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ػٌاٍیي ٍ هَضَػات کارگاُ

شَرای راّثری تَسؼِ هدیریت

اصالح فرآیٌدّا

visioآهَزش 

عرح تکرین ارتاب رجَع



ضَرای راّثری تَسؼِ هذیریت



ضرٍرت ایجاد ٍ اّذاف ضَرای راّثری تَسؼِ هذیریت

ملی ػیبػت ّبی اجشایی ًوَدى ساػتبی دس هٌبػت ػیبػتگزاسی  

اداسی ًظبم اكالح ساُ ًقـِ ٍ سّجشی هؼظن هقبم اثالغی

اداسی ػبلی ؿَسای هلَثِ عجق ؿَسا تـنیل دس قبًًَی الضام

ّبی كحیح اجشای ساػتبی دس هٌبػت ػبصٍمبسّبی ایجبد ِ  ًقـِ ثشًبه

سٍیِ ٍحذت ایجبد ٍ اداسی ًظبم اكالح ساُ

 دس دػتیبثی ثِ اّذاف ٍ اػتشاتظی ّبی تؼشیغ ِ داًـاگبُ ٍ   چْبسػابل

هذیشیت ػولنشد



ضرٍرت ایجاد ٍ اّذاف ضَرای راّثری تَسؼِ هذیریت

 هتؼبلیثشسػی چبلؾ ّب ٍ ػبسضِ ّبی هذیشیتی هَجَد ٍ اسائِ ساّنبسّبی مالى داًـگبّی ثشای تحقق ػبصهبى

ّبی اكالح ًظبم اداسی ِ پیؾ ثیٌی ثَدجِ هٌبػت ثشای اجشای ثشًبه

 هؼتوش ٍ اػاتابدُ اص ؿاب ق ّابی ػولناشدی دسمویتاِ ّابی       سكذ ٍ پبیؾ استقبء ثْشُ ٍسی ٍ هذیشیت ّضیٌِ ثب

تخللی ؿَسا

    ّابی ُ اسصیبثی ػولنشد داًـگبُ ثشاػبع جلؼبت تـنیل ؿذُ ؿَسا ٍ هلَثبت اجشایی آى دس هیبى ػابیش داًـاگب

ثِ كَست ػبلیبًِ تَػظ ٍصاست هتجَع ٍ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی مـَسػلَم پضؿنی مـَس

 ثؼتشػبصی هٌبػت هغبلؼبتی اجشایی ٍ تَاًوٌذػبصی هذیشاى دس توبهی ػغَح دس ساػتبی تحقق داًـگبُ ًؼل ػَم

ٍ چْبسم



ضرٍرت ایجاد ٍ اّذاف ضَرای راّثری تَسؼِ هذیریت

 ٍ ّبی اكالح ًظبم اداسی ِ ّذایت ٍ ساّجشی ملیِ هؼبًٍت ّب ٍ ٍاحذّبی تبثؼِ دس  لَف اجشای دقیق ثشًبه

مٌتشل ٍ ًظبست ثش آى ّب

ٍسی ًیشٍی اًؼبًی ُ افضایؾ ثْش

ّب  ثب ٍظبیف هَاصی ٍ ثِ كَست جضیاشُ ای  هذیشیت صهبى ثب سٍینشد جلَگیشی اص تؼذد ُ مویتِ ّب ٍ مبسگشٍ

دس داًـگبُ 

ّبی تخللی هشتجظ ثب هؼبیل هذیشیتی ٍ اداسی دس ػبصهبى ّب ِ ػبهبًذّی مویت



اػضای ضَرای راّثری تَسؼِ هذیریت داًطگاُ

ریاست هحترم داًطگاُ  96/11/10هَرخ   96/ظ/2460اتالؽ ضوارُ  

(دبیر)؛ معبون محترم توسعه مذیریت و برنبمه ریسی منببع دانشگبهجٌاب آقای دکتر بیگلر

(عضو)؛معبون محترم آموزشی دانشگبهجٌاب آقای دکتر سْراب پَر

(عضو)؛ معبون محترم درمبن دانشگبهجٌاب آقای دکتر رضایی

(عضو)؛ معبون محترم بهذاشت دانشگبهجٌاب آقای دکتر دالٍری

(عضو)؛ مذیر محترم تحول، نوسبزی و مطبلعبت کبربردی دانشگبهجٌاب آقای دکتر اهاًلَ

(عضو)؛ مذیر محترم امور مبلی دانشگبهسرکار خاًن چترٍز

(عضو)؛ مذیر محترم توسعه سبزمبن و سرمبیه انسبنی دانشگبهجٌاب آقای دکتر ًوازی

(عضو)؛ مذیر محترم آمبر و فنبوری اطالعبت دانشگبهجٌاب آقای دکتر زراعتی

(عضو)؛ مذیر محترم دفتر ببزرسی، ارزیببی عملکرد و پبسخگویی به شکبیبت دانشگبهجٌاب آقای دکتر حسي پَر

(مسئول دبیرخبنه اجرایی)؛ معبون محترم مذیریت تحول، نوسبزی و مطبلعبت کبربردی دانشگبهسرکار خاًن کاشیاى



ِ ّای  تخػػي هرتثظ تا هسایل هذیریتي ٍ اداری ػٌاٍیي کویت

مویتِ ػب تبس ٍ فٌبٍسی ّبی هذیشیتی

مویتِ تَػؼِ دٍلت النتشًٍیل ٍ َّؿوٌذ ػبصی

مویتِ ػشهبیِ اًؼبًی

مویتِ ػالهت اداسی ٍ كیبًت اص حقَق هشدم

مویتِ هذیشیت ػولنشد



کویتِ ساختار ٍ فٌاٍری ّای هذیریتي



ٍظایف اّن

 .ٍظبیف اًجبم ؿیَُ دس ثبصًگشی ٍ داًـگبُ  ذهبت اسائِ ٍ اداسُ ثشای ًَیي هذیشیتی هذل عشاحی-

  .فؼبالى ػبیش ثِ داًـگبُ ٍاگزاسی قبثل ٍاحذّبی ٍ ّب فؼبلیت ٍظبیف، ٍاحذّب، ؿٌبػبیی -

 اًجبم ثشای  ذهت  شیذ ٍ ػبصی  لَكی هـبسمت، ػپبسی، ثشٍى هبًٌذ ٍاگزاسی ٍ هـبسمت ّبی ؿیَُ تؼییي -

 .داًـگبُ ّبی فؼبلیت ٍ ٍظبیف

.گش، چبثل ٍ تؼْیل ػب تبس هٌبػتعشاحی -

.گیشی، مویتِ ّب، مبسگشٍُ ّب ٍ ػبیش هجبهغ تلوین مویؼیَى ّب، ثشسػی ٍ ػبهبًذّی ؿَساّب-

کویتِ ساختار ٍ فٌاٍری ّای هذیریتي -1



ِ  دٍلت الكترًٍیك ٍ َّضوٌذسازی  کویتِ تَسؼ



ٍظایف اّن

اّذاف، اٍلَیت ّب، صهبى ثٌاذی دس ػاِ ػاغح    : داًـگبُ ؿبهلتْیِ ثشًبهِ ػولیبتی تَػؼِ  ذهبت النتشًٍیل  -

ٍ ساّجشی اػتقشاس آى پاغ اص  ثِ ؿَسای فٌبٍسی اعالػبت داًـگبُ اعالع سػبًی، تؼبهلی ٍ تشامٌـی ٍ پیـٌْبد آى 

. تلَیت

 .ثشًبهِ اجشای ساّجشی ٍ داًـگبُ النتشًٍینی  ذهبت ؿٌبػٌبهِ تْیِ ٍ ػبصی هؼتٌذ ثشای سیضی ثشًبهِ -

 .داًـگبُ ّبی فشایٌذ ًقـِ ثش هجتٌی گشا ػشٍیغ ّبی فشآیٌذ اكالح ثشای اٍلَیت تؼییي -

ایجابد پٌجاشُ ٍاحاذ     ثِ اسایِ  ذهبت اص عشیاق مبسمٌبى ٍ ریٌاؼبى تلَیت ساّجشدّب ٍ ثشًبهِ تَػؼِ دػتشػی  -

