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هدف ارائه

رفع مشکالت  
موجود

بکارگیري موثر 
شیوه نامه در 

مدلسازي

فرآیند ترسیم
Visioبه کمک 

اقداماتی براي 
استقرار فرآیند



فهرست مطالب

مفھوم سازی برای تحلیل و طراحی فرآیند• بخش اول

مدلسازی فرآیند• بخش دوم

مدیریت مخاطرات در استقرار فرآیند• بخش سوم

تدارکات در استقرار فرآیند• بخش چھارم

سازمان و استقرار فرآیند• بخش پنجم

نظارت و کنترل بر اجرای فرآیند• بخش ششم



مفهوم سازي براي تحلیل و طراحی فرآیند

:بخش نخست

�



�IDEFنگاه سطح باال بھ فرآیند با استفاده از استاندارد 



بکارگیری از شیوه نامھ برای دستیابی بھ تعریف سطح باالی فرآیند

جداول شیوه نامھ برای تحلیل و طراحی فرآیند



مراحل ارائھ تعریف سطح باالی فرآیند با بکارگیری شیوه نامھ



رابطھ ذینفعان و نیازمندی ھا با عناصر سطح باالی فرآیند



عناصرسطح باال وانواع فرآیندھا



بکارگیری مدل ھای مرجع

 م���دل ھ���ایی براس���اس نظری���ات علم���ی و ی���ا
ب��ھ م��ی ت��وان مطالع��ات تجرب��ی، ک��ھ از آنھ��ا 

عن��وان چ��ارچوب اولی��ھ ب��رای ش��کل دھ��ی 
.ایده طراحی فرآیند کمک گرفت

 حق��ایق را ب��ھ ص��ورت س��اده س��ازی ش��ده و
.تنھا با جزئیات ضروری بیان می کنند

 موجودیتھ�����ای کلی�����دی و ارتباطاتش�����ان را
.نشان می دھد

 رابطھ مسالھ مورد بررسی و عوام�ل م�وثر
.در محیط را تعیین می کند

 تا حد زیادی مستقل از فن آوری و رشد آن
.می باشد



مدل اھرم ھای کنترل سیستم سالمت

ویلیام شیائو



مدل بلوکهاي سیستم سالمت



مدلهاي مرجع در حوزه سالمت

 سیاس����������تگذاری در ح����������وزه

سالمت

 نظامھ���ای پرداخ���ت در ح���وزه

سالمت

 نظامھ�����ای ارائ�����ھ خ�����دمات در

حوزه سالمت

 نظامھ������ای بیم������ھ در ح������وزه

خدمات سالمت

نظامھای نامگذاری داروھا



کاربرد مدلھای مرجع در طراحی فرآیند

نگاه 
سطح باال

مدلهاي  
مرجع

طرح اولیه 
فرآیند



مدلسازي فرآیند

:بخش دوم

��



ایجاد کاربرگ جدید برای ترسیم فرآیند

.قرار دارد  Flowchartدر دسته  BPMNنمودار 



ایجاد کاربرگ جدید براي ترسیم فرآیند

BPMN Diagram  انتخاب نموده و بر رویCreate  کلیک نمایید



ایجاد کاربرگ جدید برای ترسیم فرآیند

.برای ترسیم نمودار، شکل مورد نظر را از بخش اشکال انتخاب نموده و بھ روی صفحھ بکشید



شناسایی نقش ھا درفرآیند



فراخوانی نقش ھا بھ فرآیند

 در اینجا س�ھ پرس�ش اص�لی وج�ود
دارد؟
 ب���رای پاس���خگویی ب���ھ نیازھ���ا چ���ھ

نقش���ھایی بای���د در فرآین���د تعری���ف 
شود؟

 ھر نیازمندی باید توسط چھ نقش�ی
پاسخ داده شود؟

 نقش��ھا ب��ھ چ��ھ ترتیب��ی وارد فرآین��د
می شوند؟



افزودن نقش ها به فرآیند



تعیین نقش هاي مسئول درفرآیند



نقطھ شروع فرآیند کجاست؟

کدام نقش فرآیند را آغاز می کند؟

 تحت چھ شرایطی آغاز می گردد؟فرآیند

 بیش از ی�ک نقط�ھ آغ�از نمی تواند فرآیند

.داشتھ باشد

 کارکردی در فرآیند پیش از آغاز رخ ھیچ

.نمی دھد



؟نقطه شروع فرآیند کجاست
چنانچھ تح�ت ش�رایط مختلف�ی فرآین�د •

آغ����از گ����ردد و بس����تھ ب����ھ ش����رایط، 

.شروع فرآیند متفاوت باشد

چنانچھ در آغاز چندین فعالیت بطور •

.موازی انجام شود

در ھر دو حالت نقش آغ�از کنن�ده ب�ھ •

.دلخواه انتخاب می گردد



نیاز 
ج

نیاز 
ب

نیاز 
الف

کنترل

وروديخروجی

ابزار





نکاتی که باید در مدلسازي رعایت شود

کـارکرد   10حـداکثر  در هر نمودار فرآیند •
تعریف شود و در صـورت نیـاز از زیرفرآینـد    

