


کارگاه استاندارد سازی و مستند سازی فرایندها 

دکتر معصومه خیرخواه

موسسه ایمسئول کارگروه اعتبار بخشی 
استادیار گروه مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران  



چرا استاندارد سازی؟  

 خدمات  سازمان های دولتی ماهیتا پیچیده هستند.

 بنابراین . این سازمان ها مشتریان متنوعی با درخواست  های خدمات متنوع دارند

 استاندارد در سازمان های دولتی  به معنی ،سطح مورد توافق گروه های ارائه دهنده خدمات و گیرنده خدمات

.برای مقصود خاص است 

 مت ، سطح خد( استاندارد )استاندارد ، خدمت گیرنده و خدمت دهنده را قادر می سازد که با یک عبارت مکتوب

. مورد انتظار  را  تعیین کنند 



نقش استاندارد
استهادستگاهعملکردارزیابیبرایمعیاریاستاندارد.

شدناجراییبرایالزمهایفناوریوتجهیزاتوهاتخصص،هامهارتشناساییبرایمعیاریاستاندارد

.استاقداماتوفرایندها

شاملهمهاسازمانایندرسازیاستاندارد:

فراینداجرایمتصدیانهامهارتسازیاستاندارد

هستندهمدیگرملزوموالزمونبودهتفکیکقابلهمازکهتجهیزاتسازیاستاندارد.



چگونه  استانداردهای خدمات آموزشی شکل می گیرند؟ 

از سایر افراد ....( دانشجو، کارکنان و) تجربه ذی نفعان خارجی و داخلی  از دریافت خدمات

 تجربه شخصی پیشین افراد از دریافت خدمات

 جویان فراغت از تحصیل دانشجویان بین الملل و دانش)نوع خدمات و سطح نیاز مشتریان نسبت  به آن

( ایرانی 

 فعان سطح انتظار ات ذی نرا از موسسه آموزشی تعیین می کند  و سطح انتظارات ذی نفعان استانداردها

.  معین می سازد استانداردهارا 

د ، اگر موسسات آموزشی نتوانند فعالیت ها و خدمات خود را تعریف ودر قالب استاندارد  تدوین کنن

دگان می نوسانات و تغییرات مبتنی بر سالیق فردی ارائه دهندگان خدمات موجب نارضایتی خدمت گیرن

. شود 



نکات مهم در استاندارد سازی 

 در قالب وعده و وعید و آرمان گرایی سازمانی نباشد.

 در نظر گرفته شود قابلیت عمل و اجرا ایده آل ها با توجه به .

 ود در نظر گرفته شبودجه ،تجهیزات، محدودیت های منابع انسانی  .



:به جای تعریف استاندارد های آرمان گرایانه  و وعده و وعید ، باید

برنامه استانداردها  در یک سطح مشخص و در محدوده منابع مادی و انسانی موجود

(بین الملل دانشکده ) ریزی شوند 

 تایید که به( خدمت گیرندگان ) انتظارات ذی نفعان خارجی استانداردها باید با توجه به سطح

.  رسیده ، تعیین شود (  کارکنان ، مدیران بر اساس اسناد باال دستی ) سایر ذی نفعان 

د با ارائه خدمات به هنگام  به خدمت گیرندگان ، احساس دریافت خدمات در سطح  باالتر از ح

. استاندارد   ایجاد می شود که به افزایش رضایتمندی منجر خواهد شد 



ادامه  راه حل 

 Lean service delivery systemنظام ناب ارائه خدمات ایجاد 

 ها اندارد استتواند مدل ذهنی اغلب مدیران این است که با توجه به کمبود منابع مالی و بودجه نمی

توجه ایجنتنبوده و تنها به فرایندها ذهن آنها متوجه کنند ، توقعات و انتظارات ذی نفعان را تامین 

. می کنند 

 و اتالف منابع ، دوباره کاریدر استاندارد سازی به جای مطرح کردن محدودیت ها منابع باید از

