
 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 

 

 

 

 

 پروژه فرآیندها
 

 

 

 

 



 چيست؟ فرآیند

 

 محصول این ایجاد براي و آوردمي بوجود را خاصي محصول كه بوده مرتبط و متوالي هايفعاليت مجموعه فرآیند

 فرآیندهاي (.Inputسازند ) مي فراهم آن نمودن عمل درست براي را زمينه كه دارد نياز دادهاي خاصيدرون به

 اساسي نيازهاي بهتر عملكرد با تا اند؛شده طراحي سازمان ماموریت به دستيابي براي سازمان هر در موجود

 .نمایند تأمين مشتریان را

 داشته را الزم بخشي اثر و كارایي موجود فرآیندهاي باید هايمشتر هاي خواسته و نيازها به پاسخگویي براي

 اثر بخشي از زماني و گيرد انجام درست بصورت كه داشت خواهد را الزم كارایي فرآیند زماني یك باشند.

 .باشد شده طراحي و درست انتخاب بصورت كه بود خواهد برخوردار

 به .گيردمي انجام هاداده باز به هاداده تبدیل منظور به كه است انفعاالت و فعل از ايدسته یا یك معرف فرآیند،

 كار به آموزش عمل خاطر به تجهيزات و بودجه آموزگار، آموز،دانش مانند هاداده تمام مدرسه، در مثال عنوان

-نمي  قبالً كه را چه آن آن، موجب به و شودمي انجام آموزاندانش در كه است تغييراتي فرآیند همان رود.مي

 .گيرندمي یاد دانستند

 به را ورودي كه یكدیگر با مرتبط هايتراكنش از منطقي سري یك فرآیند، گفت توانمي معادل تعریف یك در

سياه  جعبه یا (Transformationتبدیل ) را جعبه فرآیند نامند، گاهي مي كند. مي ها تبدیلخروجي و نتایج

(Black Box )یا قسمت است ممكن كه شودمي انجام عملياتي قسمت، این داخل یا در مرحله این در زیرا 

 .باشد ناشناخته بيننده، یا انسان براي آن همه حتي

 تغيير چند یا یك ایجاد براي كه شودمي اطالق ايپيوسته هم به هايفعاليت مجموعه به فرآیند كل، در پس

 مشخص فعاليت یك با و آغاز مشخص فعاليت یك با فرآیند هر ضمن در .است شده و پياده طراحي شده تعریف

 .است برخوردار فرآیند شناسایي براي ايویژه اهميت ها ازفعاليت این تشخيص یابد.مي پایان نيز

 .دهد مي نمایش را فرآیند ساده الگوي زیر، شكل

 

 

 

 

 

 فرآیند مشخصات

 

 :است صادق زیر نكات فرآیند هر مورد در كه گفت توان مي كلي طور به

 است. فرد به منحصر شناسه یا نام داراي 

 خروجی ورودی  فرآیند 



 است. هدف یك داراي 

 هستند.  شده تعریف و مشخص ها )عمليات(گام مجموعه 

 است. مشخص دقيقا آن هايعمليات توالي 

 باشد. مشخص فرآیند هايگام پایان و شروع نقطه 

 باشند.مي مشخص فرآیند هايگام از یك هردهندگان )مسئولين(  انجام 

 است. مشخص خروجي و ورودي هايداده 

 باشد. مشخص باید پایاني و آغازین شرایط 

 

 فرآیند اجزاي

 : است جزء 9 داراي فرآیند هر

 آغاز نقطه .1

 پایان نقطه .2

 درونداد .3

 برونداد .4

 روش .5

 فرآیند در شاغل انساني نيروي .6

 مواد .7

 ابزار .8

 و ... ( آموزش كالس معاینه اطاق همانند گردد.مي اجرا آن در فرآیند كه كاري فيزیكي )محيط فضاي .9

 

 و یا كننده تقویت تواندمي تاثير این .است سازماني خارج محيطي عوامل تاثير تحت فرآیند هر حال عين در

 تبدیل دنبال ها( به فعاليت قالب شده )در یاد اجزاي تعامل فرآیند در باشد. فرآیند اجراي روند كنندهتضعيف

  هاستفعاليت اجراي روش سازدمي مشخص را تعامل این كلي خطوط كه چيزي آن است. به برونداد درونداد

 . است نظر مورد و نتيجه )برونداد( مطلوب تحقق هر فرآیند اجراي از هدف.

