
 پاسخگویی در حوزه سالمت

 

 بستر و خوان پیش ،بمنزله پزشکی آموزش و ،درمان بهداشت وزارت مردمی ارتباطات و نظارت مدیریت سامانه

 دریافت کشوری گستره در و وزارت این خدمتی های حوزه در را مردمی درخواستهای که است ای یکپارچه ارتباطی

در  با توجه به افزایش رضایت ارباب رجوع .کند می رسیدگی ممکن زمان کمترین در را آنها به پاسخگویی و

پاسخگویی به شکایات در حوزه سالمت، وزارت متبوع تصمیم به تجمیع سامانه های پاسخگویی بهداشت، درمان و 

 غذا و دارو گرفت تا بتوان بازخورد و گزارشات جامع  مطلوبی در حین انجام کار مستند گردد.

که به صورت مستقل فعالیت می کردد تجمیع شده و لینک شدند تا در  1690، 1590، 1490های در نتیجه سامانه 

 موجود باشد. 190 حوزه سالمت شماره واحدی به عنوان

 1490سامانه 

 از پیشگیری جامعه، آحاد سالمت ارتقای و حفظ تامین، و مردم به موقع به و مناسب پاسخگویی سامانه این رسالت

 وریدیده و کنترلی های برنامه کیفی و کمی ارتقای و اصالح مترقبه، غیر حوادث و طبیعی بالیای از ناشی های آسیب

 .است ایحرفه و محیط بهداشت

 سامانه کار گردش فرایند(الف

  از ابزارهای ارتباطی ممکن دریافت درخواست ارباب رجوع با استفاده 

 ثبت درخواست به صورت مکانیزه 

   درخواست به واحدهای عامل و رسیدگی کننده سازمانیابالغ/ توزیع 

 بت بارخورد و شرح عملکرد توسط واحدهای عامل و رسیدگی کنندهث 

 رجوع ارباب به نتیجه اعالم 

 

 

 

banijamali
Typewriter

banijamali
Typewriter
شناسه خدمت:16061016000



 

 1490 سامانه اجرایی فرآیند

 
 

 (190) تماس شماره از استفاده با تواند می رجوع ارباب که است گشته فراهم تلفنی خدمات ارائه امکان حاضر حال در

 .نماید مطرح را خویش درخواست و نموده حاصل تماس مذکور سامانه با

 است شده رسیدگی هاآن تمام به و دریافت مردم از شکایات ثبت کارشناسان توسط شکایت مورد 67 و هزار تعداد

 که است بوده کشور کل در درصد 75 مشتریان مندیرضایت میزان ،95 و 94 سال در مردمی نظرسنجی به عنایت با و

 .کند جلب را مردم رضایت و کرده فعالیت گذشته هایسال مانند هم امسال سامانه این است امید

 1590سامانه 

 بیماران مندی بهره هدف با سالمت نظام تحول های برنامه مجموعه اجرای و کشور توسعه پنجم برنامه اهداف اساس بر

 سهم کاهش نهایتا و بیماران کرامت و شان حفظ خدمات، کیفیت بهبود ، مطلوب درمانی و بهداشتی های مراقبت از

 وزارت پوشش تحت پزشکی علوم دانشگاههای تمامی ، سالمت خدمات های هزینه مستقیم پرداخت در مردم



 پرسش ها و مشکالت پیگیری و پاسخگویی اهمیت راستای در گردیدند مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 . نمایند اقدام ، 1590 پاسخگویی سامانه راه اندازی به نسبت  مذکور طرح اجرای خصوص در

 1590 سامانه اجرایی فرآیند

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                         

                 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا تماس مرتبط 

 است؟

 دریافت تماس

به  تماس گیرندهراهنمایی 

 سازمان مرتبط

1590ثبت شکایت در سامانه   

 تعیین نوع فوریت شکایت

 آنی فوری عادی

1590ارجاع به کارشناس  ارجاع به کارشناس نظارت 1590ارجاع به کارشناس    

 ارائه کد رهگیری به شاکی

روز 5مدت  ظرفپیگیری  ساعت 24پیگیری ظرف مدت     
ساعت 6پیگیری ظرف مدت   

 ثبت نتیجه در سامانه ثبت نتیجه در سامانه ثبت نتیجه در سامانه

تماس با شاکی 

 و اعالم نتیجه

تماس با شاکی 

 و اعالم نتیجه

تماس با شاکی 

 و اعالم نتیجه



 9016سامانه 

 برای ،(خدمات نسبی گذاری ارزش کتاب طبق) ها تعرفه اجرای یعنی سالمت، نظام تحول طرح سوم فاز شروع با

