با سایر 

سازمان

فرایند هسته ای مشتري

فرایندهای اصلی



نمونه هایی از فرآیندهای اصلی

فرآیند استخدام              اداره طرح و استخدام مدیریت توسعه•
فرآیند ثبت نام                 ادراه پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی•
واگذاری خوابگاه به دانشجویان              مدیریت امور خوابگاهها معاونت  •

دانشجویی
حضور و غیاب•
فرصت مطالعاتی•
انبارگردانی•
انتخاب مشاور•
برگزاری مناقصه             اداره امور قراردادها مدیریت نظارت•
ارزشیابی اساتید•
آموزش کارکنان               گروه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه•



فرایندهای پشتیبانی

اصلیدهایفرآینپشتیبانیبرایامانیستند،سازارزشمستقیمصورتبهفرآیندهااین•

کارکنانمزایایوحقوقپرداختمانند.هستندنیازمورد

سازمان

فرايند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي

يفرايندهاي پشتيبان



فرآیندهای مدیریتی
رایسازماناهدافبهدستیابیدرانسانینیرویرهبریوهدایتوظیفهکهگویندرافرآیندهاییمجموعه•

.باشدمیسازمانارشدمدیریتوظایفحیطهومی کننددنبال

.می باشدسازمانگذاریهدفوفرآیندهاکلکنندهاداره•

نگریبازسازمان،طراحیمنابعاختصاص:قبیلازمی باشدگیریتصمیموکنترلفرآیندهااینویژگی•

.مدیریت

سازمان

فرايند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي

فرايندهاي پشتيباني

فرايند مديريتي





:یندي یعني آنگرش فر

توجه به پدیده های اطراف و پیرامون و نگاه به آنها در

هوایی که داده ها را قالوب شنواسایی مجمووعوه فعالیت

در پی، هماین رویکورد. تبودیل به ستانده ها می نماید

ینودهای فرعی وآتبیین ارتباطات داخلی مووجود بین فر

.ینودهای اصلی استآهم تعییون ارتبواطات بیون فر



:اهمیت نگرش فرآیندي در سازمان

روشي براي نشان دادن گردش فعاليت ها در سازمان است•

از بيان جزييات مراحل كار اجتناب كرده و به بيان مراحل كلي مي پردازد•

سعي در حفظ روال كار به صورت پويا و پيوسته دارد•

مناسبترين و كم هزينه ترين وسيله براي آموزش كاركنان جديدبا فعاليت مورد نظر مي باشد•

انتظارات و توقعات كاركنان با ارباب رجوع و بالعكس مشخص مي شود  ارتباط، حدود نحوه •

پذيراستادامه كار در هر مرحله از انجام،توسط شاغل همتراز ديگر امكان •

ثمره فرايندهاي كارامد ارزش آفريني مي باشد•

 ینمايدوپايشعملكردفراينددرزمانهایمنظمبهپايدارنمودنفرايندومطابقتدادنآنبااستانداردهام)شده پایش و ارزشیابی خدمات ارائه

(بهپیشگیریازخطاونواقصاحتمالیمنجرمیشود





مدیریت فرآیند



مدیریت فرآیند

تعیین و شناسایی روش ها و فرآیندهای انجام کار: گام اول•

مستندسازی روش ها و فرآیندهای انجام کار: گام دوم•

اصالح و بهبود روش ها و فرآیندهای انجام کار: گام سوم•



مدیریت فرآیندی 

(جزیره ای )دیدگاه سنتی  و قدیمی  (فرآیندی )نو دیدگاه 



اهداف مدیریت فرآیند

و جهت مستند سازی و مدل سازی فرآیندهای اصلی و کلیدی دانشگاهایجاد وحدت رویه و ساختاری واحد•

کاهش تنوع سلیقه

کاهش هزینه های دانشگاه از طریق حذف فعالیت ها یا ضوابط زائد و غیرکارآمد و تسهیل و تسریع امور •

بهبود کیفیت و ارتقای ارائه خدمات به ذی نفعان•

به وجودآمدن نگرش فرآیندی، مشتری گرایی و کالن نگری در الیه های مختلف دانشگاه•

ایجاد فرهنگ، روحیه و تجربه کار تیمی و تصمیم گیری گروهی•

فرآیند سازی و ایجاد بستر الزم برای سنجش عملکرد افراد، گروه ها، بخش ها، و واحدهای سازمان•



اهداف مدیریت فرآیند... 