..، هجتوغ ّبی  ذهبت اداسی ٍ  ذهبت هـتشك هبًٌذ دفبتش پیـخَاى

ِ دٍلت الكترًٍیك ٍ َّضوٌذسازی -2 کویتِ تَسؼ



کویتِ سرهایِ اًساًي



اّن ٍظایف

. داًـگبُ دس ثؼتش فٌبٍسی اعالػبتاػتقشاس ًظبم جبهغ آهبس ٍ اعالػبت ًیشٍی اًؼبًی تذٍیي ٍ ساّجشی   -

(.مبّؾ ًیشٍّبی هبصاد ٍ تبهیي ًیشٍّبی هَسد ًیبص) اػتبًذاسد ػبصی مویت ًیشٍی اًؼبًی-

ِ سیضی مـَساتخبر تلوین ثشای جزة ًیشٍّبی هَسد ًیبص - . قجل اص اػالم ثِ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبه

.هشثَطهغبثق قَاًیي ٍ هقشسات  توذیذ قشاسداد مبسهٌذاى پیوبًی ٍ قشاسدادیتلوین دس هَسد اتخبر -

. داًـگبُ اكالح عشح عجقِ ثٌذی هـبغل ا تلبكیپیـٌْبد ثشای تٌظین -

.هشثَطهجتٌی ثش هقشسات  اًتخبة ٍ اًتلبة هذیشاىًظبم اػتقشاس -

کویتِ سرهایِ اًساًي -3



کویتِ سالهت اداری ٍ غیاًت از حقَق هردم



كويتِ سالهت اداری ٍ صياًت از حقَق شْرًٍدی -4

.دس جْت تثجیت حقَق هشدم ٍ پبػخگَیی دػتگبُ ٍ تـَیق ٍ تٌجیِثبصًگشی قَاًیي ٍ هقشسات -

.اص ًحَُ اسایِ  ذهبت داًـگبُ ٍتنشین اسثبة سجَعتذٍیي ثشًبهِ ػٌجؾ ٍ اًذاصُ گیشی هیضاى سضبیت هٌذی هشدم -

.داًـگبُ ٍ ساّجشی اػتقشاس آىاستقبی ػالهت ٍ هجبسصُ ثب فؼبد اداسی تٌظین ثشًبهِ اجشایی -

.پبیؾ هیضاى ػالهت ٍ فؼبد اداسیتذٍیي ؿب ق ّبی ػالهت ٍ ػٌجؾ ٍ -

، تذٍیي ثشًبهِ ثْجَد فشٌّگ ػبصهبًی هجتٌی ثاش اكاالح   آػیت ؿٌبػی ٍضغ هَجَد فشٌّگ ػبصهبًی داًـگبُػٌجؾ ٍ -

.سفتبس هذیشاى ٍ مبسمٌبى ٍ اكالح قَاًیي ٍ هقشسات

اّن ٍظایف 



کویتِ هذیریت ػولكرد



ٍظایف اّن

.داًـگبُاػتقشاس ًظبم هذیشیت ػولنشد ساّجشی •

.ٍ اسایِ گضاسؽ ثِ ؿَساًتبیج اسصیبثی ّب ٍ تحلیل دٍسُ ای آى ّب هقبیؼِ •

.ٍ تـنل ّب ثش داًـگبُ ثشًبهِ ًظبم هٌذ ًوَدى ًظبست ریٌاؼبىتْیِ •

ُ ٍسی ٍ میایت، پبػخگَیی ٍ هـبسمت ریٌاؼبى ٍ ثشسػیتؼییي • .هَضَػبت هحَسی ًظبم اداسی ًظیش ثْش

اثؼبد میایت ٍ مویت، قیوت ٍ صهبى اسایاِ  اذهبت ٍ سضابیت  اذهت     جولِ ثشسػی اص  عشاحی ًظبم هذیشیت ػولنشد  ذهبت•

.گیشًذگبى دس چبسچَة ًظبم جبهغ هذیشیت ػولنشد داًـگبُ ٍ اػتبًذاسدّبی تؼییي ؿذُ

كويتِ هدیریت ػولکرد -5



هالحظات هْن

ِ ّبی تـنیل ثب  .1 ِ ّب فَق الزمش، مویت ُ ّبیی ٍ مویت               :ًظیش هی ؿًَذ حزف داسًذ هـبثِ ٍظبیف مِ مبسگشٍ

ِ ثٌذی عشح اجشایی مویتِ  دٍلت، تلذی ّبی مبّؾ مبسگشٍُ تَاًوٌذػبصی، ٍ آهَصؽ ساّجشی مویتِ هـبغل، عجق

 تنشین ٍ اداسی ػالهت مویتِ فؼبد، ثب هقبثلِ ٍ اداسی ًظبم ػالهت استقبء مویتِ مبسمٌبى، ػولنشد اسصیبثی مویتِ

.... ٍ آصهبیـی مبسمٌبى كالحیت تؼییي مبسگشٍُ سؿَُ، ثب هجبسصُ ٍ پیـگیشی مبسگشٍُ سجَع، اسثبة

 سای حق ثب سا ریشثظ تخللی هذیش تَاًذ هی ثذاًذ ضشٍست مِ كَستی دس داًـگبُ هذیشیت تَػؼِ ساّجشی ؿَسای .2

.ًوبیٌذ اًتخبة هشثَط مویتِ ػضَیت ثِ سای حق ثذٍى یب ٍ



هالحظات هْن
 تٌذی جوغ  سا خَد واسی حَصُ دس هَجَد چالص ّای ٍ هسائل ًیض ّب داًـنذُ ٍ ثیوبسػتبى ّب ولیِ است ضشٍسی     

ِ ّای لالة دس ٍ ًوَدُ   .ًوایٌذ هغشح داخلی وویت

ِ ّای     ِ ّای هاًٌذ ًیض داخلی وویت .هی گشدد تطىیل حَصُ آى سیاست غالحذیذ تِ تٌا سهزوَ وویت

ِ ّبی پیـٌْبدی اػضبی      :اػت ریل افشاد ؿبهل ًیض دا لی مویت

داًطىذُ /تیواسستاى سئیس

داًطىذُ هالی اداسی هؼاٍى /تیواسستاى هذیش

ُتحج هَسد هَضَع حسة ری ستظ ٍاحذ ًوایٌذ

هَسد حسة داًطىذُ /تیواسستاى اسضذ هذیشاى  

ضَسا سییس اًتخاب تِ ًظش غاحة ًفش یه حذالل



با تشكر از توجه شما 



اغالح فرآیٌذّا



:فْرست هغالثي کِ در ایي قسوت تررسي خَاٌّذ ضذ

هذیشیت فشآیٌذ

فشآیٌذ ٍ استجبط آى دس ػبصهبى

ًگشؽ فشآیٌذی

ؿٌبػٌبهِ فشآیٌذ

اًَاع فشآیٌذفشآیٌذ ٍ هابّین آى

سٍؽ ّبی ثْجَد فشآیٌذ
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Visioآهَصؽ ًشم افضاس  آهَصؽ ًحَُ فشآیٌذًَیؼی



فرآیٌذ ٍ ارتثاط آى در سازهاى



تثییي رٍاتظ تیي ًظام، سیستن، فرآیٌذ ٍ فؼالیت

ًظبم

ػیؼتن

فشآیٌذ
فشآیٌذ

فشآیٌذ فشآیٌذ

ػیؼتن

فؼبلیت
فؼبلیتفؼبلیتفؼبلیتفؼبلیت

فؼبلیتفؼبلیتفؼبلیتفؼبلیت

فؼبلیت
فؼبلیتفؼبلیت



.ثبؿٌذ هی تؼبهل دس ثبینذیگش مِ ػٌبكشی اص ای هجوَػِ :ًظبم•

  قؼوتی آًْب، اجشای ثب مِ ینذیگش ثِ ٍاثؼتِ سٍؽ تؼذادی اص ػجبستؼت ػیؼتن :ػیؼتن•
.ؿَد هی هحقق ػبصهبًی ّبی ّذف اص