. کرد حذفاز نظام ارائه خدمات نیستند را  فرایندهایی که ارزش افرین



دیدگاه خدمت گیرندگان از کیفیت خدمات 

 و ( ه تجرب) گیرندگان خدمت کیفیت خدمات را با مقایسه بین خدمتی که دریافت کرده

. معادله آن به صورت زیر است . خدمتی که انتظار داشته ارزیابی می کند 

 S= P-E

 S= سطح رضایتمندی ارباب رجوع

 P=سطح خدمت دریافت شده ارباب رجوع

 E= سطح خدمت مورد انتظار

S<0      نارضایتی ذی نفع

S=0     حد رضایتمندی ذینفع

S >0  رضایتمندی

شکاف بین سطح خدمت دریافت شده با سطحهدف استاندارد سازی بستن 
.است خدمت مورد انتظار 



هدف از استاندارد سازی
 به صفر رساندن شکاف بین انتظارات مردم از خدمات و تجربه آنان از دریافت خدمات ارائه شده

( .S≥0)است

5 به خدمت گیرندگان وجود دارد ارزیابی خدمات معیار برای:

 ظاهر تجهیزات فیزیکی، ابزار، ظاهر کارکنان، ابزار ارتباطی در محیط کار: ملموسات

(بانک ها )مستمربه وعده های خود به طور دقیق و درعمل توانایی سازمان خدمت دهنده : اعتماد

 (پلیس)تمایل سازمان خدمت دهنده به یاری رسانی ذینفعان و ارائه خدمات به موقع و سریع : پاسخگویی

 (اسناد رسمی )تضمین خدمات در قابلیت نظام : تصدیق

ز آنها    نیادرک نیاز های خدمت گیرندگان و تامین برای نزدیکی و همدلی با خدمت گیرندگان و تالش : دلسوزی

(  بیمارستانها ) 



Gap Analysisتحلیل شکاف 

 ادراکشکاف اول:

از انتظارات آنانمدیران و کارکنان درک و برداشت  و انتظارات واقعی خدمت گیرندگان بین شکاف 

 اگر درک درستی مدیران و مسئولین از انتظارات خدمت گیرندگان داشته باشند سبب:

 (ارائه خدمات در بالین ) مشخص شدن اولویت ها ی ارائه خدمات

 تخصیص منابع

 (ساخت مرکز در رسول ) اصالحی ی اقدامات اجرا

:  عوامل موثر در ایجاد این شکاف 

 و نیاز های خدمت گیرندگانانتظارات نبود تحقیقات الزم در مورد

 مدیراننبود دیدگاه مشتری مداری در

ارتباطات داخلی ضعیف



شکاف دوم 
درک مدیریت از انتظارات ارباب رجوع و ویژگی های کیفی خدمات بین شکاف 

: موثر در ایجاد این شکاف عوامل 

 نبود تعهد کاری به کیفیت خدمات

 هدف گذاری نامناسب

 نبود تجربه کافی مدیریت در این زمینه

 باشددر پی منافع کوتاه مدت و  یا مدیریت بی تفاوتی مدیریت.

 محدودیت منابع



سوم  شکاف 
ارائه شده کیفی خدمات و کیفیت واقعی خدمات ویژگیهای بینشکاف 

 عوامل موثر در ایجاد این شکاف:
کمبود منابع

 نبود تعهد و انگیزه

 بر کیفیت نبود روشهای مناسب نظارت

 نبود آموزش کافی کارکنان

 کار با کارمندعدم هماهنگی انطباق

فقدان کار گروهی

 هاتعارض و  ابهام در  نقش

 انطباق کار و فناوریعدم



شکاف چهارم 

ارتباطی شکاف 

محلی و مجاری ارتباطی، خدماتی که مردم از طریق رسانه، منشور های ملی و بین خدمات ارائه شده شکاف 

عوامل موثر در ایجاد این شکاف عبارت. وجود می آیدبه داد شده وعده مستقیم با ارباب رجوع و نظایر آن 

:است از

تبلیغات گمراه کننده

محدویت منابع



شکاف پنجم

کیفیت شکاف 

 ایجاد می شودآنان از دریافت خدمت تجربهو خدمت گیرندگان از خدمات انتظارات این شکاف بین  .