 

 سازمان در فرآیندي نگرش مزایاي و اهميت

 

 بخشد. مي معنا سازمان مأموریت و دورنما به 

 كند.مي كمك كاركنان بين مشترگ دیدگاه ایجاد به 

 سازد.مي رهنمون سازمان موجود وضعيت جامع شناخت به را كاركنان 

 یابند. دست سازمان وضعيت از جامع تحليل یك به كاركنان شودمي باعث 



 قسمتهاي بر موثر عوامل شناسایي شود، شناخته مسئله یك مختلف هايقسمت و اجزا تمام وقتي 

-مي یاري وكليدي مناسب حلراه انتخاب در را كاركنان لذا بود. پذیر خواهدامكان براحتي مختلف

 .نماید

 آورد.مي بوجود سازمان در را خودسنجي فرهنگ 

 آورد.مي بوجود را جامع سنجش فرآیندها مختلف اجزاي نمودن مشخص با 

 كندمي كمك آنها با ارتباط ایجاد به مشتریان، شناخت با. 

 نمایدمي تبدیل و افقي مسطح هايسازمان به را عمودي هايسازمان. 

 

 فرآیندگرایي هايگام

 

 حذف كار و كسب فرآیندهاي قراردادن محور با كه است روشي كه شودمي گفته چنين فرآیندگرایي تعریف در

 راه در سازمان یك اینكه براي آورد.مي ارمغان به رقابتي مزیت سازمان براي ،افزوده بدون ارزش هايفعاليت

 :گيرد كار به ذیل موارد سازيپياده جهت را خود تالش بایست تماميمي بردارد گام فرآیندگرایي

 

 فرآیندها: تشخيص - الف

 فرآیندها گامي گذارينام و شناسایي برگزید. عنوان و نام هاآن براي و شناسایي كرده را فرآیندها باید ابتدا

 به فرآیند را كنوني ايوظيفه هايفعاليت اشتباه، به هاسازمان از ايپاره است.  بنيادین و حساس بسيار

 .آورندمي حساب

 

 اندركاران دست همه به فرآیندها اهميت شناساندن - ب

 به است نزدیك و دور نمایندگان و مدیران، كاركنان همه به هاآن اهميت و فرآیندها شناساندن گام دوم

 .باشد افراد ملموس همه براي آنها ارتباطات و هاخروجي و هاورودي ها،آن نام فرآیندها، باید كه نحوي

 

 ارزیابي: معيار انتخاب - ج

به  صورت آن در و گرفت اندازه را هاآن پيشرفت بتوان باید فرآیندها، درست كاركرد از اطمينان براي

 خود نيازهاي پایه بر یا مشتري خواسته برپایه ضرورت برحسب توانندمي معيارها این نيازمندیم. معيارهایي

 فرآیندي، كاركرد در همگون معيارهاي شوند. واقع منابع درست كارگيري به و هزینه فرآیند مانند سازمان

 .درخواهد آورد منسجم تيم یك صورت به را افراد

 

 فرآیندگرا:  مدیریت كارگيري به - د



 و پيوسته رویكرد كاري این زیرا بكوشد خود فرآیندهاي بهسازي در همواره بایستي محور فرآیند سازمان

باالترین  در فرآیندها درست پيشبرد و اداره سازمانها گونه این مدیریتي فعاليت عمده بنابراین، است. مداوم

 محوري فرآیند است. هافرصت كاربرد در پيگيري و فرآیندها، بهسازي در هافرصت از گيريبهره ها،آن توان

 است فراگير و دائمي روشي و بلكه راه نبوده، موقتي طرح یك
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