 به پاسخگویی و رسیدگی ملی مرکز ،«میزی زیر» ناپسند پدیده با برخورد و موضوع این رعایت بر بیشتر نظارت

 .کرد اندازی راه را« 1690» سامانه پزشکی، نظام سازمان ای تعرفه شکایات

 دولتی های بیمارستان خدمات از شکایات شامل گیرد می قرار رسیدگی مورد درمان معاونت حوزه در که شکایاتی

 هدایت ستاد گزارشات همچنین.باشد می دولتی مراکز و بیمارستانها در تعرفه از خارج وجوه خصوص در شکایات و

 واحد به مربوط امور فرایند های ورودی از مردمی های نامه و بیمارستانی های اورژانس شکایات آمار و دانشگاه

 و دقیق های تعرفه وجود به توجه با.گردد می تشریح جداگانه بصورت یک هر که باشد می شکایات به رسیدگی

 صندوق از خارج وجه دریافت اینکه بر مبنی مراکز در کافی های رسانی اطالع و خصوصی و دولتی بخش در مشخص

 این در شکایتی چنانچه ها، تعرفه شکایات به رسیدگی جهت 1690 سامانه وجود همچنین و باشد می ممنوع بیمارستان

 .شود می رسیدگی قسمت این در شده تدوین فرایند طبق باشد داشته وجود خصوص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9016 سامانه اجرایی فرآیند

 



 190شاخص های سامانه 

 شده رسیدگی شکایات 

 پیگیری و اقدام دست در 

 نقص رفع 

 قضائی مراجع به متخلفین معرفی 

 کتبی اخطار صدور 

 سازی مواد غذایی غیر استاندارد معدوم 

 میزان رضایت ارباب رجوع از رسیدگی به شکایات 

 زمان رسیدگی به شکایات 

 مدت مکالمات انجام شده 

 زمان های اوج تماس تلفنی 

 

 نشان که شود می آماده 190گزارشاتی از سامانه ( سال1 ماه،6 ماه،3) معین های دوره طی شده انجام ارزیابی به توجه با

 چگونه کار انجام حین در )بهداشت، درمان، غذا ودارو( نظر مورد فرآیند اختصاص و عمومی های شاخص دهد می

 برای اصالحی اقدامات گزارشات بازخورد به توجه با و باشد کیفی و کمی تواند می ها صشاخ این. کند می عمل

 .گیرد می صورت مربوطه فرآیند بازنگری و اصالح

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرآیند اجرایی سامانه 190

 

 هناماس
19

0

یضاقتم
 زکرم

19
0

 ع هاگشناد
 

 هناماس
19

0

 صوصخ رد ینفلت سامت
تیاکش تبث

ییامنهار و ژایرت تیاکش عون یسررب

190 تیاکش تبث

یریگیپ هب زاین

تسین تیاکش سنج زا

یریگهر دک

کینورتکلا غالبا

 دروم لحم زا دیدزاب
تیاکش

شرازگ هیهت

 ساپ تبث

تیاکش  ساپ یریگیپ

بسانم  ساپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 صدور کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت قدیم فرآیند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 درخواست کارت بهداشت و ارائه مدارک زیر: جهتواحد بهداشت محیط   مراکز بهداشتی درمانیمراجعه فرد به 

 . یک قطعه عکس 2 یا شناسنامه .کارت ملی1

 )به دلیل انجام بازرسی ها واحد بهداشت محیط در روزهای و ساعات محدودی حضور دارند(

 خیر

 بلی

درمانی   ارجاع به آزمایشگاه طبی مرکز بهداشتی

 زمایشآانجام  به منظور نظام شبکه

 

