


فرآیند نویسی



فرآيند

ه با  گروهي از وظيفه هاي هم  پيوند است ك
.همديگر نتيجه اي را ايجاد مي كنند

اري  فرآيند مجموعه اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي ك•
در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و

يها ومشخص شده است و با تعريف روشني از ورودخاتمه آن
.ساختاري براي عملكرد ارائه مي دهدخروجيها،



رويكرد و زاويه اي كه آدمي از روزنه و يا از طريق آن ، 
به تحليل پديده هاي پيرامون خود پرداخته و ارتباطات

. بين خود و آنها را تعيين و برقرار مي سازد 

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

يك فعاليـت كه با  استفاده از منابـع و بصـورت-2
هدايت شده در جهت كسب توانايي براي تبديل

داده ها به  ستانده ها عمل مي كند را مي توان
.به عنوان يك فرايند در نظر گرفت 



م و واژگانيمفاه

نديعنوان فرآ

نديهدف فرآ

(Process Title)

(Process Purpose)



(Process Scope)نديدامنه فرآ

نديفرآيدرونداد ها

(tangible)

(Process Inputs)

م و واژگانيمفاه



نديفرآيبرونداد ها

نديکنترل فرآ

(Process Outputs)

(Process Control)

م و واژگانيمفاه



Process Effectiveness

process Indicator

م و واژگانيمفاه



يكعنوانبهكنند،مياستفادههاخروجيبههاوروديتبديلبرايمنابعياز كهفعاليتيهر 

همهبمرتبطفرايندهايقالبدر رامنابعو فعاليتهابايدسازمانها.گرددميمحسوبفرايند

.كنندمديريت

انميتعامالتويژهبهو سازمانيكدر موجودفرايندهاينظامندمديريتو شناساييعملبه

.گويندفرايندينگرشفرايندهاييچنين

نگرش فراينديفرایند و 

ورودي ارزيابي دوره 
تامين نيازمندي ها 

نگهداري تجهيزات

صدور گواهي 

آموزش

خروجي



:يندي يعني آنگرش فر

توجه به پديده هاي اطراف و پيرامون و نگاه به آنها در
هـايي كه داده ها را قالـب شنـاسايي مجمـوعـه فعاليت

اين رويكـرد هم در پي. تبـديل به ستانده ها مي نمايد 
ينـدهاي فرعي وآتبيين ارتباطات داخلي مـوجود بين فر

.ينـدهاي اصلي است آهم تعييـن ارتبـاطات بيـن فر



نگرش فرآيندي

هر فعاليتي كه منابعي را به خدمت گرفته و آنرا در جهت تبديل ورودي به خروجي مديريت
شودنمايد ، بعنوان فرآيند  در نظر گرفته مي

:در نگرش فرآيندي موارد ذيل شديداً توصيه مي گردد 

 شناسايي فرآيندهاي موجود در سيستم
 درك ارتباط و تاثيرات ميان اين فرآيندها
مستندسازي فرآيندها
 فرآيندها / كنترل موثر عملكردها



براي كاركرد موثر يك سازمان ، شناسايي و-1
.ادارة فعاليتهاي به هم وابسته ضروري است 

نگرش فرايندي ، به سازمان امكان مي دهد تا روي ارتباط-2
بيـن تك تك فرايندهاي موجود در مجموعه اي از فرايندها و نيـز