 شکاف مورد توجه اغلب سازمانهای خدماتی است این.

 استشکاف کیفیت به صفر رساندن خدمات اصلی استاندارد سازی در هدف.



:سازیاستاندارد هدف
 ، ایجاد استانداردهای مرتبط

، قابل فهم ومفید

قابل اندازه گیری

 ، قابل دستیابی در محدوده منابع موجود

 قابل کنترل

با توجه به محدودیت های قانونی



راهنمای استاندارد سازی 
  بر آن را مشخص شود عوامل موثر با توجه به ماهیت خدمات .

 (نظر سنجی ) آگاه شوید خدمات گیرندگان از نظریات

 استفاده کنید مدیران ، کارکنان ، نمایندگان خدمت گیرندگان از نظرات.

 را مشخص کنید استانداردهای واقعی.

 به آنها اختصاص دهید کافیمنابع .

 استانداردها را منتشر و ابالغ کنید .

 کنید ارزیابی را بر اساس استانداردها عملکرد .

استانداردهای بدست آمده را به ذی نفعان منتقل کنید بازخورد .

را منتشر کنید نتایج  .

 آغاز کنید تمام این مراحل را از ابتدا نتایجبر اساس .



:وضعیت کنونی سازمان ها
وظیفه مدار یا فرایند مدار ؟  

 بردمی ای در سازمان ،انعطاف و پویایی را از بین وظیفهرویکرد  .

شان برابر تغییرات  محیطی از خود انعطاف ندر مدار به سختی وظیفههای سازمان
.  می شوندداده و با محیط سازگار 

 مطرح است رویکرد ها که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمانرویکردی
.فرایندی است



رویکرد فرآیندی
:زایای آن مگفته می شود ا و تعامل بین آنهسازمان و مدیریت فرآیندهای به کارگرفته شده در شناسایی به 

 دیدگاه ذی نفعان داخلی و خارجی مجدد به سازمان از نگاه

 آنهایندها و نیـز ترکیب و تعامل آموجود در مجموعه ای از فریندهای آبیـن تک تک فرارتباط شناخت

 ارزیابان داخلی و خارجی و مجریان فرایند اجرای فرایند توسط مستمر  کنترل آسان شدن



:فرایندی تفکر در

توجه به روندها در مقابل توجه به نتایج
مانینگرش جزیره ای و منافع کوتاه مدت با منافع دراز مدت سازشدن جایگزین
 عملی تفکر سیستمیک و کار تیمی تمرین
 ذی نفعانبه نیازهای پاسخ،
 نگرش فرآیندیدر ذی نفعان  ویژه جایگاه داشتن
 بخشیروابط درون و برون ساماندهنده
 و کشف مشکالتپیشگیری ، ارزیابیخود مقدمه
 بازرسیتفکر سنتی و مقابل در
 فراینددر اجرای ایجاد هم افزایی







:فرآیند
 تبدیل می کند ( هاخروجی ) ستانده هابه را (هاورودی ) داده هامجموعه  فعالیت هایی است که فرایند  .

  بدیل  داده ها جهت کسب توانایی برای تدر استفاده از منابـع با  هدایت شده که بصورت  فعالیـتی است فرایند
:و ماحصل آن به ستانده ها عمل می کند

 بیشتر سرعتارتقای بهره وری با،

 ارائه شده ،خدماتارتقای کیفیت

 شده،تمامقیمت کاهش

بیشتر ،حساسیت پذیری وانعطاف

 موجود هابیشتری برای بهره برداری از فرصت توانایی

 نظر سازمانمد استراتژی های اجرای



فرایند 
دامنه فرآیند  :

.شوداز کجا شروع و به کجا ختم می فرآیند 

درونداد های فرآیند  :

شوندن چیزهایی که در فرآیند به خروجی تبدیل می آ           .

 ندیفرآیهابرونداد  :

 و می خواهیم تولید  و یا انجام شود پیش تعیین شده از یا محصولی که خدمت.