:اجضاء ػیؼتن ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ
 ّب   ٍسٍدیInputs           
ّب  شٍجی  Out puts 
  فشآیٌذProcess 
 ثبص َسدFeedback         
  هحیظEnvironment    

فشآیٌذ

هحیظ

ٍسٍدیْب شٍجیْب

ثبص  َسد



فرآیٌذ ٍ هفاّین آى



فرآیٌد چيست؟

 تشای ٍ هی آٍسد تَجَد سا خاغی هحػَل وِ تَدُ هشتجظ ٍ هتَالی فؼبلیت ّبی هجوَػِ فشآیٌذ•

.وٌذ هی ایجاد افضٍدُ اسصش ساصهاى

ِ ای•   هىاًی ٍ صهاًی هحذٍدُ یه دس واسی فؼالیت ّای اص ضذُ هشتة ٍ هطخع هجوَػ

.است ضذُ هطخع آى  بتوِ ٍ ؿشٍع وِ است هؼیي

.است ًیاص خاغی دادّبی دسٍى تِ هحػَل ایي ایجاد تشای•



فشآیٌذّبی هَجَد دس ّش ػبصهبى ثشای 

دػتیبثی ثِ هبهَسیت ػبصهبى  عشاحی  

ُ اًذ؛ تب ثب ػولنشد ثْتش ًیبصّبی   ؿذ

.اػبػی ریٌاؼبى سا تأهیي ًوبیٌذ

ضرٍرت ٍجَد فرآیٌد در سازهاى



ّای ٍ ًیاصّا تِ پاسخگَیی تشای ِ   ٍ واسایی هَجَد فشآیٌذّای تایذ سجَع استاب خَاست

.تاضٌذ داضتِ سا الصم احشتخطی

گیشد اًجبم دسػت غَست تِ وِ داضت خَاّذ سا الصم مبسایی صهاًی فشآیٌذ یه.

عشاحی ٍ اًتخبة دسػت غَست تِ وِ تَد خَاّذ تشخَسداس ثخـی اثش اص صهاًی فشآیٌذ یه  

.تاضذ ضذُ

دّذ هی ًطاى سا واس دسست اًتخاب آى تخطی احش ٍ واس دسست اًجام فشآیٌذ ّش واسایی.

ضرٍرت ٍجَد فرآیٌد در سازهاى... 



ن ٍ ٍاشگاىیهفاّ

ٌذیػٌَاى فرآ

.نی ؿٌبػیٌذ سا ثب آى هیاػت مِ فشآ یًبه
(جزة داًـجَی جذیذ/ ذیهحلَل جذ یعشاح)شًذُ هاَْم ثبؿذ یػبدُ ٍ دس ثشگ: ِیتَك

ٌذیّذف فرآ

.نی مٌیت هیٌذ تؼقیفشآ یاػت مِ اص اجشا یبى مٌٌذُ هقلَد ٍ ّذفیث
(تبثؼِ یبص ٍاحذّبیي اقالم هَسد ًیتبه)ب ٍ ؿابف ثبؿذ یگَ: ِیتَك

(Process Title)

(Process Purpose)

ًیشٍی اًؼبًی، تجْیضات، لَاصم هَسد ًیبص   هٌاتغ فرآیٌذ     



ٌدیداهٌِ فرآ

ٌذ اص مجب ؿشٍع ٍ ثِ مجب  تن  یٌنِ فشآیق ایهـخق مٌٌذُ دق

.  ؿَدیسا ؿبهل ًوض یچچِ ٍ  ؿَد یچِ چیض سا ؿبهل ه،  ؿَدیه

(ؿذُ دس اًجبس یذاسیذهبى اقالم  شیتب چٍسٍد دس َاػت مبال ثِ تذاسمبت اص : هثبل)ب ٍ ؿابف ثبؿذ یگَ: ِ یتَك

(Process Scope)

(ٍرٍدی)ٌذیفرآ یدرٍى دادّا

شقبثل یب غی (tangible) ؿًَذ قبثل لوغ یل هیتجذ یٌذ ثِ  شٍجیهَاسدی مِ دس فشآ
.لوغ ثبؿٌذ

.  ضات ، اعالػبت، هٌبثغ اًؼبًی ٍ غیش اًؼبًی الصم مِ ثشای ػولنشد فشآیٌذ ضشٍسی ّؼتٌذیهَاد ، تجْ: هثبل 

(Process Inputs)

ن ٍ ٍاشگاىيهفاّ



(خرٍجي)ٌذیفرآ یترٍى دادّا

ِ ّبیمِ ثب یب هحلَلی ذهت  . ي ؿذُ هغبثقت داؿتِ ثبؿذییؾ تؼیاص پ یذ ثب  َاػت

.ش قبثل لوغ ثبؿٌذیب غی تَاًٌذ قبثل لوغ یه

  جبد ؿذُ، ػَاثقیا یذ ؿذُ، دادُ ّبیقغؼِ تَل: هثبل 

ٌذ یکٌترل فرآ 

.ثبؿذ یب  بسجی ی تَاًذ دا لیه. ؿَد یل هیٌذ،تحویاػت مِ ثش فشآ یًظبست ٍ مٌتشل
  یدا ل ی ّبیضیػبصهبى، هو یدا ل یاسثبة سجَع، قبًَى، سٍؽ ّب: هثبل 

(Process Outputs)

(Process Control)

ن ٍ ٍاشگاىيهفاّ



(Process Effectiveness)                    اثرتخطي فرآیٌذ

.هؼیيتَاًبیی فشآیٌذ دس حبكل ًوَدى ًتبیج عشح سیضی ؿذُ ٍ  

( process Indicator)               ّای فرآیٌذ  ضاخع

.ؿَداسصؿی مِ هی تَاًذ ثشای تـخیق اثشثخـی فشآیٌذ ثِ مبس ثشدُ 

فشآیٌذ بف، ّضیٌِ هحلَل  یلمیایت یل هحلَل  بف، سضبیت هـتشی اص میایت فشآیٌذ، ؿب ق ػشػت اًجبم  هبًٌذ

ن ٍ ٍاشگاىيهفاّ



.گشدد هی اعالق دّذ هی اًجبم سا فشآیٌذ هشاحل اص ینی حذاقل مِ ؿخلی ثِ اكغالحب :فشآیٌذ كبحت•

.ثبؿٌذ دسگیش فشآیٌذ هشاحل اص هشحلِ یل دس حذاقل مِ افشادی :فشآیٌذ ّونبساى•

.هی مٌذ یبفت دس سا دیگش سا ٍاحذ یب ؿخق مبس ًتیجِ مِ ٍاحذی یب ؿخق :هـتشی•

  ًوبیؾ ملی ثغَس مبسّب گشدؽ جشیبى اػتبًذاسد، ػالئن اص اػتابدُ ثب آى دس مِ اػت ًوَداسی :مبس جشیبى ًوَداس•

  .هی ؿَد دادُ

  ثِ ٍ ؿَد هی اجشاء مِ چٌبى آى سٍؽ یل ؿٌب ت اص ػجبستؼت ػبصی هؼتٌذ :مبس اًجبم سٍؽ هؼتٌذػبصی•

.ًوبیذ اسائِ سا مبس سٍؽ ؿٌبػبیی جْت ًیبص هَسد اعالػبت مِ ًحَی ثِ هختلف، اثؼبد اص آى تلَیشمـیذى

ِ ای ٍ ثٌیبدیي ثبصاًذیـی دسٍاقغ هجذد هٌْذػی :هجذد هٌْذػی•   دس مبس اًجبم سٍؿْبی ٍ فشآیٌذّب ػب تبس، سیـ