:نظیردانشگاهدراجرابراینظرموردپروژه هایسایرموجودوضعشناختبرایمناسبزمینه سازی•

...وEFQMوTQMسیگما،ششکیفیت،مدیریتسیستم

کارانجامبراینیازموردهایگامبینارتباطبرقراری•

افزودهارزشافزایش•

سازیمستند•

خدماتتولیدفرآیندهایسودآوری،کیفیتکارایی،افزایش•



مراحل ایجاد مدیریت فرآیند

و فهرست فرآیندهاکلیات تهیه•

یندهاآتعیین متولیان فر•

یندها در سطوح مختلفآشناسایی ورودی و خروجی های فر•

یندهاآتدوین فلوچارت فر•

(شاخص های پایش (یندآهر فرهیه چک لیست جهت کنترلت•

یندهاآی  فرارزشیاب•

یندهایی که باید اصالح شوند و یا تغییر یابندآشناسایی فر•



گاهراهکارهایی برای نهادینه کردن مدیریت فرآیند در دانش

یندهایآفروروشهاازهریکمسئولیامتولیتعییناجرایییندهایآفرمتولیانوآشناییتوجیهجهتآموزشیکارگاهبرگزاری•

اجرایی

اجرایییندهایآفرتعیینجهتمربوطهکارشناسانواجرایییندهایآفرمسئولینبینتفاهم•

اجرایییندهایآفروروشهاازهریکمسئولیامتولیتعیین•

یندآفرمتولیتوسطانتهاتاابتداازاجرایییندهایآفروروشهاازهریکبهمربوطهایفعالیتترسیم•

ذیربطکارشناسانبامستندسازیمرحلهدراجرایییندهایآفرمتولیانموثرومستمرتعاملوهمکاری•

دانشگاه(مستندسازیواجرایییندهایآفرعناوین)اجرایییندهایآفراطالعاتبانکایجاد•

(مجددمهندسی)اجرایییندهایآفرازهریکبنیادیاندیشیبازوبازنگری•



روش های بهبود فرآیند



معرفي برخي از روش هاي بهبود فرآیندها

نظام مدیریت مشارکتی•

مستندسازی فرآیندها•

استفاده از تکنولوژی فناوری اطالعات•

نظرسنجی از ارباب رجوعان•

((5Sآراستگی محیط کار •

ممیزی داخلی•

فنون آماری•



نظام مدیریت مشارکتی

درنهباشدمیافرادذهندرسازمانهاکاربردیومفیداطالعاتدرصدهشتاد•

.مشاورانذهنوکامپیوترهامستندات،

رویههاآننهانوآشکارفکریقوایازاستفادهوکارکنانبامشارکتصحیحبرقراری•

.داشتخواهدبردرراطرفینرضایتشکبیکهاستای



.یدخوب بررسی کنددهیکاری را انجام می

.یدمعقول است آن را مکتوب کناناگر کارت

.ید، انجام بدهدایآنچه را که مکتوب کرده

:ی شوداصوال در مستندسازی روال ذیل باید ط. مستندسازی فرآیندها یکی از روشهای پایه ای جهت بهبود سیستم می باشد