ند یکنترل فرآ:

 باال سناد اوقوانین ،مبتنی بر آیین نامه ها تواند که مینظارت و کنترلی است که بر فرآیند انجام می شود
.شودارزیابان داخلی یا خارجی انجام توسط دستی 

 اثربخشی فرآیند:

توانایی فرآیند در حاصل نمودن نتایج طرح ریزی شده و معین.



:شناخت فرآیندها
:رایند فمستند سازی و شناخت رای 

  ودشمشخص هدف و عملکرد فرایند باید .

 مشخص گردد اصلی و فرعی فرایندهای نقشه فرآيند باید طراحی  برای .

 ندشوهایی  که فرآيند فرعی نامیده می از گامو طراحی نیاز خاص مشتری در پاسخ به فرآيندهای اصلی،
. تشکیل می گردند 

 زیر تصمیم بگیرنددر موارد باید درگیر در فرآیند افراد در هر فرایند کلیه:

درونداد

ذینفعان

تدارک کنندگان

 فرآيندبروندادهای

فرآيندهای فرعی



:مزایای رسم فرایند

 توالی فعالیت ها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده رعایت

 انجام کاریک دست بودن مراحل رویه و  ثبات

کنترل

 توانایی فرایندبهبود



:فرایندمدیریت 

 متولي فرایند تعیین.

 تعیین اهداف مشخص در جهت دستیابي به اهداف سازماني

 ترسیم  نقشه فرايند(Process Map )

هاي فرايند تعریف دقیق شاخص

 قابل كنترل بودن فرایند

 پایش و اصالح ، بهبود و توسعه فرایند



:وظايف متولیان فرايند

 ايجاد یا  تغییر فرايندپیشنهاد

گیري عملكرد فراينداندازه

 اهداف فرايند بااهداف سازمانهمراستايي كنترل

الگو برداري از تجارب ديگران در توسعه فرايند

بهبود مستمر فرايند

 فرايند اجراییتغییر هماهنگي با ساير ذينفعان در



:جریان فرآیند نمودار 

کارکنان:

 دهد؟انجام می چه کسی آن را

چرا توسط او انجام می گیرد؟

چه کسی دیگری ممکن است و یا باید انجام دهد؟

روش ها:

چگونه انجام می گیرد؟

چرا به این روش انجام می گیرد؟

د؟آیا ممکن است یا باید به روش دیگری انجام گیر

هدف  :
در واقع چه کاری انجام میگیرد؟

چرا این فعالیت الزم است؟

؟چه کار دیگری ممکن است و یا باید انجام گیرد

محل  :
کجا انجام می گیرد؟

چرا در آنجا انجام می گیرد؟

 در چه جای دیگری ممکن است و یا باید انجام
گیرد؟

ترتیب:
چه زمانی انجام می گیرد؟

 زمان دیگری ممکن است و یا باید انجام درچه
؟گیرد



نکات قابل توجه در تهیه فرایند 
 تدوین نماییم موضوعی  را می خواهیم  بصورت فرایند چه تعیین اینکه .

 مشخص نمودن اینکه فرایند  از کجا و چگونه شروع  و)مرز ، حدود و دامنه فرایند تعیین
(یابد چگونه و چه زمانی پایان می 

 می گردد آنچه که به ذهن می رسد ، ثبت هر در تدوین فرایند ابتدا .

 می گردد توالی منطقی فعالیت ها مشخص.
 شود میمراحل فرایند اطمینان حاصل ، از جامع  بودن کلیه پس از نوشتن تمام مراحل فرایند

.

 می شودفرایند نگارش شده  به افراد صاحب نظر جهت تایید ارائه  .

 می گردد اصالحات مورد نظر خبرگان حوزه مربوطه در فرایند نگارش شده اعمال.

 می شود فرایند در نهایت به تصویب و تایید باالترین مرجع در واحد مربوطه رسانده.

 ددمی گرتایید نهایی در شورای آموزشی دانشکده ، دانشگاه ارسال ، جهت فرایند تاییدی.