.هی ثبؿذ ّضیٌِ ٍ میایت ػشػت، :قجیل اص ػولنشد اػبػی ؿب ق ّبی ثْجَد هٌظَس ثِ ػبصهبى

ن ٍ ٍاشگاىيهفاّ



ٍیصگي ّای غاحة فرآیٌذ

.فشدی مِ تلوین گیشًذُ اكلی دس سًٍذ فشآیٌذ هی ثبؿذ، كبحت فشآیٌذ هحؼَة هی گشدد•

.ّش فشآیٌذ حذاقل یل كبحت فشآیٌذ داسد•

.كبحت فشآیٌذ ثیـتشیي اعالػبت سا اص ػولنشد فشآیٌذ داسد•

.هؼئَل حل هؼبئل، هـنالت ٍ گضاسؽ دّی دس فشآیٌذ هی ثبؿذ•

.ثیـتش اص ػبیشیي اص ًیبصهٌذی ّب اعالع داسد•



اجسای فرآیٌذ

PROCESSInputs Outputs

تجْيسات ٍ 

هاشيي آالت
هٌاتغ اًساًي

رٍش ّا ،
...دستَرالؼول ّا ،

قَاًيي ٍ هقررات
زیر ساخت ،

ساختواى ّا ٍ فضاّای كاری



ًوًَِ فرآیٌذ سازهاًي

  اًجبس اص مبال دس َاػت•

 دس َاػت مٌٌذُ دػت ثِ سا مبال مِ فؼبلیت ّبیی هجوَػِ .هی ؿَد ایجبد گًَبگَى فؼبلیت ّبی اص فشآیٌذ ایي•

.هی سػبًذ

دس َاػت                         ٍسٍدی•

ًیبص هَسد مبالی                        شٍجی•

... ٍ اداسی اهَس هذیش هبلی، ٍ اداسی هؼبٍى             فشآیٌذ كبحت•

مٌٌذُ دس َاػت ٍاحذ یب فشد                        هـتشی•

هتجَع حَصُ یب فشد مبالی تبهیي                           ّذف•



فرایٌذ غذٍر گَاّي اضتغال تِ تحػیل داًطجَیاى

ریشثظ داًـنذُ آهَصؽ ثِ داًـجَ هشاجؼِ                          ٍسٍدی•

تحلیل ثِ اؿتغبل گَاّی                          شٍجی•

داًـنذُ هبلی اداسی هؼبٍى یب سئیغ               فشآیٌذ كبحت•

داًـجَ                          هـتشی•

داًـجَ دس َاػت تبهیي      ّذف•



اًَاع فرآیٌذ



فشآیٌذّای 
هذیشیتی

فشآیٌذّای 
پطتیثاًی

فشآیٌذّای 
اغلی

فشآیٌذّای 
ِ ای ّست

:فشآیٌذّب ثِ چْبس دػتِ اكلی ریل تقؼین هی ؿًَذ



ّستِ ایفرآیٌذّای  
ثب هشتجظ فشآیٌذّب ایي دیگش ػجبست ثِ ،هی ثبؿٌذ ػبصهبى تـنیل اص اكلی ّذف فشآیٌذّب اص دػتِ ایي 

.ّؼتٌذ ػبصهبى تَػظ ؿذُ اسائِ  ذهبت یب تَلیذی هحلَالت

داسد ای ّؼتِ فشآیٌذ هـتشیبًؾ، ثِ ؿذُ اسائِ  ذهبت یب هحلَالت تؼذاد ثِ ػبصهبى یل.

پضؿنی ػلَم داًـگبُ دس دسهبًی ٍ آهَصؿی  ذهبت اسائِ هبًٌذ

ػبصهبى 

فشایٌذ ّؼتِ ای  هشتری



فرآیٌذّای اغلي 
ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿٌذ فشآیٌذّب ّؼتِ ای هی ؿًَذ ثِ عَسینِ اگش ایي فشآیٌذ ثبػث تحقق فشآیٌذّب ایي دػتِ اص •

. ّؼتِ ای هحقق ًوی گشدد ٍ ػْن ػوذُ ای دس هَفقیت ػبصهبى داسًذفشآیٌذ 

.  دس ػبصهبى ّؼتٌذاسصؽ ػبص فشآیٌذّبی ٍ  ّؼتِ هشمضیّب فشآیٌذ ایي •

استجبط ٍ   اؿتيد، هـتشیاسصؽ افضٍدُ ثشای  ، داؿتيػبصهبىدس  ثَدى حیبتیٍ هَلذ : فشآیٌذهـخلِ ّبی ایي ًَع •

ػبصهبًیتحقق اّذاف دس ی تبثیشگزاسٍ  ثیشٍىهحیظ فشآیٌذّبی ػبصهبى ٍ فشآیٌذّبی تؼبهل ثب ػبیش 

ػبصهبى

فشایٌذ ّؼتِ ای هشتری

فشایٌذّبی اكلی



ًوًَِ ّایي از فرآیٌذّای اغلي
فشآیٌذ اػتخذام•
فشآیٌذ ثجت ًبم•
ٍاگزاسی  َاثگبُ ثِ داًـجَیبى•
حضَس ٍ غیبة•
فشكت هغبلؼبتی•
اًجبسگشداًی•
اًتخبة هـبٍس•
ثشگضاسی هٌبقلِ•
اسصؿیبثی اػبتیذ•
آهَصؽ مبسمٌبى•



فرایٌذّای پطتیثاًي 

  اكلی فشآیٌذّبی پـتیجبًی ثشای اهب ًیؼتٌذ، ػبص اسصؽ هؼتقین كَست ثِ فشآیٌذّب ایي•

مبسمٌبى حقَق پشدا ت هبًٌذ .ّؼتٌذ ًیبص هَسد

سازمان

فرايند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي

فرايندهاي پشتيباني



فرآیٌذّای هذیریتي 
 سا ػبصهبًی اّذاف ثِ دػتیبثی دس اًؼبًی ًیشٍی سّجشی ٍ ّذایت ٍظیاِ مِ گَیٌذ سا فشآیٌذّبیی هجوَػِ•

.ثبؿذ هی ػبصهبى اسؿذ هذیشیت ٍظبیف حیغِ ٍ هی مٌٌذ دًجبل

 .هی ثبؿذ ػبصهبى گزاسی ّذف ٍ فشآیٌذّب مل مٌٌذُ اداسُ•

 ثبصًگشی ػبصهبى، عشاحی هٌبثغ ا تلبف :قجیل اص هی ثبؿذ گیشی تلوین ٍ مٌتشل فشآیٌذّب ایي ٍیظگی•

  .هذیشیت

سازمان

فرايند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي

فرايندهاي پشتيباني

فرايند مديريتي





:یٌدی یؼٌي آًگرش فر

ُ ّبی اعشاف ٍ پیشاهَى ٍ ًگبُ ثِ آًْب دس  تَجِ ثِ پذیذ

ُ ّب سا  قبلات ؿٌابػبیی هجواَػاِ فؼبلیت ّابیی مِ داد

ُ ّب هی ًوبیذ دس پی ، ّنایي سٍیناشد. تجاذیل ثِ ػتبًذ

یٌاذّبی فشػی ٍآتجییي استجبعبت دا لی هاَجَد ثیي فش

.یٌاذّبی اكلی اػتآّن تؼییاي استجابعبت ثیاي فش



:اّويت ًگرش فرآیٌدی در سازهاى

ؿٌب ت جبهغ ٍضؼیت هَجَد ػبصهبى

ؿٌبػبیی ػَاهل هَثش ثش قؼوت ّبی هختلف ػبصهبى

اًتخبة ساُ حل هٌبػت ٍ ملیذی دس اسائِ  ذهبت

ایجبد فشٌّگ  َدػٌجی دس ػبصهبى

ایجبد دیذگبُ هـتشك دس مبسمٌبى

مول ثِ ایجبد استجبط هَثش ثب  ذهت گیشًذگبى

تقَیت ّوبٌّگی دسٍى ػبصهبًی

ُپبیؾ ٍ اسصؿیبثی  ذهبت اسائِ ؿذ





هذیریت فرآیٌذ



هذیریت فرآیٌذ 

تؼییي ٍ ؿٌبػبیی سٍؽ ّب ٍ فشآیٌذّبی اًجبم مبس: گبم اٍل•

هؼتٌذػبصی سٍؽ ّب ٍ فشآیٌذّبی اًجبم مبس: گبم دٍم•

اكالح ٍ ثْجَد سٍؽ ّب ٍ فشآیٌذّبی اًجبم مبس: گبم ػَم•



هذیریت فرآیٌذی 

(جسیرُ ای )دیذگاُ سٌتي  ٍ قذیوي  (فرآیٌذی )دیذگاُ ًَ



اّذاف هذیریت فرآیٌذ

ٍ  جْت هؼتٌذ ػبصی ٍ هذل ػبصی فشآیٌذّبی اكلی ٍ ملیذی داًـگبُ ایجبد ٍحذت سٍیِ ٍ ػب تبسی ٍاحذ•