 درمان

 خیر

 بلی

معاینات توسط پزشکو تکمیل فرم  مراجعه به پزشک مرکز بهداشتی جهت معاینه اولیهپرداخت تعرفه ویزیت و   

 

 ثبت مشخصات متقاضی و ارجاع به پزشک مربوطه جهت انجام معاینات .1

 کارت بهداشتارجاع متقاضی به بانک ملی جهت پرداخت تعرفه  .2

 

 بالمانع  بودن صدور کارت

توسط پزشک فرد دریافت نتایج آزمایش و معاینه  

ین یواحد بهداشت محیط جهت تع فرد به ارجاع

مشمولیت بررسی  ماهه یا یک ساله کارت و 6مهلت

  جریمه دیرکرد

  

ارجاع فرد به بانک جهت واریز تعرفه ی جریمه 

  دیرکرد در صورت مشمولیت

امضای کارت بهداشت صادره توسط 

رییس مرکز بهداشت درمانی و تحویل 

 به متقاضی

 

قبوض بانکی پرداخت تعرفه ها توسط  دریافت

بهداشت محیط و صدور کارت بهداشت و امضای 

 کارت توسط مسئول بهداشت محیط
 تایید بالمانع  بودن صدور کارت

banijamali
Typewriter
16042572104:شناسه خدمت

banijamali
Typewriter



این کارت برای کسانی که به نوعی با فرآیند تهیه،توزیع وطب  ماده غذایی ارتباط دارند الزامی می باشد وقبل دریافت 

از شروع به کار باید کارت برای آن ها صادر شده باشد .مدت اعتبار این کارت برای آشپزها وکلیه کسانی که در 

باشد وکسانی که بدون کارت معتبر ویا کارت منقضی ماه وبرای سایرین یک سال می  6طب  غذا نقش مستقیم دارند 

 شده به کار اشتغال داشته باشند مستوجب مجازات وجریمه پنجاه هزارتومانی برای هر کارت خواهند شد.

واگذاری صدور کارت بهداشت به دفاتر پیش خوان براساس تفاهم نامه وزارت متبوع با معاونت فن آوری وتحقیقات 

دانشگاه با پیش خوان دولت قرارداد امضاءکرده اند که  33شده است که هم اکنون ریاست جمهوری آغاز 

 دستاوردهای آن از این جمله هستند:

سترسی برای اخذ کارت بدون محدودیت در         سهولت د شتی و  ضیان اخذ کارت بهدا سترسی برای اخذ کارت بدون محدودیت در تکریم ارباب رجوع  برای متقا سهولت د شتی و  ضیان اخذ کارت بهدا تکریم ارباب رجوع  برای متقا

 کل شهر و حتی بدون محدودیت در کل کشورکل شهر و حتی بدون محدودیت در کل کشور

ضیکاهش مراجعات متقاضییی ستائی و تاثیر مابت در کاهش ان به بهداشییت محیط مراکز بهداشییتی درمانی شییهری و روسییتائی و تاثیر مابت در کاهش  کاهش مراجعات متقا شهری و رو شتی درمانی  شت محیط مراکز بهدا ان به بهدا

ضافی)فلوچارت ،فرآیند اجرایی سییفرهای درون شییهری و برون شییهری و هزینه های عمومی ناشییی از تردد های اضییافی)فلوچارت ،فرآیند اجرایی    شی از تردد های ا شهری و هزینه های عمومی نا شهری و برون  سفرهای درون 

 صدورکارت بهداشت قدیمی وارتقاء یافته جدید به پیوست می باشد.(صدورکارت بهداشت قدیمی وارتقاء یافته جدید به پیوست می باشد.(

ساعت ی متقاضیییان) دفاتر پیشییخوان از سییاعت  افزایش بازه زمانی مراجعه براافزایش بازه زمانی مراجعه برا شخوان از  ضیان) دفاتر پی ست که فعال هسییتند و این در حالی اسییت که    11--1111ی متقا ستند و این در حالی ا فعال ه