.  تركيب و تعامل آنها ، كنترل مستمر داشته باشد 

مزاياي نگرش فرايندي



موارد مهم در نگرش فرايندي سيستم مديريت كيفيت

درك و تامين نيازمنديها

شناسايي و تشريح فرايندها در قالب واژه هاي ارزش افزوده

تعيين نتايج عملكرد فرايند و اثربخشي آن

بهبود مستمر فرايندها بر اساس اندازه گيريهاي عيني



تمركز بر سازمان تمركز بر فـرآيند

كاركنان منشا مشكالت هستند

اندازه گيري عملكرد كاركنان

تغيير كاركنان

توان يك فرد بهتر يافتهميشه مي

افزايش انگيزه كاركنان

كنترل كردن كاركنان

اصالح كردن خطاها

فرآيند منشا مشكل است

اندازه گيري عملكرد فرآيند

تغيير فرآيند

توان فرآيند را بهبود دادهميشه مي

از بين بردن موانع

توسعه افراد

كاهش انحرافات

نگرش سازمان گرا# نگرش فرآيند گرا 



فلو چارت یا نقشه فرایند•

نگارش انشائی•

نحوه ثبت فرایند



تعریف الگوریتم

هر دستورالعملی که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق 

ل و و با جزئیات کافی بیان نماید بطوریکه ترتیب مراح

مشخص شده باشد  “ شرط خاتمه عملیات در آن کامال

.را الگوریتم گویند



ادامه تعریف الگوریتم

به همان صورتیکه مورد “ آن است که الگوریتم دقیقا: زبان دقیقمنظور از 
.نظر نویسنده است اجرا گردد

، آن است که در طول اجرای الگوریتم عملیات جزئیات کافیمنظور از 
.ناشناخته پیش نیامده و باعث انحراف از مسیر و هدف اصلی نگردد

، آن است که مراحل اجرای الگوریتم قدم به قدم و ترتیب مراحلمنظور از 
.با رعایت تقدم و تأ خر مشخص شده باشد

، پایان پذیر بودن الگوریتم می باشد و بهر حال الگوریتم باید  شرط خاتمهمنظور از 
.زمانی دلخواه و تحت شرایط یا شرایط داده شده خاتمه پذیرددر 



(نمودار جريان()Flowchart)فلوچارت-

تعدادوهستندسادهكهالگوريتم هاييبرايجمالتازاستفاده
.استكارآمدومناسباست،كمدستورالعمل هايشان

ًل،شكباآندستورالعمل هايكردندنبالوالگوريتميكدركمعموال
باراالگوريتملذا.مي باشدمتنبصورتآننوشتنازراحت تر

.مي دهندنمايشفلوچارت

 الگوريتمتصويريبيان



فلوچارت

بيان تصويری الگوريتم
مراحل انجام کار با اشكال هندسي نشان داده مي 

.شوند
مراحل انجام کار توسط خطوط به هم وصل مي 

.گردند



چه زماني به فلوچارت نياز داريم

.  برای توسعه درك از چگونگي فرآيند انجام شده است•

.  برای مطالعه يک فرآيند برای بهبود است•

برای کمک کردن به ديگران که يک فرآيند چگونه انجام مي گيرد؟ •

برای بيان ارتباط بهتر بين افراد درگير با  فرايند•

هنگام برنامه ريزی در مورد پروژه•



مراحل تهیه الگوریتم

:ای تهيه يک الگوريتم خوب و کارآمد بايد مراحل خاصي اجرا شوندبر

ا  بايد مسئله را تجزيه و تحليل کرده ت: تعريف دقيق مسئله-1
.کوچكترين ابهامي در فهم آن وجود نداشته باشد

مورد نياز( متغييرهای)تعيين عوامل اصلي-2
(داده ها و اطالعات: )تعيين ورودی و خروجي مسئله -3
بررسي راه حل های مختلف مسئله-4
انتخاب يک راه حل مناسب -5
اشكال زدايي-6



.1Inputs           

.2Out puts

.3Process           

.4Feedback       

.5Environment   

فرآيند

(SYSTEM): سیستم



درونداد ها برونداد ها

فرآيند

تصوير فرآيند



؟يند چيست آهدف فر
محصوالت /محصوالت)يند چيست؟آخروجيهاي فر

(ناخواسته
ا الزامات اين مشتري هو يند كدامندآمشتري هاي فر

چيست؟

پرسش ها



 يند چيست ؟ آفر( دامنه كاربرد)حدود و ثغور
 يند چگونه است؟آي فركلجريان و گردش
وند؟يند درگير مي شآچه واحدهايي از سازمان در اين فر
(اتاطالع/مستندات/منابع)يندچيست؟آوروديهاي فر