مبّؾ تٌَع ػلیقِ

ِ ّبی داًـگبُ اص عشیق حزف فؼبلیت ّب یب ضَاثظ صائذ ٍ غیشمبسآهذ ٍ تؼْیل ٍ تؼشیغ اهَس • مبّؾ ّضیٌ

ثْجَد میایت ٍ استقبی اسائِ  ذهبت ثِ ری ًاؼبى•

ِ ّبی هختلف داًـگبُ• ثِ ٍجَدآهذى ًگشؽ فشآیٌذی، هـتشی گشایی ٍ مالى ًگشی دس الی

ایجبد فشٌّگ، سٍحیِ ٍ تجشثِ مبس تیوی ٍ تلوین گیشی گشٍّی•

ُ ّب، ثخؾ ّب، ٍ ٍاحذّبی ػبصهبى• فشآیٌذ ػبصی ٍ ایجبد ثؼتش الصم ثشای ػٌجؾ ػولنشد افشاد، گشٍ



اّداف هدیریت فرآیٌد... 
ِ ػبصی• ُ ّبی ػبیش هَجَد ٍضغ ؿٌب ت ثشای هٌبػت صهیٌ  :ًظیش داًـگبُ دس اجشا ثشای ًظش هَسد پشٍط

...TQMٍ  EFQMٍ ػیگوب، ؿؾ میایت، هذیشیت ػیؼتن

مبس اًجبم ثشای ًیبص هَسد ّبی گبم ثیي استجبط ثشقشاسی•

افضٍدُ اسصؽ افضایؾ•

ػبصی هؼتٌذ•

 ذهبت تَلیذ فشآیٌذّبی ػَدآٍسی،میایت مبسایی، افضایؾ•



هراحل ایجاد هدیریت فرآیٌد

ٍ فْشػت فشآیٌذّبملیبت  تْیِ•

یٌذّبآتؼییي هتَلیبى فش•

یٌذّب دس ػغَح هختلفآؿٌبػبیی ٍسٍدی ٍ  شٍجی ّبی فش•

یٌذّبآتذٍیي فلَچبست فش•

 (ؿب ق ّبی پبیؾ (یٌذآّش فش ْیِ چل لیؼت جْت مٌتشلت•

یٌذّبآی  فشاسصؿیبث•

یٌذّبیی مِ ثبیذ اكالح ؿًَذ ٍ یب تغییش یبثٌذآؿٌبػبیی فش•



راّكارّایي ترای ًْادیٌِ کردى هذیریت فرآیٌذ در داًطگاُ

 ٍ سٍؿْب اص ّشیل هؼئَل یب هتَلی تؼییي اجشایی یٌذّبیآفش هتَلیبى ٍآؿٌبیی تَجیِ جْت آهَصؿی مبسگبُ ثشگضاسی•

اجشایی یٌذّبیآفش

  اجشایی یٌذّبیآفش تؼییي جْت هشثَعِ مبسؿٌبػبى ٍ اجشایی یٌذّبیآفش هؼئَلیي ثیي تابّن•

اجشایی یٌذّبیآفش ٍ سٍؿْب اص ّشیل هؼئَل یب هتَلی تؼییي•

یٌذآفش هتَلی تَػظ اًتْب تب اثتذا اص اجشایی یٌذّبیآفش ٍ سٍؿْب اص ّشیل ثِ هشثَط ّبی فؼبلیت تشػین•

ریشثظ مبسؿٌبػبى ثب هؼتٌذػبصی هشحلِ دس اجشایی یٌذّبیآفش هتَلیبى هَثش ٍ هؼتوش تؼبهل ٍ ّونبسی•

  داًـگبُ (هؼتٌذػبصی ٍ اجشایی یٌذّبیآفش ػٌبٍیي) اجشایی یٌذّبیآفش اعالػبت ثبًل ایجبد•

(هجذد هٌْذػی) اجشایی یٌذّبیآفش اص ّشیل ثٌیبدی اًذیـی ثبص ٍ ثبصًگشی•



رٍش ّای تْثَد فرآیٌذ



هؼرفي ترخي از رٍش ّای تْثَد فرآیٌدّا

ًظبم هذیشیت هـبسمتی•

هؼتٌذػبصی فشآیٌذّب•

اػتابدُ اص تنٌَلَطی فٌبٍسی اعالػبت•

ًظشػٌجی اص اسثبة سجَػبى•

((5Sآساػتگی هحیظ مبس •

هویضی دا لی•

فٌَى آهبسی•



ًظام هذیریت هطارکتي

 هؼتٌذات، دس ًِ ثبؿذ هی افشاد رّيدس ػبصهبًْب مبسثشدی ٍ هایذ اعالػبت دسكذ ّـتبد•

 .هـبٍساى رّي ٍ مبهپیَتشّب

 ای سٍیِ آًْب ًْبى ٍ آؿنبس فنشی قَای اص اػتابدُ ٍ مبسمٌبى ثب هـبسمت كحیح ثشقشاسی•

 .داؿت  َاّذ ثش دس سا عشفیي سضبیت ؿل ثی مِ اػت



.یذ َة ثشسػی مٌ ذدّی مبسی سا اًجبم هی

.یذهؼقَل اػت آى سا هنتَة مٌ بىاگش مبست

.یذ، اًجبم ثذّذای آًچِ سا مِ هنتَة مشدُ

:اكَال دس هؼتٌذػبصی سٍال ریل ثبیذ عی ؿَد. هؼتٌذػبصی فشآیٌذّب ینی اص سٍؿْبی پبیِ ای جْت ثْجَد ػیؼتن هی ثبؿذ