کارشناس بهداشت محیط مستقر در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی به دلیل انجام وظایف بازرسی تنها در کارشناس بهداشت محیط مستقر در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی به دلیل انجام وظایف بازرسی تنها در         

سروزهای محدودی از هفته و سیییاعات محدودی از روز به صیییدور کارت می پردازند و به همین دلیل بسییی              صدور کارت می پردازند و به همین دلیل ب ساعات محدودی از روز به  یاری از یاری از  روزهای محدودی از هفته و 

 مراجعات به دلیل عدم حضور کارشناس مربوطه بی فایده هستند(مراجعات به دلیل عدم حضور کارشناس مربوطه بی فایده هستند(

ستگاه های اخذ تعرفه های مربوط به صییدور کارت و جریمه عدم تمدید به موقع به صییورت الکترونیکی توسییط دسییتگاه های    سط د صورت الکترونیکی تو صدور کارت و جریمه عدم تمدید به موقع به  اخذ تعرفه های مربوط به 

 خودپرداز مخصوص در محل انجام می گردد و نیازی به مراجعات متقاضی به بانک ملی ایران نیست.خودپرداز مخصوص در محل انجام می گردد و نیازی به مراجعات متقاضی به بانک ملی ایران نیست.

 شکایات مردمی ناشی از عدم حضور کارشناس، مراجعات بانکی و اماال آنشکایات مردمی ناشی از عدم حضور کارشناس، مراجعات بانکی و اماال آنکاهش موارد کاهش موارد 

 کاهش موارد تقلب در کارت بهداشت )مشخص بودن پیشخوان صادرکننده و کد رهگیری در سامانه(کاهش موارد تقلب در کارت بهداشت )مشخص بودن پیشخوان صادرکننده و کد رهگیری در سامانه(

سامانه قابلیت اسیییتفاده از کارت دارای اعتبار در تمام کشیییور با توجه به وجود و قابلیت رویت سیییوابق فرد در سیییامانه                    سوابق فرد در  شور با توجه به وجود و قابلیت رویت  ستفاده از کارت دارای اعتبار در تمام ک قابلیت ا

 الکترونیکیالکترونیکی



شاغلین مواد غذایی و اماکن عمومی که مهلت افزایش درصییید پوشیییش به دلیل وجود اطالعات و قابلیت پیگیری شیییاغلین مواد غذایی و اماکن عمومی که مهلت   شش به دلیل وجود اطالعات و قابلیت پیگیری  صد پو افزایش در

 انقضاء کارت آن هااتمام یافته است. انقضاء کارت آن هااتمام یافته است. 

 امکان تحلیل آماری فرآیند صدور کارت و استخراج شاخصهای متنوعامکان تحلیل آماری فرآیند صدور کارت و استخراج شاخصهای متنوع

 ریال برای دانشگاه مربوطه(ریال برای دانشگاه مربوطه(  1000100000کسب درآمداختصاصی جدید و افزایش درآمد )به ازاء صدور هرکارت مبلغ کسب درآمداختصاصی جدید و افزایش درآمد )به ازاء صدور هرکارت مبلغ 

سی            شش ها ی نظارتی و بازر صاص وقت کافی جهت پو شت محیط و اخت سان بهدا شنا سی افزایش راند مان کاری کار شش ها ی نظارتی و بازر صاص وقت کافی جهت پو شت محیط و اخت سان بهدا شنا افزایش راند مان کاری کار

 های بهداشتی از مراکز و اماکن تحت پوششهای بهداشتی از مراکز و اماکن تحت پوشش

 آزادسازی زمان کارشناسان مستقر در مراکز بهداشتی درمانی به طور ماال دریک مرکز بهداشت شهرستانآزادسازی زمان کارشناسان مستقر در مراکز بهداشتی درمانی به طور ماال دریک مرکز بهداشت شهرستان

صدور کارت در آن انجام می        1111  که دارایکه دارای شت محیط هم دارندو همه مراکز  شتی درمانی که واحد بهدا صدور کارت در آن انجام می مرکز بهدا شت محیط هم دارندو همه مراکز  شتی درمانی که واحد بهدا مرکز بهدا