.یدرا بهبود بدهانکارت

.یدنتایج را بررسی کن



.استشدهدادهنشانهافرآیندبهبودچرخهدرسازیمستندجایگاهزیرشکلدر

مستند سازی فرآیند ها

چرخه بهبود فرآیند



انواع

روش هاي 

مستندسازي

دستورالعمل
انجام كار

استفاده از
فلوچارت

فرم ها و چک  

لیست هاي  

مناسب

استفاده از نرم 

افزارهاي 

كامپیوتري

آیین نامه ها



دانشگاهمزایای مستند سازی به عنوان یک تصمیم استراتژیک در سطح

امکان شناسایی فرآیندها و تعامل بین آنها

امکان به اشتراك گذاشتن منابع آموزش

امکان محاسبه و تحلیل شاخص های عملکردی فرآیند

  امکان شفاف سازی وجلوگیری از هر گونه ابهام در خصوص نحوه عملکرد فرآیندی

امکان هدایت، حمایت و نظارت مطلوب سازمان توسط مدیران ارشد

امکان مستندسازی و وجود نظم و انظباط سیستمی در داخل دستگاه



سنجش رضایت مشتری



؟چیست

وافرادسويازتواندميكهاستفرآیندهایيومراحلازمتشكلسیستمي

مواردبهبودورساندنحداكثربهجهتكاريمحیط هاينظمبرايگروهها

:شودبردهبكارذیل

5s

ایمني

پاكیزگي

سهولت

كارایي

دسترسي



معرفي اصطالحات

دسته بندی-(SEIRI)ساماندهي

(SEITON)نظم و ترتیب

(SEISO)پاكیزه سازي

(SEIKETSU)استاندارد سازي

(SHITSUKE)انضباطنگهداري و

5S



فنون و تکنینک های آماری

داده هابرگه ثبت

هیستوگرام

نمودار پارتو

نمودار علت و معلول

نمودار تمرکز نقص ها

نمودار پراکندگی

نمودارهای کنترل



شناسنامه فرآیند



فرم شناسنامه  

خدمت مورد تایید

وزارت متبوع



فرم شناسنامه  

خدمت مورد تایید

وزارت متبوع



فرم شناسنامه 

خدمت مورد تایید

وزارت متبوع

فرم شناسنامه  

خدمت مورد تایید

وزارت متبوع



توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت

برایمجموعهایازفرآيندهااستکهدرتعامالتبینمراجعینوکارکناندولتياسیستمهایارائهکنندهخدمت:خدمت
.انجامدرخواستمراجعینرویمیدهد

تأيیدبااالتريناستکهعناوينوتعدادآنهابهکلیهخدماتالكترونیكیوغیرالكترونیكیشاملفهرستیاز:عنوان خدمت
تااعناوينخدماتاعالمشدهبهمنزلهعناويناستانداردخادماتباودهوباههارخادمتکاديك.مقامدستگاهرسیدهباشد
.اختصاصدادهخواهدشد

هعناوانکهتوسطسازمانمديريتوبرنامهريزیکشوربهخدمتاختصاصدادهمیشودوباکديكتايی:شناسه خدمت
.شناسهخدمتازاينپساستفادهخواهدشد

بهعنوانارائهدهندهخدمت....نهادو/موسسه/شرکت/نامسازمان:نام دستگاه اجرایی

اجرايیبهعنواندستگاهمافوقدستگاههای....نهادو/موسسه/شرکت/نامسازمان:نام دستگاه مادر



.شامليكتعريفکاملازخدمتمیباشد: شرح خدمت

خدمتدستگاهاجرايیبهدستگاه،)(G2Cبرحسباينکهخدمتازنوعارائهخدمتدستگاهاجرايیبهمردم: نوع خدمت

.میشود،تعريفباشد (G2B)خدمتدستگاهاجرايیبهکسبوکار،(G2G)اجرايیديگر

ایعماومی،دستهبندینوعمخاطبینماننددانشجو،استاد،بازنشستگان،عموممردم،نانوايان،دساتگاهها: نوع مخاطبین

...دستگاههایاجرايی،جوانانو

:ماهیت خدمت

امعاهخدمتیکهتحققآنموجباقتداروحاکمیتکشوراستومنافعآنبدونمحدوديتشاملهمهاقشارج: حاکمیتی

.گرديدهوبهرهمندیازآنموجبمحدوديتبرایاستفادهديگراننمیشود

.خدمتیکهازنوعحاکمیتینباشد: تصدی گری

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت



:سطح خدمت

.خدمتیاستکهبهکلآحادجامعهبدوندرنظرگرفتنمكانجغرافیايیومحلاقامتمردمارائهمیشود:ملی•

خدمتیاستکهبهيكمنطقهخاصجغرافیايیبرحسبشرايطخاصآنمنطقهارائهمیگردد:منطقه ای.

خدمتیاستکهدرسطحيكاستانتوسطدستگاههایمربوطارائهمیگردد:استانی.

خدمتیاستکهدستگاههایمتولیدرسطحيكشهرارائهمیکنند:شهری.

خدمتیاستکهدرسطحيكروستاتوسطدستگاههایمربوطارائهمیگردد:روستایی.