.یذسا ثْجَد ثذّ بىمبست

.یذًتبیج سا ثشسػی مٌ



  .اػت ؿذُ دادُ ًـبى ّب فشآیٌذ ثْجَد چش ِ دس ػبصی هؼتٌذ جبیگبُ صیش ؿنل دس

هستٌذ سازی فرآیٌذ ّا

چرخِ تْثَد فرآیٌذ



اًَاع

رٍش ّای  

هستٌدسازی

دستَرالؼول
اًجام كار 

استفادُ از
فلَچارت 

فرم ّا ٍ چک  

ليست ّای  

هٌاسة

استفادُ از ًرم 

افسارّای 

كاهپيَتری

آیيي ًاهِ ّا



هسایای هستٌذ سازی تِ ػٌَاى یك تػوین استراتصیك
در سغح داًطگاُ

اهنبى ؿٌبػبیی فشآیٌذّب ٍ تؼبهل ثیي آًْب

اهنبى ثِ اؿتشاك گزاؿتي هٌبثغ آهَصؽ

اهنبى هحبػجِ ٍ تحلیل ؿب ق ّبی ػولنشدی فشآیٌذ

 اهنبى ؿابف ػبصی ٍجلَگیشی اص ّش گًَِ اثْبم دس  لَف ًحَُ ػولنشد فشآیٌذی

اهنبى ّذایت، حوبیت ٍ ًظبست هغلَة ػبصهبى تَػظ هذیشاى اسؿذ

ُاهنبى هؼتٌذػبصی ٍ ٍجَد ًظن ٍ اًظجبط ػیؼتوی دس دا ل دػتگب



سٌجص رضایت هطتری



؟چيست

ٍ افراد سَیاز تَاًدهي كِاستفرآیٌدّایيٍ هراحلازهتشکل سيستوي

 هَاردتْثَدٍرساًدى حداكثرتِجْتكاریهحيظ ّای ًظنترای گرٍّْا

:شَدتردُ تکار ذیل

5s

ایوٌي

پاكيسگي

سَْلت

كارایي

دسترسي



هؼرفي اصغالحات

(SEIRI)ساهاًدّي

(SEITON)ًظن ٍ ترتية

(SEISO)پاكيسُ سازی

(SEIKETSU)استاًدارد سازی

(SHITSUKE)اًضثاطًگْداری ٍ

5S



غیش ضشٍسیاصؿٌبػبیی اقالم ضشٍسی-

دػتِ ثٌذیٍعجقِ ثٌذی اؿیب-

تؼیي اٍلَیت ًگْذاسی ثشای اؿیبء-

ًیبصثش حؼتر یشُ ػبصی هٌبػت-

دٍس سیختي اقالم صایذ-

(SEIRI)ساهاًدّي 

ػبهبًذّی

ًظن ٍ تشتیت

پبمیضُ ػبصی

اػتبًذاسد ػبصی

ًگْذاسی ٍ اًظجبط



 (seiton)آراستگيٍترتيةًٍظن

هنبى هٌبػتدسدادى اؿیبءقشاس-

تؼیي هحل كحیح-

هحلاػتقشاسدستؼیي ًحَُ-

ًتبیجاػتقشاسسػبیت هقشسات-

ػبهبًذّی

ًظن ٍ تشتیت

پبمیضُ ػبصی

اػتبًذاسد ػبصی

ًگْذاسی ٍ اًظجبط



مبس هحیظػبصی پبمیضُ-

ضبیؼبت سیختيدٍس-

آلَدگیْب اص ػبصی پبمیضُ-

هحیظ ٍ لَاصم گشفتيمٌتشلتحت-

هلشفی لَاصم ثیٌی ثبص-

اؿیبء ٍ هنبًْبمٌتشل-

(Seiso) ُسازی پاكيس
ػبهبًذّی

ًظن ٍ تشتیت

پبمیضُ ػبصی

اػتبًذاسد ػبصی

ًگْذاسی ٍ اًظجبط



 (Seiketsu)استاًدارد سازییاًگْداریحفظ ٍ

دایویٍ اكالحمٌتشل-

پبمؼبصی-

ًظن ٍ تشتیت-

ًظبفت-

ػبهبًذّی

ًظن ٍ تشتیت

پبمیضُ ػبصی

اػتبًذاسد ػبصی

ًگْذاسی ٍ اًظجبط



آگبّیآهَصؽ افشاد ٍ-

هقشساتآگبّی اص-

ایجبد ػبدت كحیح-

حضَس ملیِ افشاد-

ٍ جلؼبت مَتبُگشدّوبیی-

ی الضاهبتّؿابتنشاس-

ػبهبًذّی

ًظن ٍ تشتیت

پبمیضُ ػبصی

اػتبًذاسد ػبصی

ًگْذاسی ٍ اًظجبط

 (Shitsuke)سازیاًضثاط ٍ فرٌّگ



فٌَى ٍ تكٌیٌك ّای آهاری

ّبثشگِ ثجت ُ داد
ّیؼتَگشام
ًَوَداس پبست
ًوَداس ػلت ٍ هؼلَل
ًوَداس توشمض ًقق ّب
ًوَداس پشامٌذگی
ًوَداسّبی مٌتشل



ضٌاسٌاهِ فرآیٌذ



فرم شٌاسٌاهِ 

خدهت هَرد تایيد 

ٍزارت هتثَع



فرم شٌاسٌاهِ 

خدهت هَرد تایيد 

ٍزارت هتثَع



فرم شٌاسٌاهِ 

خدهت هَرد تایيد 

ٍزارت هتثَع



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت

هجوَػِ ای اص فشآیٌذّا است وِ دس تؼاهالت تیي هشاجؼیي ٍ واسوٌاى دٍلت یا سیستوْای اسائِ وٌٌذُ خذهت تشای :  ذهت

.اًجام دسخَاست هشاجؼیي سٍی هی دّذ

ضاهل فْشستی اص ولیِ خذهات الىتشًٍیىی ٍ غیشالىتشًٍیىی است وِ ػٌاٍیي ٍ تؼذاد آًْا تِ تأییذ تااالتشیي  : ػٌَاى  ذهت

ػٌاٍیي خذهات اػالم ضذُ تِ هٌضلِ ػٌاٍیي استاًذاسد خاذهات تاَدُ ٍ تاِ ّاش خاذهت واذ یىتاا        . همام دستگاُ سسیذُ تاضذ

.اختػاظ دادُ خَاّذ ضذ

وذیىتایی وِ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی وطَس تِ خذهت اختػاظ دادُ هی ضاَد ٍ تاِ ػٌاَاى     :ؿٌبػِ  ذهت

.ضٌاسِ خذهت اص ایي پس استفادُ خَاّذ ضذ

تِ ػٌَاى اسائِ دٌّذُ خذهت .... ًْاد ٍ/هَسسِ/ضشوت/ًام ساصهاى :ًبم دػتگبُ اجشایی

تِ ػٌَاى دستگاُ هافَق دستگاّْای اجشایی.... ًْاد ٍ/هَسسِ/ضشوت/ًام ساصهاى :ًبم دػتگبُ هبدس



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت

.ضاهل یه تؼشیف واهل اص خذهت هی تاضذ: ؿشح  ذهت

خذهت دستگاُ اجشایی تِ دستگاُ ،) (G2Cتش حسة ایي وِ خذهت اص ًَع اسائِ خذهت دستگاُ اجشایی تِ هشدم: ًَع  ذهت

.تاضذ،تؼشیف هی ضَد (G2B)خذهت دستگاُ اجشایی تِ وسة ٍ واس ،(G2G)اجشایی دیگش

دستِ تٌذی ًَع هخاعثیي هاًٌذ داًطجَ، استاد، تاصًطستگاى، ػوَم هشدم، ًاًَایاى، دساتگاُ ّاای ػواَهی،    : ًَع هخبعجیي

...دستگاُ ّای اجشایی، جَاًاى ٍ 

:هبّیت  ذهت

خذهتی وِ تحمك آى هَجة التذاس ٍ حاوویت وطَس است ٍ هٌافغ آى تذٍى هحذٍدیت ضاهل ّوِ الطاس جاهؼاِ  : حبمویتی

.گشدیذُ ٍ تْشُ هٌذی اص آى هَجة هحذٍدیت تشای استفادُ دیگشاى ًوی ضَد

.خذهتی وِ اص ًَع حاوویتی ًثاضذ: تلذی گشی



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت

:ػغح  ذهت

خذهتی است وِ تِ ول آحاد جاهؼِ تذٍى دسًظش گشفتي هىاى جغشافیایی ٍ هحل الاهت هشدم اسائِ هی ضَد :هلی.

خذهتی است وِ تِ یه هٌغمِ خاظ جغشافیایی تشحسة ضشایظ خاظ آى هٌغمِ اسائِ هی گشدد :هٌغقِ ای.

خذهتی است وِ دس سغح یه استاى تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد :اػتبًی.

خذهتی است وِ دستگاّْای هتَلی دس سغح یه ضْش اسائِ هی وٌٌذ :ؿْشی.

خذهتی است وِ دس سغح یه سٍستا تَسظ دستگاّْای هشتَط اسائِ هی گشدد :سٍػتبیی.