ساعت شییود می بایسییت کارشییناسییان بهداشییت محیط از سییاعت   شت محیط از  سان بهدا شنا ست کار شت در محل صییبح جهت صییدور کارت بهداشییت در محل     11--  99//3030شود می بای صدور کارت بهدا صبح جهت 

 حضورداشته باشند پس طبق محاسبات داریم :حضورداشته باشند پس طبق محاسبات داریم :

 نفر ساعات در ماهنفر ساعات در ماه  415.5415.5  =روز در هر ماه روز در هر ماه   X  5555ن صدور کارت ن صدور کارت ساعت در روز زماساعت در روز زما  X  1.51.5مرکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشتی درمانی   1111

شخوان و انجام الکترونیکی فرایند حدود در واقع با واگذاری فرایند به دفاتر پیشیییخوان و انجام الکترونیکی فرایند حدود           سی سیییاعت وقت کارشیییناسیییی         413413در واقع با واگذاری فرایند به دفاتر پی شنا ساعت وقت کار

 آزادسازی می گردد که می تواند به بهبود و ارتقای کیفیت بازرسی ها و نظارت های بهداشتی صرف شود.آزادسازی می گردد که می تواند به بهبود و ارتقای کیفیت بازرسی ها و نظارت های بهداشتی صرف شود.

 ی:ی:معایب واگذارمعایب واگذار

ضافه شده است           ضافه شدن بهای خدمات دفاتر پیش خوان دولت است که به تعرفه اصلی ا ضافه شده است تنها عیب این واگذاری ا ضافه شدن بهای خدمات دفاتر پیش خوان دولت است که به تعرفه اصلی ا تنها عیب این واگذاری ا

 تومان گران تر عرضه می شود.تومان گران تر عرضه می شود.  63006300وکارت وکارت 

 

 

 

 

 



 فرآیند وضعیت مطلوب و واگذاری به پیشخوان

 

 

راک
شادهب ت

ناوخشیپ ت

یضاقتم
ناوخشیپ رتافد

یسرزاب عماج هناماس
مالس عماج زکرم

ت

یروضح هعجارم

تساوخرد تبث

 تهج همان یفرعم رودص
کشزپ هب هعجارم

درف تاعالطا تبث

هنیاعم شیامزآ  دییات دروم

ریخ

یلبتانیاعم شرازگ تبث

تراک  اچ

تراک تفایرد و هعجارم

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی

 

 

 

 فرآیند الکترونیک

رادهگن و عیزوت ،هیهت نکاما یتشادهب هیدیی ت رودص
ییاذغ داوم ی

نص
ف

مالس عماج زکارم
ت

یسرزاب عماج هناماس
یکشزپ مولع هاگشناد

تساوخرد تبث و هعجارم

تاعالطا یسررب

در

تاعالطا تبث

دییات

دیدزاب  شرازگ هیهت

هناماس رد شرازگ تبث

دییاتتیلاعفزوجم رودص شرازگ یسررب

صقاون عفر و یسررب

صقاون شرازگ
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 ممیزی بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی

 

 

 سامانه ممیزی
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 فرآیند ممیزی بهداشتی توسط دفاتر

 

زیمم دنیارف
اهدحاو یتشادهب ی

یفنص ی

انصا
زیمم لماش ف

ی
شادهب نازیمم

ت
 رتفد ینف لو سم
امدخ

مالس ت
ت

یریدم عماج هناماس
 ت

امدخ
یتشادهب ت

امدخ رتفد ریدم
 ت

مالس
ت

مالس عماج زکرم
)هاگشناد( ت

 هدودحم یبایدحاو
ییایفارغج

 یاهدحاو هیلک تبث
یفنص

 تهج دادرارق دقع
یتشادهب یزیمم ماجنا

تیرومام مکح رودص 

زیمم مازعا

 تسیل کچ لیمکت
یزیمم

 دحاو یزیمم کینورتکلا تراظن
یفنص

 رد رتفد ریدم هب عالطا
ریخمز  تامادقا صوصخ

 تاشرازگ یسررب
 صوصخ رد یتفایرد
 یفنص دحاو یزیمم

ششوپ تحت

یلب

 دحاو تیعضو
 یفنص

 یفنص دحاو باختنا
 یسرزاب صوصخ رد

یفداصت
 لوبق دروم

 و یسرزاب تهج مادقا
مز  تامادقا

لوبق لباقریغ

یفداصت یسرزاب ریخ

یلب

 
 

 

 

 

 

 

 



 عمومی صدور گواهی نامه آموزش بهداشت

 فرآیند سابق بر این به صورت دستی انجام می پذیرفت.