IATFتجاریگروه تقسیم بندی فرآیندها 

مدارمشتری /فرآیند های اصلیCustomer Oriented Processes

:عمومأ دارای ویژگی های زیر هستند و سازمان مهم فعالیت های فرآیندهای اصلی

 می شوندموجب افزایش ارزش.

 هستند ذینفعان خارجی، ابتدا و انتهای فرآیند .

سهم عمده ای در موفقیت سازمان و رضایت ذینفعان خارجی دارند.

 اثرآنان مستقیم بر انتظارات داشته و  خارجی رضایت ذینفعان ارتباط مستقیم با

.ت اس... و تکوین فرایندهای  آموزشی مانند فرایند پروپوزال نویسی وطراحی :مانند .دارند



پشتیبانیهای فرآیند 

Support Oriented Processes ( SOP )

 هت تامین مورد نیاز فرآیندهای اصلی در جتأمین منابع فرآیندهایی است که بطور غیرمستقیم و با

.  می کنندنیازها و انتظارات ذینفعان نهایی عمل 

 امور مالی، حسابداری، مدیریت آموزش ، مدیریت فن آوری، : پشتیبانی مانندفرآیندهای

.سازمان دهی جهت بازدیداز مراکز آموزشی و درمانی  ، امکانات و تجهیزات 



Management Oriented Processes :
( MOP )مدیریتیفرآیند های 

 انی نیروی انسانی را در دستیابی به اهداف سازمهدایت و رهبری فرآیندهایی هستند که وظیفه

.دنبال می کنند

 أثیر سازمان بستگی دارند و بر سراسر سازمان تمأموریت و چشم انداز این فرآیندها کامأل به

.می گذارند

 ،سایر فرآیندها استهدایت، حمایت و نظارت ویژگی اصلی فرآیندهای مدیریتی  .

 نیز می نامندکنترل و یا رهبری در برخی سازمان ها، آن ها را فرآیندهای.

اف جزو بر مبنای اهدبودجه ریزیو فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی



ارزشمندی فرایندها

یندهای ارزشمند از نظر ذینفعانآفر:
 ذینفعانبرای کار .دنمی باشبه پرداخت هزینه های آن حاضر ذینفعان

یندهای بی ارزش از نظر ذینفعانآفر:
موسسه برای ر کامهم نمی باشد ذینفعان برای سازمان ضروری است، ولیکن رای ب

یندهای زائدآفر  :
 برای هیچکس کار .سازمانکارهای غیر ضروری، نه ارزشی برای ذینفعان دارد و نه برای



دسته بندی فرایندها 
شماتیکبصورتاختاپوسمدل

کهدهدمینمایشرافرآیندهایی

انسازمبهمشتریازورودیمستقیماً

ازراخروجیمستقیمایاودارند

.دهندمیمشتریتحویلسازمان



نمودار الك پشت

پرسش در چهار فرایند مدیریتدر 

مطرح است یند آمورد یك فر

؟ چگونه
توسط چه کسی ؟

با چه وسیله ای؟
با چه شاخصی  ؟

.



سازی فرایندها و اندیکاسیون های انجام آن مستند 
 نشان می دهند، مستند سازی می شوند تمامی مراحل اجرایی یک فعالیت را که  اسناد و مدارکی مجموعه

 نشان می دهد پیش تعیین شده  از برنامه ریزی انجام فعالیت  را براساس مستندسازی  .

  ذینفعان است به سازمان راهکاری برای در اختیار قراردادن سوابق مستند سازی.

 اندیکاسیون های  مستند سازی :

 د هستند ، مستند سازی می شوناسناد راهبردی و برنامه ایی سازمان بر اساس ویژه اهدافی فرایندهایی که دارای.

 شده استاز قبل پیش بینی آنها اعم از مثبت و منفی دستاوردهای فرایندهایی که .

 دارند را سایر سازمان ها یا امکان الگو برداری برای خودموسسه و برای استفاده مجدد در آینده قابلیت.

  باشندبرای سازمان می (چه مثبت و چه منفی)نتایج مادی و معنوی قابل توجه دارای فرآیندهایی که.

 دمشخص می شوند کننده فراینو نظارت سازمانهای تصویب کننده  ،اجرا  با مستند سازی.