پرسش ها



يند جهت اطمينان ازآشاخص هاي پايش فر:
اجرا
اثربخشي
بهبود مداوم
روش هاي پايش و تجزيه و تحليل كدامند؟

پرسش ها



روش تهيه فرايند 

چه موضوعی را می .) تصمیم در مورد اینکه چه می خواهیم بنویسیم-1
خواهیم در 

(قالب فرایند بنویسیم

از کجا و چگونه شروع می شود و چگونه و چه زمانی ) تعیين مرز فرایند -2
پایان می 

(یابد 

.هر آنچه که به ذهن می رسد را در جایی ثبت کنید -3

.فعالیت ها را در توالی منطقی ترتیب دهید -4



پس از نوشتن تمام مراحل فرایند از صحت آنها و اینکه قسمتی از -5
قلم نیفتاده مطمئن شوید 

. فرایند را به فرد صاحب نظر جهت تایید آن اعالم کنید -6



انواع فرايندها

:فرايندها به چهار دسته اصلي ذيل تقسيم مي شوند
فرايندهای هسته ای
فرايندهای اصلي
فرايندهای پشتيباني
فرايندهای مديريتي



فرايندهاي هسته اي

ند، به اين دسته از فرايندها هدف اصلي از تشكيل سازمان مي باش
ا خدمات عبارت ديگر اين فرايندها مرتبط با محصوالت توليدی ي

.ارائه شده توسط سازمان هستند
يانش، يک سازمان به تعداد محصوالت يا خدمات ارائه شده به مشتر

.فرايند هسته ای دارد

سازمان 

فرایند هسته اي  مشتري



فرايندهاي اصلي

د به اين دسته از فرايندها باعث تحقق فرايند هسته ای مي شون
ه ای محقق طوريكه اگر اين فرايندها وجود نداشته باشند فرايند هست

.نمي گردد

سازمان

فرایند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي



فرايندهای پشتيباني

. گردند اين فرايندها باعث اجراي اثربخش فرايندهاي اصلي مي

سازمان

فرايند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي

يفرايندهاي پشتيبان



فرايندهاي مديريتي

ارشد مجموعه فرايندهايي را گويند كه در حيطه وظايف مديريت
.باشدسازمان مي 

سازمان

فرايند هسته اي مشتري

فرايندهاي اصلي

يفرايندهاي پشتيبان

فرايند مديريتي



مديريت فرايند

بر اساس تعريف دمينگ مديريت بر فرايند شامل چهار بخش ذيل 
:مي باشد

PLANطرحريزی -1

DOاجرای برنامه -2

CHECKبررسي و کنترل -3

ACTIONاقدامات -4

و چهار مرحله فوق تحت عنوان چرخه دمينگ مطابق شكل روبر
.معروف شد

ACTION

CHECK DO

PLAN



شروع

اقدام/ فعالیت

تصمیم گیری

ثبت

ادامه

خاتمه

نقشه فرآیند



:شماره فرم
:گريشماره بازن

شناسنامه فرآيند
دفتر فني دانشگاه: سئول فرآيندم ساخت خانه بهداشتفـــرآيــنــد :نام فرآيند

افزايش سطح دسترسي مردم: هدف فرآيند
ورودي هاي فرآيند شرح فعاليت خروجي هاي فرآيند

نام ورودي نام خروجي
نيروي انساني

خدمات پيمانكاري
مدارك فني/اطالعات
تجهيزات

امكان سنجي و انعقاد قرارداد

طراحي و تهیه نقشه ها و مدارك فني

اجراي پروژه

نظارت بر پروژه

آموزش نیروي انساني تامین و

پروژه اجرا شده
نقشه ها و مدارك فني



خروجي
(نتیجه اولیه) 

ورودي ها

For Example

خروجي 
(نتیجه نهائي) 

بازخورد اطالعات و نتایج


