ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن) :
وذ فشآيٌذ

اًتمبل وسَسات سَاثك غيش سسوی

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

خذهت تَليذ ضذُ
ّذف فشايٌذ ( ًيبصّب
ٍ اًتظبسات هطتشي

ضوبسُ ثبصًگشي
ضٌبسِ خذهت تَليذ ضذُ

تبسيخ ثبصًگشي

تىويل سَاثك ثبصًطستگی

فشايٌذ)

ًَع فشآيٌذ

اّذاف استشاتژيه
هشتجظ

فشآيٌذ ثبالدستی

صيشفشآيٌذّبي

پطتيجبًی

تَجِ ثِ اثشثخطی ٍ وبسايی دس فشآيٌذ ّب ٍ سٍش ّبي اداسي ثِ هٌظَس تسشيغ ٍ تسْيل دس اسائِ خذهبت

ًذاسد

هحبسجِ ثذّی خذهت ًظبم  /هحبسجِ ثذّی خذهت عشح /هحبسجِ ثذّی سبثمِ دستيبسي ٍ.....

هشتجظ

داهٌِ وبسثشد

وليِ ٍاحذ ّبي تبثؼِ داًطگبُ  -سبصهبى ثبصًطستگی  -سبصهبى تأهيي اجتوبػی

هتَلی ٍ پبسخگَي
ًتبيج فشآيٌذ ( صبحت

وبسضٌبسبى اهَس ثبصًطستگی ستبد (سشپشست اداسُ ثبصًطستگی)

فشايٌذ)
ًبظش فشآيٌذ

هذيشيت هٌبثغ اًسبًی

ريٌفؼبى فشآيٌذ

وبسهٌذاى سسوی

هحشن فشآيٌذ

حىن تجذيل ٍضؼيت يب تغييش صٌذٍق

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن) اًتمبل وسَسات سَاثك غيش سسوی
وذ فشآيٌذ

لَاًيي ٍ آييي ًبهِ

ضوبسُ ثبصًگشي

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

تبسيخ ثبصًگشي

ثخطٌبهِ ٍ دستَسالؼول ّبي هشتجظ ثب صٌذٍق ّب  /لبًَى استخذام وطَسي

ّبي هشتجظ ثب فشآيٌذ

سيستن ّب ٍ هٌبثغ
اعالػبتی هشتجظ

احىبم وبسگضيٌی  /هستٌذات هشثَط ثِ سَاثك (ليست ثيوِ  -سيبِّ سيض حمَلی ٍ  / )....سبهبًِ پشسٌلی /
اتَهبسيَى اداسي

تؼبسيف ٍ اصغالحبت
دسيبفتی ّب :
دسخَاست فشد  /هستٌذات پشًٍذُ

تأييذيِ اًتمبل وسَس ثبصًطستگی

وٌٌذگبى
فشد ضبغل  /وبسگضيٌی ٍاحذ ّبي تبثؼِ
ًحَُ ثجت اعالػبت ثِ ضىل صيش هی ثبضذ:

هغبثك ٍسٍدي ّب  /تبهيي وٌٌذُ

دسيبفتی ّب  /تبهيي

تبهيي وٌٌذُ دسيبفتی ّب :

خشٍجی ّب  /هطتشيبى

دسخَاست  /فشد ضبغل  -وبسگضيٌی
ضشح فشآيٌذ ٍ فؼبليت ّبي اصلی آى
 -1دسخَاست هستخذم -2ثشسسی سَاثك ٍ هذاسن پشًٍذُ  -3هىبتجِ ثب سبصهبى تبهيي اجتوبػی -4اسسبل هذاسن الصم اصسبصهبى
تبهيي اجتوبػی ثِ صٌذٍق ثبصًطستگی وطَسي  -5ثشسسی هذاسن اسسبلی ٍاػالم ٍصَل حك ثيوِ پشداختی اصسَي صٌذٍق
ثبصًطستگی -6اػالم هبثِ التفبٍت وسَسهتؼلمِ دسصَست ٍجَد  -7اسسبل فيص تفبٍت وسَسات ثِ صٌذٍق وطَسي -8اػالم
ٍصَل هجذد تفبٍت وسَس ٍاسيضي

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن) اًتمبل وسَسات سَاثك غيش سسوی
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

ضوبسُ ثبصًگشي

تبسيخ ثبصًگشي

ًمبط ًظبستی ٍ وٌتشلی فشآيٌذ

صهبى اسسبل هستٌذات ثِ سبصهبى هَسد ًظش

ضبخص ّبي پبيص ٍ
اًذاصُ گيشي
هَاسد تأييذ ضذُ

هؼيبسّبي پزيشش

هسئَل پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

دٍسُ پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

صحت هحبسجِ ثذّی

هذيشيت هٌبثغ اًسبًی

صهبى دسخَاست فشد

تحمك ضشايظ احتسبة سبثمِ

ًوَداس فشآيٌذ ( ثش اسبس )BPMN

ًوَداس پيَست هی ثبضذ

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن) اًتمبل وسَسات سَاثك غيش سسوی
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

ضوبسُ ثبصًگشي

تبسيخ ثبصًگشي

سَاثك ثبصًگشي فشآيٌذ
تبسيخ ثبصًگشي

هستٌذات  ،سَاثك ٍ گضاسش ّبي هشتجظ

سغح ثلَؽ فشآيٌذي

خالصِ ًتبيج ٍ ثْجَدّب

ٍاحذّبي دسگيش دس اجشاي فشآيٌذ
*

تْيِ وٌٌذُ

تصَيت وٌٌذُ

تبئيذ وٌٌذُ

سوت * :

سوت * :

سوت * :

اهضبء:

اهضبء

اهضبء