.استفاده کنید



:نکاتی کھ باید در مدلسازی رعایت شود
.تعریف شود و در صورت نیاز از زیرفرآیند استفاده کنیدکارکرد  10حداکثر در هر نمودار فرآیند •

هر کارکرد یـا بایـد بـه کـارکرد پیشـنیازش      •
متصل باشد و یا به گره آغاز فرآیند



:نکاتی کھ باید در مدلسازی رعایت شود
.تعریف شود و در صورت نیاز از زیرفرآیند استفاده کنیدکارکرد  10حداکثر در هر نمودار فرآیند •
گره آغاز فرآیندمتصل باشد و یا به  پیشنیازشهر کارکرد یا باید به کارکرد •

جریان اجراي کارکردهاي فرآیند نباید میان •
.چند نقش نوسان کند

oکنترلها به چه صورت انجام شود
oکنترلها در چه زمانی باید انجام شود
oچگونه می توان کنترلها را حذف نمود



نکاتی که باید در مدلسازي رعایت شود
.تعریف شود و در صورت نیاز از زیرفرآیند استفاده کنیدکارکرد  10حداکثر در هر نمودار فرآیند •
گره آغاز فرآیندمتصل باشد و یا به  پیشنیازشهر کارکرد یا باید به کارکرد •
.جریان اجراي کارکردهاي فرآیند نباید میان چند نقش نوسان کند•

oکنترلها به چه صورت انجام شود
oکنترلها در چه زمانی باید انجام شود
oچگونه می توان کنترلها را حذف نمود

اگر یک نقش مسئول اجـراي یـک زیرفرآینـد باشـد، هنگـام      •
ترسیم زیرفرآینـد در حالـت تفضـیلی نمـی تـوان مسـئولیت       

.اجراي کارکردهاي آنرا به نقشهاي دیگر واگذار نمود



خطا در تخصیص مسئولیت بھ نقشھا در زیرفرآیند



نکاتی که باید در مدلسازي رعایت شود
.تعریف شود و در صورت نیاز از زیرفرآیند استفاده کنیدکارکرد  10حداکثر در هر نمودار فرآیند •
گره آغاز فرآیندمتصل باشد و یا به  پیشنیازشهر کارکرد یا باید به کارکرد •
.جریان اجراي کارکردهاي فرآیند نباید میان چند نقش نوسان کند•

oکنترلها به چه صورت انجام شود
oکنترلها در چه زمانی باید انجام شود
oچگونه می توان کنترلها را حذف نمود

اگر یک نقش مسئول اجـراي یـک زیرفرآینـد باشـد، هنگـام      •
ترسیم زیرفرآینـد در حالـت تفضـیلی نمـی تـوان مسـئولیت       

.اجراي کارکردهاي آنرا به نقشهاي دیگر واگذار نمود



نحوه اتصال بھ نمودار زیرفرآیند



: استقرار فرآیند

:بخش سوم

��



مخاطرات فرآیند
خروجیھای فرآیند ھر پیشامدی کھ در تولید 

شاخص�ھای بر اساس کیفی و کمی در سطح 

.خلل ایجاد نماید کنترل

عدم تامین بھ موقع ورودیھا و ابزار

عدم رضایت ذینفعان کلیدی

تکرر در پیدایش موارد استثناء

تداخل فعالیتھای جاری مسئوالن با فرآیند

عدم ھمراھی پرسنل در اجرای فرآیند

....و 



سھ پرسش بدیھی در رویارویی با مخاطرات

چ���ھ ع���واملی و تح���ت چ���ھ س���اختاری موج���ب ع���دم 
موفقیت فرآیند در تحقق ماموریتش می گردد؟