.يعنیخدمتموردنظربهکدامرويدادزندگیشهروندانياسازمانهامرتبطخواهدبود: رویداد مرتبط

غاازماالالآ)تصويبيكقانون،تعیینياكزماانمیتوانداينرويداد.میشودهرخدمتبايكرويدادآغاز: نحوه آغاز خدمت

....و(مانندرويادادهایکااریيااحاوادیطبیعای)،رسیدنتقاضایخدمتگیرنده،رخدادنيكرويدادديگر(زمانانتخابات

باشد

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت



.ومستنداتالزمبهطورکاملبیانگرددمدارک: مدارك الزم برای انجام خدمت

.ذکرگردددر صورت وجود قوانینومقرراتمرتبطباخدمت:قوانین و مقررات مربوط

.آمارمراجعهافرادبرایگرفتنخدمتبرحسبروزياماهياسالذکرشود:آمار تعداد خدمت گیرندگان

.مدتزمانالزمبرایارائهکاملخدمتدرجگردد:مدت زمان ارائه خدمت

.کندکهيكشهروندمراجعهمی(مانندماه،فصلياسال)تعداددفعاتارائهخدمتبهذينفعدريكبازهمشخص: تواتر

اجعاهمایيايكنفربرایگرفتنيكخدمتچندبارمر)تعدادبارمراجعهفردبرایگرفتنيكخدمت:مراجعهتعداد بار 

(کند

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت



.میپردازدمقدارمبلغیکهخدمتگیرندهبابتارائهخدمت:هزینه مستقیم ارائه خدمت

درصاورتی.استنحوهدسترسیيابهصورتالكترونیكیياغیرالكترونیكی:نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت 

هوجاودکهخدمتبهصورتالكترونیكیارائهمیشوديكیازکانالهایذکرشدهدرجدولياهرکانالارتباطیديگاریکا

.داردذکرشود

نترنتیدرصورتیکهخدمتبهصورتالكترونیكیارائهمیشودآدرساي:آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وب سایت

(لینكمستقیمبهصفحهارائهخدمت.)محلارائهخدمتبهطورکاملودقیقذکرشود

مردمدرصورتیکهخدمتالكترونیكیشدهاستولیهمچناننیازبهمراجعهحضوری:ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری

للنیماهاينگزينهفقطدرموردخدماتنیمهالكترونیكیصدقمیکندوع.وجوددارد،عللمراجعهحضوریرابیانکنید

.الكترونیكیبودنخدمتراروشنمیسازد

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت



طالعااتارائهنهايیبسیاریازخادماتدساتگاههامساتلزمدريافاتا:در همان دستگاه(  بانکهای اطالعاتی)ارتباط خدمت با سایر سامانه ها

نوزبهصاورتغیاربرقرارشدهوگاهه(آنالينياآفالين)تكمیلیازسايرسامانههایهماندستگاهمیباشدکهگاهاينارتباطبهصورتالكترونیكی

.دراينگزينهفیلديافیلدهایمورددرخواستازسامانهديگرذکرشود.است(مكاتبهيامراجعهحضوری)الكترونیكی

تاطالعااتارائهنهايیبسیاریازخدماتدستگاههامستلزمدرياف:در دستگاههای دیگر( بانکهای اطالعاتی)ارتباط خدمت با سایر سامانه ها

هصاورتغیاربرقارارشادهوگااههناوزبا(آنالينياآفاليان)تكمیلیازسايردستگاههایاجرايیمیباشدکهگاهاينارتباطبهصورتالكترونیكی

.دراينگزينهفیلديافیلدهایمورددرخواستازدستگاهاجرايیديگرذکرشود.است(مكاتبهيامراجعهحضوری)الكترونیكی

هفرآيندهایاصلیوکالنخدمتباديدتحلیلملیبهطورکاملوب.ازفرآيندهامیباشدمجموعهایهرخدمت:عناوین فرآیندهای خدمت

.درواقعنسبتخدمتبافرآيندهایاصلیوزيرفرآيندهابصورتنمودارزيرخواهدبود.ترتیببیانگردد

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت



ارتباطنموداریاستکهمانندنمودارگردشکارامادرسطحیکالنتنهابهنمايش:نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت

وپايیندرايننمودارهیچنیازیبهپرداختنبهموجوديتهایکوچك.میپردازدفرآيندهایاصلیذکرشدهدرمرحلهپیش

.همچنینمیبايستازترسیمزيرفرآيندهااجتنابکرد.رفتنتاسطحوظیفهنیست

توضیح عناوین مندرج در شناسنامه خدمت



انواع اقدام

اقدام اصالحي•
(ادهبه فعلیت رسیده، اتفاق افت)بالفعل عدم انطباق یا خطاهایعللاقدامی برای رفع

اقدام پیشگیرانه•
ارد، ولی توانایی به فعلیت رسیدن را د)بالقوه عدم انطباق یا خطاهایعللرفعاقدامی برای

(فعال رخ نداده



آموزش نحوه 

فرآیندنویسي



مراحل فرآیندنویسی

تدوین
انتخاب 

فرآیندهای
اصلی

توالی  ی شناسای
افرآینده

تعامل 
افرآینده



فرآينددامنهازاستفادهبافرآيندخاتمهوشروعنمودنمشخص

افتدمیاتفاقعملدرکهشكلیهمانبههافعالیتتأخروتقدمنمودنمشخص.

تیماعضایمشارکتباهافعالیتطبیعیترتیببرمرور

جدولدرشدهذکرعاليمازاستفادهبافرآيندجرياننمودارترسیم

ازنموداربرایتفسیربهترعملكرديكفرآيند)مراحل ترسیم نمودار جریان فرآیند 
.(استفادهمیشود(فلوچارت)جريانفرآيند



فلشباهافعالیتارتباطوفرآيندجريانمسیرنمايش

رفتهکاربهعالئمبودنصحیحازاطمینانکسب

فرآيندجرياننمودارنمودننهائی

فادهاستکوچكدايرهازفرآيندادامهدادننشانبرایباشد،ديگریجایدرفرآيندادامهصورتیكهدر

رديگصفحهدرادامهاگروحرفکوچكدايرهداخلدرباشدصفحههماندرفرآيندادامهاگر.میکنیم

.کردخواهیماستفادهعددازباشد

ترسیم نمودار جریان فرآیندمراحل ...



توضیح نشانه عالمت

یندفرآپایانیاوشروعنقطهدهندهنشانبیضی
طهنقدهندهنشانتواندمیعالمتاین.باشدمی
دفرآینازبخشیخاتمهیاوفرآیندداخلدرکور
.باشدنیز

خاتمه/ شروع

خلدادرکهاستفعالیتیدهندهنشانمستطیل
والًمعممستطیلهرداخل.افتدمیاتفاقفرآیند

تکلمارساترینوترینکوتاهبافعالیتیک
.شودمینوشته

زمان/ صاحب فعالیت/ فعالیت

ندفرآیداخلدرگیریتصمیمدهندهنشانلوزی
السواشکلبهمعموالًگیریتصمیماین.است

میسوالنوعبهبستهولی.است“خیر”یا“بلی”
.باشدداشته(خروجی)جوابسهحداکثرتواند

تصمیم گیری

نشانه ها و عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرآیند



نشانه ها و عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرآیند... 

