ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن) * صدور کارت تغذیه
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِاي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

خذهت تَليذ ضذُ

ضوبسُ ثبصًگشي
ضٌبسِ خذهت تَليذ ضذُ

ّذف فشايٌذ ( ًيبصّب
ٍ اًتظبسات هطتشي

*صذٍس وبست تغزيِ جْت داًطجَيبى هتمبضی

فشايٌذ)
ًَع فشآيٌذ

اّذاف استشاتژيه
هشتجظ

*پطتيجبًی

*تأهيي ًيبص ّبي غذايی داًطجَيبى دس لبلت لَاًيي ٍهمشسات جبسي
*

فشآيٌذ ثبالدستی

ًذاسد

صيشفشآيٌذّبي

*-1دسيبفت تمبضبي داًطجَيبى

هشتجظ
*وليِ داًطجَيبى هتمبضی ٍاجذ ضشايظ
داهٌِ وبسثشد
هتَلی ٍ پبسخگَي



ػلیاوجش ٍاػظی ((هذيشداًطجَيی))

ًتبيج فشآيٌذ ( صبحت
فشايٌذ)

ًبظش فشآيٌذ

*هؼبٍى داًطجَيی ٍفشٌّگی داًطگبُ

ريٌفؼبى فشآيٌذ
*وليِ داًطجَيبى هتمبضی
*اسائِ دس خَاست داًطجَيبى هتمبضی
هحشن فشآيٌذ

تبسيخ ثبصًگشي

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ضوبسُ ثبصًگشي

ثِ گًَِاي وِ ًطبىدٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

تبسيخ ثبصًگشي

*-1ثشاسبس آئييًبهِ اسسبلی اص صٌذٍق سفبُ داًطجَيبى
لَاًيي ٍ آيييًبهِ-

-2هصَثبت وويتِ اسىبى حَصُ هؼبًٍت داًطجَيی ،فشٌّگی

ّبي هشتجظ ثب فشآيٌذ

سيستنّب ٍ هٌبثغ

*سبيت هؼبًٍت داًطجَيی ٍ فشٌّگی داًطگبُ

اعالػبتی هشتجظ
تؼبسيف ٍ اصغالحبت
دسيبفتیّب :
*-1دس خَاست داًطجَيبى هتمبضی
-2دسيبفت ّضيٌِ صذٍس وبست ٍ ضبسصوبست

تبهييوٌٌذُ دسيبفتیّب :
دسيبفتیّب  /تبهيي
وٌٌذگبى

-1اسائِ وبست تغزيِ

-1اداسُ سفبُ ٍتغزيِ
-2هذيش اهَس داًطجَيی

-2اسائِ ٍػذُ غزايی هَسد دس

-3هؼبًٍت داًطجَيی ٍ فشٌّگی

خَاست

ًحَُ ثجت اعالػبت ثِ ضىل صيش هیثبضذ:
*
*
ضشح فشآيٌذ ٍ فؼبليت ّبي اصلی آى
داًطجَيبى جذيذالَسٍد :تىويل ليٌه ثجتًبم داًطجَيبى جذيذالَسٍد
داًطجَيبى پزيشش سبلّبي لجل :اخز ثشي اًتخبة ٍاحذ اص آهَصش هشثَعِ – اخز فشم هؼشفی ثِ خَاثگبُ(ٍيژُ داًطجَيبى
خَاثگبّی)-هشاجؼِ ثِ وبسضٌبس اتَهبسيَى تغزيِ

هغبثك ٍسٍديّب  /تبهيي وٌٌذُ

خشٍجیّب  /هطتشيبى*

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِاي وِ ًطبىدٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

ضوبسُ ثبصًگشي

تبسيخ ثبصًگشي

ًمبط ًظبستی ٍ وٌتشلی فشآيٌذ

-1هؼبٍى داًطجَيی ٍ فشٌّگی -2هذيش اهَس داًطجَيی -3وبسضٌبس اتَهبسيَى تغزيِ
ضبخصّبي پبيص ٍ
اًذاصُگيشي

هؼيبسّبي پزيشش

هسئَل پبيص ٍ اًذاصُگيشي

ًوَداس فشآيٌذ ( ثش اسبس )BPMN

دٍسُ پبيص ٍ اًذاصُگيشي

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِاي وِ ًطبىدٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

ضوبسُ ثبصًگشي

تبسيخ ثبصًگشي

سَاثك ثبصًگشي فشآيٌذ
تبسيخ ثبصًگشي

هستٌذات  ،سَاثك ٍ گضاسشّبي هشتجظ

سغح ثلَؽ فشآيٌذي

خالصِ ًتبيج ٍ ثْجَدّب

ٍاحذّبي دسگيش دس اجشاي فشآيٌذ
*
-1داًطجَيبى هتمبضی -2هؼبًٍت داًطجَيی ٍ فشٌّگی-3هذيشيت اهَس داًطجَيی -4اداسُ سفبُ تؼبٍى ٍتغزيِ

تْيِ وٌٌذُ
سوت * :وبسضٌبس اداسُ سفبُ تؼبٍى
تغزيِ
اهضبء:

تصَيت وٌٌذُ

تبئيذ وٌٌذُ
سوت * :هذيش اهَس داًطجَيی

سوت  * :هؼبٍى داًطجَيی ٍ فشٌّگی

اهضبء

اهضبء