 

 فرآیند الکترونیک

زومآ همانیهاوگ رودص
شادهب ش

انصا ت
ف

انصا
ف

یسرزاب عماج هناماس
هاگشزومآ

 تساوخرد تبث

 تکرش تاعالطا تبث
ناگدننک

 یشزومآ هود یرازگرب
یروضح ریغ و یروضح  یبایزرا

 در

دییاتیهاوگ رودص تشادهب یهاوگ  اچ
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 سالمت دفاتر فعالیت مجوز صدور

 سامانه درخواست تاسیس
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 فرآیند الکترونیک

 

یلاعف هناورپ دیدمت ای رودص
ت

یضاقتم
مالس زکرم

یحم ت
 ع هاگشناد راک و ط

 
یریدم عماج هناماس

امدخ ت
یتشادهب ت

نواعم
شادهب ت

 ت
یکشزپ مولع هاگشناد

مالس زکرم
یحم ت

 و ط
رازو راک

شادهب ت
ت

  رادم هارمه هب مان تبث
  روکذم زاین دروم

 و  رادم یزاسدنتسم
سانشراک هب لاسرا

 و  رادم یسررب
لمعلاروتسد اب قیبطت

ریخ

یضاقتم صخش هب عالطا

یلب

 یرضحم هماندهعت ءاضما
 یارجا و راک ماجنا نسح

یغالبا لمعلاروتسد

 تهج رد یسررب
تیلاعف هناورپ دییات

 رودص تهج رد دییات
تیلاعف هناورپ

یلب

ریخ

 تیلاعف هناورپ رودص
 تیاعر هب طونم و هلاس 1

 رد روکذم دراوم
لمعلاروتسد

 رودص تهج رد دییات
تیلاعف هناورپ

 

 

 

 

 



 تحصیلی مدارک دریافت درخواست ثبت

 فرآیند:احصاء 

فرآیند صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی با متولوژی مصاحبه از کارشناسان تخصصی و مدل سازی فعالیت ها از 

دستورالعمل اجرایی توسط کارشناسان مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری احصاء و مستند گردید. در ترسیم این فرآیند 

 فعالیت های تامین کنندگان و مشتریان مشاهده کرد.استفاده شده تا بتوان دید کلی از  BPMNاستاندارد 

 حضوری:

 یارف
م د

ج
ت زو

ح
یو

م  
رد

ت ک
ح

لیص
ی

رف
ا تم د

 
ی

ا
 هراد

ناد
مآ  

و
اگتخ

  
ناد

 هاگ 
  

 
اترپ

  
اتس

رازو د
 ت

  رف و کرادم  اسرا
: یر  زا تساوخرد
 ف  
 یمیا 
 یرو ح هع ارم

 تیع و یسررب
 یصحت زا تغارف

 تجص یسررب
تسویپ کرادم

 ذخا  یارش
 ار هما  ناد

 دراد

ریخ

یلب
 دییات دروم 

 تسا

ریخ

  یوحت زوجم تبث
 یلیصحت کردم
  سوت ی ا تم
هاگ ناد  اسا شراک

یلب

 تدم   ف یسررب
 دیرخ  لبم و

 شرازگ و تادهعت
 یتفایرد کرادم

 درف  هاگ ناد
ی ا تم

 دییات دروم
 تسا

ریخ

 هما  ناد رودص

یلب

 رد صخش هب  ال ا
 و هع ارم  وصخ
 زا کردم تفایرد

 و  یمیا  یر 
ن لت

 هرادا رد رو ح
 هب  اگتخومآ  ناد

  صا هارمه
ی اصلا کرادم

 و تلاصا یسررب
 یراذگ هحص

کرادم

 دییات دروم
 تسا

 هب کردم  یوحت
 و ی ا تم درف
 یهاوگ تفایرد

 یوحت

یلب

ریخ

 رد صخش هب  ال ا
ص اون  وصخ
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 الکترونیک: نیمه

