ًبم فشآيٌذ ( تشويب فؼل  +اسن) *پزيشش بيوبس دس وليٌيه ّب
وذ فشآيٌذ

بِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ببضذ

خذهت تَليذ ضذُ

ضوبسُ ببصًگشي
ضٌبسِ خذهت تَليذ ضذُ

تبسيخ ببصًگشي

ّذف فشايٌذ ( ًيبصّب
ٍ اًتظبسات هطتشي

اًجبم ٍيضيت ٍ اهَس دسهبًی بِ هَلغ ٍ وبهل بيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ

فشايٌذ)
ًَع فشآيٌذ

اّذاف استشاتژيه
هشتبظ

دسهبًی

ببال بشدى سغح سالهت ٍ بْبَد ًبببسٍسي بيوبس
استبًذاسدّب ٍ دستَسالؼولْبي سسيذُ اص دسهبى ٍ ٍصاست بْذاضت

فشآيٌذ ببالدستی

صيشفشآيٌذّبي
هشتبظ

پزيشش بيوبس ،ساٌّوبيی آًْب جْت هشاجؼِ بِ وليٌيىْبي هشبَعٍِ ،يضيت بيوبس بِ ًَبت ،سضبيت وبهل هجوَػِ
ٍ بيوبس اص فشايٌذ
وليِ هشاوض دسهبًی ٍ وليٌيىْب بِ ٍيژُ وليٌيىْبي صًبى ٍ هشتبظ بب تَليذ هثل

داهٌِ وبسبشد
هتَلی ٍ پبسخگَي

سيبست پژٍّطىذُ ػلَم تَليذ هثل

ًتبيج فشآيٌذ ( صبحب
فشايٌذ)
ًبظش فشآيٌذ

هذيش گشٍُ ٍ سيبست هشوض

ريٌفؼبى فشآيٌذ
هشاجؼِ وٌٌذوبى ٍ بيوبساى ،پضضىبى هتخصص
هحشن فشآيٌذ

خَاست بيوبساى ،هتخصصبى ٍ پضضىبى وليٌيىْب

ًبم فشآيٌذ ( تشويب فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

لَاًيي ٍ آييي ًبهِ

ضوبسُ ببصًگشي

بِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ببضذ

تبسيخ ببصًگشي

*

ّبي هشتبظ بب فشآيٌذ

سيستن ّب ٍ هٌببغ

*

اعالػبتی هشتبظ

تؼبسيف ٍ اصغالحبت

دس صَست ًيبص
دسيبفتی ّب :
*

وٌٌذگبى

خشٍجی ّب  /هطتشيبى*
*
ًحَُ ثبت اعالػبت بِ ضىل صيش هی ببضذ:
*
*
ضشح فشآيٌذ ٍ فؼبليت ّبي اصلی آى

هغببك ٍسٍدي ّب  /تبهيي وٌٌذُ

دسيبفتی ّب  /تبهيي

تبهيي وٌٌذُ دسيبفتی ّب :

ًبم فشآيٌذ ( تشويب فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

بِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ببضذ

ضوبسُ ببصًگشي

تبسيخ ببصًگشي

ًمبط ًظبستی ٍ وٌتشلی فشآيٌذ

سيبست وليٌيه صًبى پژٍّطىذُ
هذيشيت وليٌيه صًبى پژٍّطىذُ
اسبتيذ گشٍُ صًبى ٍ هشداى
ٍاحذ اسصيببی ٍ سسيذگی بِ ضىبيبت داًطگبُ

ضبخص ّبي پبيص ٍ
اًذاصُ گيشي
تؼذاد پزيشش

هؼيبسّبي پزيشش

هسئَل پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

تبييذ ٍيضيت تَسظ پزيشش

هسئَل پزيشش پشٍّطىذُ

دٍسُ پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

هسئَل پزيشش پشٍّطىذُ

همذاس ّضيٌِ ّبي
دسهبًی

تبييذ ّضيٌِ ّب تَسظ پزيشش

سٍصاًِ
هبّبًِ
سبالًِ

ًوَداس فشآيٌذ ( بش اسبس )BPMN

ًبم فشآيٌذ ( تشويب فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ضوبسُ ببصًگشي

بِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ببضذ

تبسيخ ببصًگشي

سَابك ببصًگشي فشآيٌذ
تبسيخ ببصًگشي

هستٌذات  ،سَابك ٍ گضاسش ّبي هشتبظ

سغح بلَؽ فشآيٌذي

ٍاحذّبي دسگيش دس اجشاي فشآيٌذ
ٍاخذ پزيشش پژٍّطىذُ

خالصِ ًتبيج ٍ بْبَدّب

وليٌيه صًبى پژٍّطىذُ
وليٌيه هشداى پژٍّطىذُ
ٍاخذ صٌذٍق پژٍّطىزُ
داسٍخبًِ

تْيِ وٌٌذُ

تصَيب وٌٌذُ

تبئيذ وٌٌذُ

سوت * :

سوت * :

سوت * :

اهضبء:

اهضبء

اهضبء