.یؼٌی خذهت هَسد ًظش تِ وذام سٍیذاد صًذگی ضْشًٍذاى یا ساصهاًْا هشتثظ خَاّذ تَد: سٍیذاد هشتجظ

هاخال  )تَاًذ تػَیة یه لاًَى، تؼییي یاه صهااى   ایي سٍیذاد هی. ضَدّشخذهت تا یه سٍیذاد آغاص هی: ًحَُ آغبص  ذهت

ٍ ( هاًٌذ سٍیذادّای واسی یا حَادث عثیؼی)، سسیذى تماضای خذهت گیشًذُ، سخ دادى یه سٍیذاد دیگش (آغاص صهاى اًتخاتات

تاضذ....  



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت

.هذاسن ٍ هستٌذات الصم تِ عَس واهل تیاى گشدد:هذاسك الصم ثشای اًجبم  ذهت

.لَاًیي ٍ همشسات هشتثظ تا خذهت دس غَست ٍجَد روش گشدد :قَاًیي ٍ هقشسات هشثَط

. آهاس هشاجؼِ افشاد تشای گشفتي خذهت تشحسة سٍص یا هاُ یا سال روش ضَد :آهبس تؼذاد  ذهت گیشًذگبى

.هذت صهاى الصم تشای اسائِ واهل خذهت دسد گشدد :هذت صهبى اسائِ  ذهت

.وِ یه ضْشًٍذ هشاجؼِ هی وٌذ( هاًٌذ هاُ، فػل یا سال)تؼذاد دفؼات اسائِ خذهت تِ ریٌفغ دس یه تاصُ هطخع : تَاتش

یا یه ًفش تشای گشفتي یه خذهت چٌذ تااس هشاجؼاِ های    )تؼذاد تاس هشاجؼِ فشد تشای گشفتي یه خذهت  :تؼذادثبس هشاجؼِ

(وٌذ



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت

.همذاس هثلغی وِ خذهت گیشًذُ تاتت اسائِ خذهت هی پشداصد :ّضیٌِ هؼتقین اسائِ  ذهت

دس غاَستی  . ًحَُ دستشسی یا تِ غَست الىتشًٍیىی یا غیشالىتشًٍیىی است :ًحَُ دػتشػی فؼلی ؿْشًٍذاى ثِ  ذهت 

وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد یىی اص واًالْای روش ضذُ دس جذٍل یا ّش واًال استثاعی دیگاشی واِ ٍجاَد    

.داسد روش ضَد

دس غَستی وِ خذهت تِ غَست الىتشًٍیىی اسائِ هی ضَد آدسس ایٌتشًتی  :آدسع دقیق ٍ هؼتقین  ذهت دس ٍة ػبیت

(لیٌه هستمین تِ غفحِ اسائِ خذهت.)هحل اسائِ خذهت تِ عَس واهل ٍ دلیك روش ضَد

دس غَستی وِ خذهت الىتشًٍیىی ضذُ است ٍلی ّوچٌاى ًیاص تِ هشاجؼِ حضَسی هشدم  :رمش ضشٍستْبی هشاجؼِ حضَسی

ایي گضیٌِ فمظ دس هَسد خذهات ًیوِ الىتشًٍیىی غذق هی وٌذ ٍ ػلل ًیواِ  . ٍجَد داسد، ػلل هشاجؼِ حضَسی سا تیاى وٌیذ

.الىتشًٍیىی تَدى خذهت سا سٍضي هی ساصد



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت
اسائِ ًْایی تسیاسی اص خاذهات دساتگاّْا هساتلضم دسیافات اعالػاات       :دس ّوبى دػتگبُ(  ثبًنْبی اعالػبتی)استجبط  ذهت ثب ػبیش ػبهبًِ ّب

تشلشاس ضذُ ٍ گاُ ٌَّص تِ غاَست غیاش   ( آًالیي یا آفالیي)تىویلی اص سایش ساهاًِ ّای ّواى دستگاُ هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی

.دس ایي گضیٌِ  فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاست اص ساهاًِ دیگش روش ضَد. است( هىاتثِ یا هشاجؼِ حضَسی)الىتشًٍیىی

اسائِ ًْایی تسیاسی اص خذهات دستگاّْا هستلضم دسیافت اعالػاات   :دس دػتگبّْبی دیگش( ثبًنْبی اعالػبتی)استجبط  ذهت ثب ػبیش ػبهبًِ ّب

تشلاشاس ضاذُ ٍ گااُ ٌّاَص تاِ غاَست غیاش        ( آًالیي یا آفالیاي )تىویلی اص سایش دستگاّْای اجشایی هی تاضذ وِ گاُ ایي استثاط تِ غَست الىتشًٍیىی

.دس ایي گضیٌِ  فیلذ یا فیلذّای هَسد دسخَاست اص دستگاُ اجشایی دیگش روش ضَد. است( هىاتثِ یا هشاجؼِ حضَسی)الىتشًٍیىی

فشآیٌذّای اغلی ٍ والى خذهت تا دیذ تحلیل هلی تِ عَس واهل ٍ تِ . ای اص فشآیٌذّا هی تاضذّش خذهت هجوَػِ :ػٌبٍیي فشآیٌذّبی  ذهت

.دس ٍالغ ًسثت خذهت تا فشآیٌذّای اغلی ٍ صیش فشآیٌذّا تػَست ًوَداس صیش خَاّذ تَد. تشتیة تیاى گشدد



تَضيح ػٌاٍیي هٌدرج در شٌاسٌاهِ خدهت

ًوَداسی است وِ هاًٌذ ًوَداس گشدش واس اها دس سغحی والى تٌْا تِ ًوایص استثاط  :ًوَداس استجبعی فشآیٌذّبی  ذهت

دس ایي ًوَداس ّیچ ًیااصی تاِ پاشداختي تاِ هَجَدیتْاای وَچاه ٍ       . پشداصدفشآیٌذّای اغلی روش ضذُ دس هشحلِ پیص هی

.ّوچٌیي هی تایست اص تشسین صیش فشآیٌذّا اجتٌاب وشد. پاییي سفتي تا سغح ٍظیفِ ًیست



اًَاع اقذام
اقدام اصالحي•
(ثِ فؼلیت سػیذُ، اتابق افتبدُ)ثبلاؼل  ػذم اًغجبق یب  غبّبی ػلل اقذاهی ثشای سفغ•

اقدام پيشگيراًِ•
تَاًبیی ثاِ فؼلیات سػایذى سا    )ثبلقَُ  ػذم اًغجبق یب  غبّبی ػلل سفغ اقذاهی ثشای•

(داسد، ٍلی فؼال سخ ًذادُ



آهَزش ًحَُ 

فرآیٌدًَیسي



هراحل فرآیٌذًَیسي

تذٍیي
اًتخبة 

فشآیٌذّبی 
اكلی

تَالی  ؿٌبػبیی 
فشآیٌذّب

تؼبهل 
فشآیٌذّب



فشآیٌذ داهٌِ اص استفادُ تا فشآیٌذ خاتوِ ٍ ضشٍع ًوَدى هطخع 

افتذ هی اتفاق ػول دس وِ ضىلی ّواى تِ ّا فؼالیت تأخش ٍ تمذم ًوَدى هطخع.

تین اػضای هطاسوت تا ّا فؼالیت عثیؼی تشتیة تش هشٍس

جذٍل دس ضذُ روش ػالین اص استفادُ تا فشآیٌذ جشیاى ًوَداس تشسین

هراحل ترسین ًوَدار جریاى فرآیٌذ 



فلص تا ّا فؼالیت استثاط ٍ فشآیٌذ جشیاى هسیش ًوایص

سفتِ واس تِ ػالئن تَدى غحیح اص اعویٌاى وسة 

فشآیٌذ جشیاى ًوَداس ًوَدى ًْائی

استفادُ وَچه دایشُ اص فشآیٌذ اداهِ دادى ًطاى تشای تاضذ، دیگشی جای دس فشآیٌذ اداهِ غَستیىِ دس 

 دیگش غفحِ دس اداهِ اگش ٍ حشف وَچه دایشُ داخل دس تاضذ غفحِ ّواى دس فشآیٌذ اداهِ اگش .هی وٌین

.وشد خَاّین استفادُ ػذد اص تاضذ

ترسین ًوَدار جریاى فرآیٌذهراحل  ...



