ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)  :غذٍس اثالؽ ثبصًطستگی
وذ فشآيٌذ

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

ثشلشاسي حمَق ثبصًطستگی

فشايٌذ)

ًَع فشآيٌذ

اّذاف استشاتژيه
هشتجظ

فشآيٌذ ثبالدستی

صيشفشآيٌذّبي
هشتجظ

داهٌِ وبسثشد

پطتيجبًی

استمبء خذهت سسبًی ثِ وبسهٌذ ٍ تىشين اسثبة سجَع

ًذاسد

پشداخت ووه ّضيٌِ ّب  /ثشلشاسي حمَق ثبصًطستگی  /اثغبل دفتشچِ ثيوِ  /ثشلشاسي حمَق ٍظيفِ

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

هتَلی ٍ پبسخگَي
ًتبيج فشآيٌذ ( غبحت

وبسضٌبسبى اهَس ثبصًطستگی ستبد (سشپشست اداسُ ثبصًطستگی)

فشايٌذ)
ًبظش فشآيٌذ

هذيشيت هٌبثغ اًسبًی

ريٌفؼبى فشآيٌذ

وبسهٌذاى دس ضشف ثبصًطستگی

هحشن فشآيٌذ

دسخَاست وبسهٌذ  /تْيِ گضاسش سبليبًِ دس خػَظ سبثمِ وبسهٌذاى

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

لَاًيي ٍ آييي ًبهِ

ضوبسُ ثبصًگشي

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

تبسيخ ثبصًگشي

لبًَى استخذام وطَسي  /لبًَى هذيشيت خذهبت وطَسي  /آييي ًبهِ اداسي استخذاهی  /ثخطٌبهِ ٍ

ّبي هشتجظ ثب فشآيٌذ

دستَسالؼول ّبي اثالغی  /لبًَى ثشًبهِ ضطن تَسؼِ

سيستن ّب ٍ هٌبثغ

پشًٍذُ پشسٌلی  /سبهبًِ پشسٌلی  /اتَهبسيَى اداسي

اعالػبتی هشتجظ
تؼبسيف ٍ اغغالحبت
دسيبفتی ّب :
اعالػبت پشسٌل

وٌٌذگبى

وبسگضيٌی ٍاحذّبي تبثؼِ

حىن ثبصًطستگی

ًحَُ ثجت اعالػبت ثِ ضىل صيش هی ثبضذ:

هغبثك ٍسٍدي ّب  /تبهيي وٌٌذُ

دسيبفتی ّب  /تبهيي

تبهيي وٌٌذُ دسيبفتی ّب :

خشٍجی ّب  /هطتشيبى

پشًٍذُ پشسٌلی  /وبسگضيٌی ٍاحذّب
ضشح فشآيٌذ ٍ فؼبليت ّبي اغلی آى
-1تْيِ ليست هطوَليي ثبصًطستگی دساثتذاي سبل -2ثشسسی دسخَاست ّبي ثبصًطستگی پيص اصهَػذ  -3اسسبل پشًٍذُ پشسٌلی
اصٍاحذ هشثَعِ ثِ هذيشيت هٌبثغ اًسبًی -4ثشسسی دليك سَاثك خذهت اػن اص سسوی ،غيش سسوی  ،ثذٍى حمَق ٍ ....تجويغ غٌذٍق
ّب- 5غذٍس اثالؽ  -6اخز هذاسن -7اسسبل فشهْب ٍهذاسن الصم ثِ سبصهبى ثبصًطستگی جْت غذٍس حىن ثبصًطستگی

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)

وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

ضوبسُ ثبصًگشي

تبسيخ ثبصًگشي

ًمبط ًظبستی ٍ وٌتشلی فشآيٌذ

صهبى تأييذ اثالؽ

ضبخع ّبي پبيص ٍ
اًذاصُ گيشي
غحت غذٍس اثالؽ

هؼيبسّبي پزيشش

هسئَل پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

دٍسُ پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

هستٌذ ثبصًطستگی

هذيشيت هٌبثغ اًسبًی

سبليبًِ

تبسيخ ثبصًطستگی
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی فشد
پست سبصهبًی فشد

ًوَداس فشآيٌذ ( ثش اسبس )BPMN

ًوَداسفشايٌذ پيَست هی ثبضذ

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
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

خالغِ ًتبيج ٍ ثْجَدّب

ٍاحذّبي دسگيش دس اجشاي فشآيٌذ
*

تْيِ وٌٌذُ

تػَيت وٌٌذُ

تبئيذ وٌٌذُ

سوت * :

سوت * :

سوت * :

اهضبء:

اهضبء

اهضبء