گام های مستند سازی

 فرایندهای پر تکرار و تعیین اولویت بندی فرایندها

شودانجام می معیوب و اشتباه کار ها که  جایگاه هاییتعیین  .

 می کندایجاد در مشتریان جایگاه هایی نارضایتی  تعیین  .
 ر سیستم حد انتظار  دکمتر از و نامطلوب نتایج تعیین و مشخص کردن فرایندهایی که

. ایجاد می کند 

 در سیستم در طی انجام فرایندها مشکالت بیشترین تعیین
 می شود اتالف منابع بیشترین تعیین نقاطی که سبب .



خصوصیات مستند سازی موفق 

شودرعایتبه درستی شناسایی، جمع آوری اطالعات، جمع بندی و تحلیل مراحل در استاندارهایباید. 

 ابتدا تا حل را از ، تمام مراافرادی که ارتباط قبلی با موضوع نداشته اندباشد که حتی گونه ای مستند سازی به باید

.و دستاوردها را به راحتی دریابندانتها اجرا کنند  و نتایج 

 شودگذشته شفافیت وقایع روشن و منجر به را مبهمنقاط باید.

 شودارائه ا آنهذکر تحلیل های با اثرات مثبت و یا منفی ، موفقیت ها ، شکست ها تمامی در مستند سازی باید



:اعضای تیم فرایند نویسی 
 فعال ، ارکت تامین منابع مورد نیاز، ترغیب اعضا به مشوقت ، اعضا،تقسیم کار، کنترل انتخاب : تیمرهبر

با در سازمان، تالش در جهت رفع مشکالت حاد پیش آمده و تصمیم گیریتسهیل در برقراری ارتباط 

توافق کلیه اعضای تیم 

گزارشجلسات برداری و حفظ و نگهداری مستندات ،  نوشتن صورت و یاداشت ثبت : منشی تیم ،

مباحثسایر اعضا در و مشارکت مانند جلسات بعدی مطالب ، اعالم دستور 

 مرکز بر تحکم با تبدون و تخصص ، بیان نظرات  بر اساس تجربیات مستند سازی فعال در : تیماعضای

انعطاف پذیری و با بیشترین حداکثر همدلی موضوع با 

 ن که ایهای مستند سازی نیازمند استفاده از دانش، مهارت و اطالعات افراد کلیدی تیم : تیممشاور



مراحل جلسات مستند سازی
 نوشته می شود مراحل و اجزای فرایند جلسه اول در.

 شودی مپیشنهادات الزم برای تغییر و بهبود فرایند تحلیل فرایند و  جلسه دوم در.

 می اعضا قرارمراحل فرایند و تغییرات پیشنهادی مرور و مورد موافقت در جلسه سوم
.گیرد 

 دانشگاه به شورای آموزشی دانشکده و تائید نهایی ارسال جهت

دانشگاهگذاری در تارنمای و  بار از تائید نهایی پس به واحدهای تابعه ابالغ



مراحل مستندسازی و بهبود فرآیند

تدوین گزارش اولیه و ارسال برای . و بررسی4
تایید

دریافت نظرات . گزارش نهاییو تهیه 5

تایید و ابالغ  گزارش . 6

اجرای پیشنهادات بهبودپیگیری 7.

شناخت وضع موجود فرآیند. 1

 فعالیتهای فرآیندشناخت

 فرآیندبررسی جریان

تجزیه و تحلیل فرآیند. 2

شناخت مشکالت فرآیند

شناخت فرصتهای بهبود

تهیه . پیشنهادیموضوع 3

 برای بهبودارائه پیشنهادهای

 درموضوعفرآیند فعالیتهای تهیه
پیشنهادی

 فرآیند در تهیه و تعیین جریان
پیشنهادیموضوع 



کنترل فرایند 

نوشتن فرایندهای 

جاری در سازمان

رسم فلوچارت یا 

روند نما اقدامات 

اصالحی

کنترل

 ها حداکثر کارآیی و اثربخشی از منابع و فعالیت کنترل سبب

 می توان  پی بردصحت برنامه ریزی و اجرای صحیح با کنترل به .