تَضيح ًشاًِ ػالهت

 پبیبى یب ٍ ؿشٍع ًقغِ دٌّذُ ًـبى ثیضی یب دایشُ
  دٌّذُ ًـبى  تَاًذ هی ػالهت ایي .ثبؿذ هی فشآیٌذ
 فشآیٌذ اص ثخـی  بتوِ یب ٍ فشآیٌذ دا ل دس مَس ًقغِ
.ثبؿذ ًیض

خاتوِ شرٍع

  دا ل دس مِ اػت فؼبلیتی دٌّذُ ًـبى هؼتغیل
  یل هؼوَالً هؼتغیل ّش دا ل .افتذ هی اتابق فشآیٌذ
.ؿَد هی ًَؿتِ ملوبت سػبتشیي ٍ تشیي مَتبُ ثب فؼبلیت فعالیت

  .اػت فشآیٌذ دا ل دس گیشی تلوین دٌّذُ ًـبى لَصی
  “ یش” یب “ثلی” ػَال اؿنل  ثِ هؼوَالً گیشی تلوین ایي
 ػِ حذامثش تَاًذ هی ػَال ًَع ثِ ثؼتِ ٍلی .اػت
.ثبؿذ داؿتِ ( شٍجی)جَاة

تصوین گیری

ًطاًِ ّا ٍ ػالئن هَرد استفادُ در ًوَدار جریاى فرآیٌذ 



ًطاًِ ّا ٍ ػالئن هَرد استفادُ در ًوَدار جریاى فرآیٌذ... 

تَضيح ًشاًِ ػالهت

.طبیعی فرآیٌد را ًشاى هی دّد جْت جریاى
جْت جریاى

فضای کافی در یک صفحِ، از دایرُ حاٍی حرف یا   در صَرت عدم ٍجَد

.عدد استفادُ شَد

ایي  . فرآیٌد در هحل دیگر است دایرُ کَچک ًشاى دٌّدُ اداهِ جریاى

.باشد( عدد)ٍ یا در صفحِ دیگر( حرف)هحل هی تَاًد در ّواى صفحِ

ًشاًگر هحل

اشکال بْتر است عٌَاى فعالیت در سطر باال ، در سطر  در ایي گًَِ

پاییي ٍاحد هتَلی اًجام آى فعالیت ٍ هقدار زهاى الزم برای اًجام  

.فعالیت ًَشتِ شَد

فعالیت
هرتبط ٍ زهاى  ٍاحد

2

ب



:در اتتذای ّر فرآیٌذ هطخػات کلي ًَضتِ ضَد

:كد فرآیٌد

:ػٌَاى فرآیٌد

:ًَع فرآیٌد

:ّدف فرآیٌد

:صاحة فرآیٌد

:ّوکاراى فرآیٌد

:تاریخ تازًگری



ِ ای تِ سا ًوَداس• .ًنٌٌذ قغغ سا یگشذیى ،فؼالیت ّا ساتظ خغَط وِ وٌیذ سسن گًَ

 سا آى است تْتش ًوَداس پیچیذگی اص جلَگیشی هٌظَس تِ صیاد، فؼالیت ّای حاٍی ٍ تضسي یٌذّایآفش دس•

.داد ًوایص جشیاى ًوَداس ووه تِ سا یٌذّاآفش ایي استثاط ٍ تمسین وَچه تش یٌذآفش چٌذ تِ

  غَست ایي دس .ًذاسد ٍجَد ًوَداس دس هشتَعِ ًواد دس فؼالیت ّش هَسد دس وافی تَضیح اهىاى هؼوَالً •

  روش ًوَداس پیَست دس سا فؼالیت آى تِ هشتَط تَضیحات ًواد ّش تِ ضواسُ یه اختػاظ تا است تْتش

 آى اًجام تشای ضذُ گشفتِ واس تِ سٍش ٍ دهَا اتضاس، اًساًی، ًیشٍی تشگیشًذُ ی دس تَضیحات ایي .وشد

  دادُ تَضیح ًوَداس پیَست دس فؼالیت ّش تا هشتثظ استاًذاسدّای یا ٍیژگی ّا تشتیة تذیي .است فؼالیت

.هی ضَد

:  ًكاتي کِ در رسن ًوَدار جریاى فرآیٌذ تایذ رػایت ضَد



  فؼال عَس تِ آى ًمطِ تشسین ٍ فشآیٌذ هستٌذساصی دس تین اػضای تواهی دسگیشی1.

تین اػضای ی ّوِ ًظشات ٍ ّا آى هٌغمی تَالی هثٌای تش فؼالیت ّا گشفتي لشاس2.

  تایذ وِ ای گًَِ تِ ًِ افتذ، هی اتفاق ػول دس وِ ضىلی ّواى تِ دلیماً فشآیٌذ ًوَدى هستٌذ3.

.تیافتذ اتفاق وِ ّستین هایل یا ٍ تیافتذ اتفاق

  سفغ تشای هستٌذساصی چشاوِ تشساًین غفش تِ سا هشحلِ ایي دس اضتثاُ احتوال وِ وٌین دلت تایذ4.

هطىالت تش افضٍدى ًِ است هطىالت

(هَرد تَجِ اػضای تین) :ًكات کلیذی در ترسین ًوَدار جریاى فرآیٌذ



ًِ خیلی واهل ٍ ًِ  )ًپشداختي تِ جضئیات ٍ فؼالیت ّای خیلی سیض، تْذیذی تشای هستٌذساصی  5.

(خیلی جضئی

لضٍم تَافك اػضای تین دستاسُ واهل ٍ جاهغ تَدى ًمطِ فشآیٌذ ٍ اعالػات جوغ آٍسی ضذُ 6.

ًوایص فشآیٌذ تا سادُ تشیي اضىال ٍ )استفادُ اص سادُ تشیي ٍ گَیاتشیي ػالئن تشای تشسین ًمطِ فشآیٌذ 7.

(پشّیض اص پیچیذگی

جذی گشفتي سَاالت هغشٍحِ دس حیي تشسین ًمطِ فشآیٌذ ٍ یا پس اص آى8.

.  ایي ػَاالت هی تَاًٌذ هجٌبی استقبی فشآیٌذ دس هشاحل ثؼذی قشاس گیشًذ     

ًكات کلیذی در ترسین ًوَدار جریاى فرآیٌذ...











Visioآهَزش ًرم افسار 



Visioهحیظ اٍلیِ 



Visioایجاد سٌذ جذیذ در 



Visioدر ( stencil)ضاتلي ّا 



Visioدر ( stencil)ًحَُ ًوایص ضاتلي ّا 



Visioدر ( stencil)چرخص ضاتلي ّا 



Visioدر ( stencil)ترازتٌذی ضاتلي ّا 



Visioدر ( stencil)رًگ زهیٌِ ضاتلي ّا 



Visioدر ( stencil)رًگ خغَط ضاتلي ّا 



Visioترقراری ارتثاط ضكل ّا در 



Visioفرآیٌذ تكویل ضذُ در 





عرح تكرین ارتاب رجَع



اسػبل ًبهِ تنویل فشم ّبی  

ًظشػٌجی اسثبة سجَع  

1397/1/15هَسخ 





فشم ًظشػٌجی هَسد تبییذ ػبصهبى هذیشیت 
سیضی اػتبى ثشًبهٍِ 

          آهبس مِ ّؼتٌذ هلضم تبثؼِ ٍاحذّبی
 ثِ تَجِ ثب سا  َد حَصُ هبِّ ػِ ًظشػٌجی
    ثِ مبهل كَست ثِ ؿذُ، ینپبسچِ فشم ّبی
مبسثشدی هغبلؼبت ٍ ًَػبصی تحَل، هذیشیت

.ًوبیٌذ اسػبل هقشس هَػذ دس