چگون���ھ از ش���کلگیری س���اختارھای مخ���اطره آمی���ز 
پیشگیری کنیم؟

در ص���ورت مواج���ھ ب���ا مخ���اطره چگون���ھ از اث���رات 
مخرب آن بکاھیم؟



مدیریت مخاطرات



FMEA
تحلیل اثرات و حالت شکست•

اطالعاتی کھ گرداوری می شود

تعریف شکست

عامل یا مکانیزم شکست

اثرات شکست

اقدامات پیشگیرانھ ومقابلھ 
جویانھ

o ۱۰-۱(شاخصھای ارزیابی(

فراوانی وقوع

شدت اثرگذاری

احتمال شناسایی



جدول ارزیابی مخاطرات
امتیازشناساییشدتفراوانیاقداماتاثراتعاملشکست
۸۶۵۲۴۰؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۶۹۹۴۸۶؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۹۴۳۱۰۸؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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امتیاز* شدت * فراوانی = امتیاز 



مدیریت مخاطرات



)پنیر سوئیسی(الیه هاي دفاعی 

 در تمامی الیھ ھای دفاعی
.سوراخ وجود دارد

 ھرچھ تعداد الیھ ھای دفاعی
بیشتر باشد، احتمال شکست 

.کاھش می یابد

  ام���ا ب���ر ھزین���ھ ھ���ا اف���زوده
ش��ده و س��رعت پاس��خ گ��ویی 

.کاھش می یابد

رویکرد مقابلھ:
افزایش الیھ ھا
محدود کردن سوراخھا
جلوگیری از ھمخطی



چرخھ مدیریت مخاطرات

مقاوم ارزیابی
سازي



: استقرار فرآیند

:بخش چهارم

��



تدارکات اولیه براي استقرار فرآیند



ماخذ استخراج نیازهاي تدارکاتی

شرحموضوعکارکرد

1کارکرد 

-ھای مرتبط-ذینفعان و نیازمندی
1.

2.

 نوع

ھایی -کارکرد پیشنیاز، ورودی
دریافتی از آنھا و روش دریافت 

ورودی

1.

2.

3.

مجری کارکرد و حداقل 
توانمندیھای مورد نیاز

 

 

 ابزار و امکانات اجرا

 شرح روش انجام

کارکردھای پسنیاز، خروجی، 
روش تحویل

1.

2.



: استقرار فرآیند

:بخش چهارم

�а



.نیازمندیھای استقرار فرآیند شناسایی شودمجموعھ 

.استقرار فرآیند درقالب یک پروژه در سازمان تعریف گردد

.برای پروژه استقرار منابع اجرایی، مالی و برنامھ زمانی تھیھ گردد

چنانچھ فرآیند درارتباط بافعالیت جاری سازمان است، رویکردی ب�رای 

.پاسخگویی بھ ارباب رجوع در فرآیند گذار تعریف گردد

مایت م�دیران ارش�د ب�رای اس�تقرار فرآین�د جل�ب ش�ده و ب�رای پرس�نل ح

.سیاستھای انگیزشی درنظر گرفتھ شود

.در صورت پیچیدگی استقرار فرآیند فازبندی گردد

بخش��ی از فعالیتھ��ای پ��روژه اس��تقرار ب��ھ ھنگ��ام اج��رای فرآین��د درقال��ب 

.فرآیند پشتیبان تداوم می یابند



: استقرار فرآیند

:بخش پنجم

��



ساختار سازمانی کارکردی

وزیر

معاون توسعه

...

معاونت پژوهش

....

معاونت آموزشی

... ...

معاونت درمان معاونت بهداشت

...



استخراج ساختار سازمانی از مدل فرآیندی

داشتھ ھا از مدل فرآیندی

مجموع��������ھ نقش��������ھا در 

فرآیند

ارتب���اط سلس���لھ مراتب���ی، 

افقی و نظارتی نقشھا در 

فرآیند و زیرفرآیند

مجموع��ھ فعالیتھ��ای ھ��ر 

نقش در فرآیند



: اجراي فرآیند

:بخش ششم

��



عوامل و مکانیزمهاي ایجاد کننده شکافتعیین 

توانمن��دی ب��ھ ھنگ��ام طراح��ی در نظ��ر 
.گرفتھ نشده است

در ط������ول چرخ������ھ عم������ر، فرآین������د 
توانمندی خود را از دس�ت داده اس�ت 

چرا؟

ارتب����اط و چی����دمان مناس����ب وج����ود 
.ندارد

.اثر ھمدیگر را خنثی می سازند
.ھمپوشانی دارند



توانمندي چیست؟
فعالیت•
کنترل•
تصمیم•

)نقش(سویم لین •
oانسان
oماشین

رویدادها•
دریافت و ارسـال آرتیفکتهـا،   •

ورودیها و خروجیها
پارامترهاي کارکردها•
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