 یآرف
رد د

ساوخ
فایرد ت

هما  ناد ت

ا تم در 
 

ی
 پ هرادا

ت
ناد هناماس

ومآ  
اگتخ

 
 هاگ ناد

  
 

اترپ
رازو داتس  

هب ت
شاد

ت

 ه وبرم  رف تفایرد

 ه وبرم  رف  یم ت
تاصخ م

 یت پ رتفد رد رو ح
ه وبرم  رف ه ارا و

 درف تاعال ا دورو
 هناماس رد ی ا تم

هاگ ناد

یریگهر دک دیلوت

 زا هخ ن  ی  یوحت
 دک هارمه هب  رف
 درف هب یریگهر

ی ا تم

 درف تاعال ا  رد
  ناب رد ی ا تم

یتاعال ا

 د او درف ایآ
 دشاب یم  یارش

 ته   رف یناگیاب
هاگ ناد هب  اسرا

یلب

روبع هملک دیلوت

 یواح  یمیا تفایرد
روبع هملک

 درف هب یناسر  ال ا
  یر  زا ی ا تم

 یمیا

ریخ

 هناماس هب درورو
  العا ته 
 ذخا تساوخرد
یلیصحت هما  ناد

 تاد ت م دولپآ
 و هناماس رد ه وبرم
  ز  تاماد ا  اجنا

  ا ح هیو ت(
)هافر  ود ص

 کرادم یسررب
یلاسرا

  ماک کرادم ایآ
 دشاب یم

 هب  ال ا و تدوع
  وصخ رد صخش
 زا تاد ت م  الصا

 یمیا  یر 

ریخ  و داجیا زوجم رودص
 کردم  یوحت
)هما  ناد( یلیصحت

یلب

 رد صخش هب  ال ا
 زا  ال ا  وصخ
  یر  زا راک  ایر 

 یمیا

  یوحت زوجم تبث
 ی ا تم کردم
هاگ ناد ربراک  سوت

 د یآرف یسررب
  یوحت تساوخرد
 ی ا تم درف هما  ناد
 تاد ت م هارمه هب
 دیرخ/ لبم یسررب(

 تدم و تادهعت
)تادهعت

 یم دییات دروم
 دشاب

ریخ

یلب

 هب هما  ناد  اسرا
ت پ هرادا

  ز م  رد هب  اسرا
ی ا تم درف

هما  ناد تفایرد

 یزاس هدامآ و  ا 
  اسرا ته  هما  ناد

ت پ هرادا هب

 

 

 نتیجه گیری

 با تحلیل یافته های بدست آمده از مراحل مختلف، نتایج قابل تأمل عبارتند از:

 :حضوری الف( چالش های اساسی در فرآیند

 کمبود نیروی انسانی پاسخگو به نیاز ارباب رجوع 

 سفرهای درون و برون شهری فارغ التحصیالن به منظور ثبت درخواست مشکالت 

  و قدیمی پیروی می کندسیستم سنتی از ثبت و پیگیری درخواست ها 

  ی علوم پزشکیدانشگاه هادر قالب دانشنامه ها عدم یکپارچگی 

 تحصیلی طوالنی بودن مراحل تحویل مدرک 

 نارضایتی ارباب رجوع 

 الکترونیک: نیمه ب( چالش های اساسی در فرآیند

 عدم بررسی صحت مدارک پیوست 

 عدم استعالم الکترونیک از سایر سازمانها 

 پیچیده بودن مراحل انجام فرآیند 

 یا وکالی قانونی احتمال عدم تحویل مدرک به ذینفع 



 عدم یکپارچگی سامانه ها 

  عدم اتصال سامانه های دانشگاه های علوم پزشکی )سامانه تحویل مدرک تحصیلی( به سایر سامانه ها و بانک های