 افت  دست یاهداف مطلوب سازمان  در رسیدن به اصالح انحرافات و تطابق عملکردها کنترل  در

 .

 استمقایسه بین بایدها و هست ها کنترل  .

 تبدیل  شودبه بایدها  هست ها تا یک سازمان بازبینی و ارزیابی روندهای جاری کنترل .



کنترل 

طبق بر ا کنترل عبارتست از فرایند بازبینی فعالیت ها برای کسب اطمینان از انجام فعالیت ه

سازمان برنامه 

 است ها و  انحرافات سازمان کاستی فرایند شامل اصالح این .

 همگی درگیر کارکرد کنترل می باشند مدیران تا کارکنان همه افراد یک سازمان از.

 ه و در چه چگونمسئولیت شان نظر به فرایند کاری می توانند پی ببرند که واحد تحت مدیران با

. کار  را انجام می دهد زمان مدت 

 دانند استاندارد کاری چکونه است ؟کارکنان  هم می



انواع کنترل
 کنترل اداری:

 در سیستم کنترل اداری بر قدرت رسمی سازمان تاکید می شود.

است نامه های اداری،مقررات،دستورالعمل ها و شیوه نامه، سیاین کنترل براساس آئین
.  استسازمانی 

 یین می تعاداری مسئوالن و کارکنان رفتار ، شرح  وظایف هااستاندارد، فعالیتبرمبنای
.شود 

از تا اطمینان حاصل شود که اعضای سازمان دارای رفتارهای مناسب شغلی هستند و
.         می کنند استاندارد عملکردی مناسب پیروی 

 کنترل فرهنگی:

 ارزش های سمت به جاری در سازمان رفتارهای در سیستم کنترلی فرهنگی
سوق داده  شده و بر آن اساس تنظیم  می سازمان فرهنگی مشترك،هنجار ها وباورها و 

... وسر درگمی کارکنان، دوباره کاریاز . شودمی سازمان تسهیل در روند کار باعث . شود 



فرایند کنترل 

 شودکنترل از سه مرحله تشکیل می فرایند :

اندازه گیری عملکرد واقعی

مقایسه عملکرد واقعی با استاندارد

 استاندارارائه راهکار مدیریتی جهت اصالح انحراف از

 ی شوددر نظر گرفته ممعیار در فرایند کنترل برای ارزیابی عملکرد از قبل .

 سازمانیاهداف این معیارها.

 باشند شدنی، و سنجش پذیر عینی ،اثبات  .



Indicatorشاخص
 و اهداف و مقاصددر ارتباط با شاخص متغیری است که از آن برای ارزیابی شرایط و موقعیت ها

.  استفاده می شودو روند آینده تامین اطالعات هشدار دهنده و پیش بینی کننده 

 است... ، سازمان ، برنامه ، فرایند ، استراتژی ، سیاست وفرد شاخص نمودی از عمل.

 ستند هقابل استفاده  مقایسه و  و ارزشیابی ،پایش برنامه ریزی گیری، تصمیم این اطالعات در.

 به معنای اندازه یا مقیاس است که با آن چیزی را می سنجندمعیار یا شاخص  .

 سر صحت حرکت در میو هدفمیزان تحقق است و نشانگر تحقق هدف هدف نیست بلکه شاخص

. را نشان می دهدتعیین شده 

 اه در یک موضوع مشخص همرمیزان تغییرات از وضع موجود به وضع مطلوبابزاری برای سنجش



:نمونه ای از  شاخص ها 
 شاخص تعداد نفر ساعت دوره های آموزشی برگزار شده

 شاخص مدت زمان رفع اشکال

 شاخص مدت زمان تقاضا تا تحویل محصول

شاخص پایش عملکرد مانند بازه زمانی  ، میزان همکاری ، میزان رضایت  مشتریان داخلی و
خارجی

شاخص عامل ارتباط بین داده و خط مشی است.

 مدیران عملیاتی و تحلیل گران خط مشی شاخص را تنظیم و اندازه گیری می کنند.