توضیح نشانه عالمت

.طبیعی فرآیند را نشان می دهدجهت جریان
جهت جریان

ا فضای کافی در یک صفحه، از دایره حاوی حرف یدر صورت عدم وجود

.عدد استفاده شود

ن  ای. فرآیند در محل دیگر استدایره کوچک نشان دهنده ادامه جریان

.باشد( عدد)و یا در صفحه دیگر( حرف)محل می تواند در همان صفحه

نشانگر محل

صورتیکه به مرحله پرینت یا چاپ سند الزم باشددر

ثبت

22
ب



:در ابتدای هر فرآیند مشخصات کلی نوشته شود

:کد فرآیند

:عنوان فرآیند

:نوع فرآیند

:هدف فرآیند

:صاحب فرآیند

:همکاران فرآیند

:تاریخ بازنگری



.نکنندقطعرايگرديك،فعالیتهارابطخطوطکهکنیدرسمگونهایبهرانمودار•

راآنتاسبهترنمودارپیچیدگیازجلوگیریمنظوربهزياد،فعالیتهایحاویوبزرگيندهایآفردر•

.دادنمايشجرياننمودارکمكبهرايندهاآفراينارتباطوتقسیمکوچكتريندآفرچندبه

صورتايندر.نداردوجودنموداردرمربوطهنماددرفعالیتهرمورددرکافیتوضیحامكانمعموالً•

ذکرودارنمپیوستدررافعالیتآنبهمربوطتوضیحاتنمادهربهشمارهيكاختصاصبااستبهتر

آنانجامبرایشدهگرفتهکاربهروشودمواابزار،انسانی،نیرویبرگیرندهیدرتوضیحاتاين.کرد

دادهتوضیحارنمودپیوستدرفعالیتهربامرتبطاستانداردهایياويژگیهاترتیببدين.استفعالیت

.میشود

:  شودنکاتی که در رسم نمودار جریان فرآیند باید رعایت



درگیری. فعالطوربهآننقشهترسیموفرآيندمستندسازیدرتیماعضایتمامی1

قرار. تیماعضاییهمهنظراتوهاآنمنطقیتوالیمبنایبرفعالیتهاگرفتن2

مستند. اتفاقبايدهکایگونهبهنهافتد،میاتفاقعملدرکهشكلیهمانبهدقیقاًفرآيندنمودن3

.بیافتداتفاقکههستیممايلياوبیافتد

بايد. رفعبرایمستندسازیچراکهبرسانیمصفربهرامرحلهايندراشتباهاحتمالکهکنیمدقت4

مشكالتبرافزودننهاستمشكالت

(یممورد توجه اعضای ت):نکات کلیدی در ترسیم نمودار جریان فرآیند



لونهنهخیلیکام)نپرداختنبهجزئیاتوفعالیتهایخیلیريز،تهديدیبرایمستندسازی5.

(خیلیجزئی

لزومتوافقاعضایتیمدربارهکاملوجامعبودننقشهفرآيندواطالعاتجمعآوریشده6.

استفادهازسادهترينوگوياترينعالئمبرایترسیمنقشهفرآيند. ادهتريناشكالونمايشفرآيندباس)7

(پرهیزازپیچیدگی

جدیگرفتنسواالتمطروحهدرحینترسیمنقشهفرآيندوياپسازآن. 8

. این سواالت می توانند مبنای ارتقای فرآیند در مراحل بعدی قرار گیرند

نکات کلیدی در ترسیم نمودار جریان فرآیند...









پل ارتباطی با مدیریت تحول، نوسازی

آقایحاتمنژاد-خانممهندسشعبانی81633563-81633566:تلفن•

vcmdrp@tums.ac.ir:پستالكترونیك•

vcdrptumc.ir:معاونتتوسعه•

<-گروهبرنامهريزی<-مديريتتحولونوسازی،مطالعاتکاربردی<-قسمتمديريتها•
نويسیاساليدهایفرآيند<-فايلهایآموزی•

mailto:vcmdrp@tums.ac.ir


مطالبات مدیریت تحول

اقدامجهتتهیهوتدويناصالحفرآيندهایمجموعهخودبااولويتفرآيندهایاصلی•

ارسالآنهادرموعدمقرروخواستهشدهدرآينده•



Visioآموزش نرم افزار 



Visioمحیط اولیه 



Visioایجاد سند جدید در 



Visioدر ( stencil)شابلن ها 



Visioدر ( stencil)نحوه نمایش شابلن ها 



Visioدر ( stencil)چرخش شابلن ها 



Visioدر ( stencil)ترازبندی شابلن ها 



Visioدر ( stencil)رنگ زمینه شابلن ها 



Visioدر ( stencil)رنگ خطوط شابلن ها 



Visioبرقراری ارتباط شکل ها در 



Visioفرآیند تکمیل شده در 
فرآیندهای دانشکده توانبخشی



Visioفرآیند تکمیل شده در ... 
فرآیندهای دانشکده توانبخشی



Visioفرآیند تکمیل شده در ... 
فرآیندهای دانشکده توانبخشی



Visioفرآیند تکمیل شده در ... 
فرآیندهای معاونت درمان



Visioفرآیند تکمیل شده در ... 
فرآیندهای معاونت درمان



Visioفرآیند تکمیل شده در ... 
فرآیندهای پذیرش بیمارستان رازی