 اطالعاتی مرتبط با اطالعات و سوابق دانش آموختگان 

 :بهبود فرآیند الزامات و اصول( ج

  لصاق شده(مدارک پیوست با اصل مدارک الصاقی )امکان راستی آزمایی مدارک انظارت بر انطباق 

  کیفیت سطح دسترسی به خدمت در تمام موقعیت های جغرافیایی 

 پیروی از مواد و قوانین واگذاری خدمات به بخش غیردولتی 

 ارزان باشد قیمت ارائه خدمت 

 توجه به حفظ و عدم نشر اطالعات دانش آموختگان 

 تحویل دانشنامه به خود متقاضی یا وکیل قانونی 

  صورت آنالین و شبانه روزیامکان ثبت درخواست به 

 ارائه خدمت بطور غیرحضوری تا حد امکان 

 

 اقدامات اصالحی

براساس اصول بهبود فرآیند صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی و تسهیالت قانونی که امکان واگذاری را فراهم می کند و 

را مطرح و جوانب آنها را مورد بررسی در نظر گرفتن شرایط ساختاری و نظام مدیریت سالمت، تیم اجرایی مدل پیشنهادی 

 قرار دارد:

 الف( مزایا:

 سازمانی پست تصدی کاهش 

 مرکز خدمات آموزشی حوزه در و نظارت گذاری سیاست توان افزایش 

 زیرساخت های فناوری اطالعات از استفاده 

 متخصص بخش خصوصی نیروهای از استفاده 

 کیفیت ارائه خدمت  ارتقای 

 ارائه خدمت زمان کاهش 

 افزایش رضایتمندی ارباب رجوع 

 کاهش ازدحام در معاونت آموزشی ستاد دانشگاه ها 



 ب( معایب:

 در صورت عدم رعایت اصول ایمنی در فناوری اطالعات افشاء اطالعات دانش آموختگان خطر 

 احتمالی تخلفات از جلوگیری و نظارت برای فناوری به متکی قوی ابزارهای به نیاز 

 

 پیشنهادات آینده

استفاده از زیرساخت های نرم افزاری به منظور ایجاد پویایی در فرآیند مذکور و هوشمند سازی سامانه در نمایش سر رسید 

 فراغت از تحصیل جهت تحویل بهنگام مدرک تحصیلی به فرد متقاضی پیشنهاد میگردد.

 الزامات:

 و طوالنی شدن دوره بهبود جدید دستورالعملهای تهیه 

 وی انسانی برای اجرایی کردن طرح جدیدتوانمندسازی نیر 

 توانمندسازی ستاد در امر نظارت و پایش عملیات 

 ارتباط نرم افزاری با سازمان نظام وظیفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدل بهبود 

 یارف
 د

ص
م رود

ت زوج
یوح

م  
رد

ت ک
ح

لیص
ی

ا تم درف
 

ی
ناب

زکرم  
ی

 هناماس
ما 

داتس ع
امس هناماس

 هاگ ناد
  

 
 یپ

اوخ
لود  

ت

 یلب

           

)                

           (

 کرادم  اصلا
 رودص زاین دروم
  یوحت زوجم
یلیصحت کردم

 تحص یسررب
 و ی اصلا کرادم
 و تادهعت  ازیم
هدش هبساحم  لابم

 دییات دروم
 تسا

 زوجم رودص
 کردم  یوحت

یلیصحت

یلب

ریخ
یلمدک  رد

        

           

            

          

 یا خ  العا
یلمدک

ریخ

 و تادهعت  هبساحم
اه یهدب

              

              

      

 تخادرپ هب زاین
 دراد

یلب

یلب

ریخ

  خرب تخادرپ
 صخش  سوت

ی ا تم

هما  ناد  ا 

  ال ا و تفایرد
  یر  زا یناسر

 ا  ا  ا

ی یزیف  اسرا ی اصلا کرادم ریوصت
ی ا تم  یابوم هرامش و 

  امز و  ردآ
 کردم  یوحت

یلیصحت

 ای درف هع ارم
ینونا   یکو

 کرادم تحص
تسویپ

 کردم  یوحت
یلیصحت

یلب

 کردم تدوع
هاگ ناد هب یلیصحت

ریخ

 

 