 شاخص معرف هر:

 (علل مرگ و میر مادران )عناصر علت و معلول

 (تعداد زایمان یا تعداد سزارین ) اقدامات

 (  تعداد مرگ و میر نوزادان ) پیامدهای خط مشی

 هستند گیریقابل تحلیل و اندازه بصورت شاخص  ها داده .



:مالحظات شاخص گذاری 

سادگی و با حداقل هزینه در دسترسو اطالعات که بر پایه آن شاخص محاسبه می شود باید به ها اده د

.باشد

 خاصکمی باشند مانند شاخص دانش آموختگان یک مقطعقابل اندازه گیری شاخص ها باید

 یعنی  منابع مالی،انسانی و فنی باید در دسترس باشدابزار تدوین و پایش شاخص.

  دداشته باشنمجریان فرایند و مدیران  تفسیر و برداشت یکسانیباید  از شاخص ها.

 واضح و روشن و مطابق استاندار شاخص ها باید تجزیه و تحلیل و روش گردآوری داده ها

.   تعیین بر اساس اسناد باال دستی باشد

 و به مثل نسب دانشج.در سیستم باشدمنعکس کننده واقعیت های موجود شاخص ها باید



ادامه شرایط شاخص مناسب 

 تنظیم شود موسسه حساس و کلیدیهای عملکردی  حوزه ها باید در ارتباط با شاخص.

 اخص حیطه سایر شمربوط با و مانع تداخل حیطه دهد پوشش را برخوردار بوده و تمام مصادیق جامعیت کافی از

. ها شود 

 افه نداشته و نیاز به توضیح اضبوده یکسان برداشت افراد مختلف از آن باید به گونه ای نگارش شود که شاخص

.باشد

در آن اجتناب شودذهنی و انتزاعی بوده و از کاربرد مفاهیم عینی شاخص ها باید.

 فراهم بر اساس آنسنجش عملکرد موسسه امکان تا و شوده تنظیم عمومی و اختصاصی ابعاد ها باید در شاخص

.   گردد 

 باشدقابل سنجش شاخص باید .

 یش می از سیستم را افزاکارائی و رضایتمندی گزارش  شود ،اینکار شاخص در فواصل زمانی کوتاه باید گزارش



اقدامات الزم قبل از رسم فرایند

کارند کنترل تغییرات آیین نامه ای برای تغییرات در فرای(الف

مستند شدهها انجام فرایند برای آموزش کارکنان (ب

ار برای اطمینان از انجام کممیزی فرایند ها و  مستند سازی (ج

برای اقدامات اصالحیبازخورد گرفتن( د



کنترل مراحل فرایند 

 فرایند کنترل

 از عبارتند فرآیند کنترل:

برنامهده شبینی نتایج پیش هدفهای برنامه و یا معیارها متناسب با شاخصها تعیین

 شدهاقدامات انجام و تدوین اطالعات مربوط به تهیه

 شاخص هابا معیارها و اطالعات مقایسه

 انحراف هایا تصحیح رفع نواقص برای اقدام اصالحی گیری و تصمیم





ممیزی فرایند ها

 یک تجهیزاتو ها،فعالیت ها رویه ارزیابی برنامه ریزی شده و سیستماتیک ممیزی فرایند ها  به

د انتظار ظرفیت ، کارائی و اثر بخشی موجود و مورمستند شده با توجه به عملیات فرایند بر اساس

.گفته می شود 

 زیر پاسخ داد بررسی و ممیزی فرایند می توان به سواالت با .

 هدفی را دنبال می کنند؟چه مجموعه  این فعالیت های مرتبط

ارتباط و چیدمان فعالیت ها چگونه است؟

 یا نه  ؟ ست هآیا کارایی کارها مناسب

 فرایند چگونه است؟ ن ودرکیفیت خدمات متقابل و متوالی

 وصیف تاطالعات تعریف و .. ارزیابی پدیده ، مشکل ، نارسایی ، موفقیت و ناکامی و شکست ودر





از حسن توجه شما سپاس 
گزارم


