
به نام خدا
به نام خدا



چرا می بایست فرایندها اصالح شوند

در دنیا امکانات محدود و انتظارات نا محدود•
برابر شده2000سال گذشته شاید بیش از 50بودجه در •
سرعت افزایش نیاز هاي سازمانی به مراتب بیشتر از منابع سازمانی  •
محدود بودن منابع چهارگانه پول،نیروي انسانی،مواد و تسهیالت از  •

یک طرف و افزایش احتیاجات سازمان ها از سوي دیگر 
)تفاوت کشور هاي پیش رفته با کشور هاي در حال توسعه(•



روش ارتقاي فرایند 
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روش ارتقاي فرایند 
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FOCUS PDCA

)FOCUS PDCA(:روش ارتقاي فرایند

یك روش علمي است.

یك روش یادگیري تجربي است.

یك روش تحقیق در فرایند ھا و سیستم ھاست.

 استمسالھیك روش حل.

یك روش براي افزایش بھره وري است.

 است) عملكرد(یك روش ارتقاي كیفیت.

یك روش براي ترغیب مدیریت مشاركتي است.



FOCUS PDCA

)ادامھ(

یك روش توزیع رھبري است.

یك روش توانمند سازي كاركنان است.

یك روش ایجاد تغییر در رفتار،انگیزش و فرھنگ است.

یك روش تصمیم گیري غیر متمركز است.

یك روش كار تیمي است.

یك روش تفكر سیستمیك است.

یك روش براي برنامھ ریزي است.

)FOCUS PDCA(:روش ارتقاي فرایند



:روش ارتقاي فرایند 

بر اساس
اقدام كنید نتایج

ACT

  براي ارتقا
برنامھ ریزي كنید
PLAN

برنامھ را
اجرا كنید

DO

 نتایج را
ارزیابي كنید

CHECK

 .پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا  FINDFIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 

 .سازماندھي كنیدتیمي كھ فرایند را مي شناسد  ORGANIZEORGANIZE.سازماندھي كنیدتیمي كھ فرایند را مي شناسد 

 .فرایند چگونھ عمل مي كند روشن كنید CLARIFYCLARIFY.فرایند چگونھ عمل مي كند روشن كنید

 .درك كنیدعلل تغییرات عملكرد فرایند را  UNDERSTANDUNDERSTAND.درك كنیدعلل تغییرات عملكرد فرایند را 

 .انتخاب كنیدقسمتي از فرایند را كھ نیاز بھ ارتقا دارد  SELECTSELECT.انتخاب كنیدقسمتي از فرایند را كھ نیاز بھ ارتقا دارد 
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D

C

P

A

D

C

P

A



بارش افكاربارش افكار



تمرین

باچھار خط  راست بدون اینکھ قلم را از روی صفحھ بردارید نقاط را بھ ھم متصل کنید



:مقررات بارش افكار 

مگر براي روشن تر سوال نمي شود،در رابطھ با نقطھ نظرات كسي 
.  شدن آنھا 

بارش افكار
بارش افكار یكي از شایعترین شیوه ھایي است 

.اعضاي تیم استفاده میشودنقطھ نظرات كھ براي كسب 

.از ھر یك از اعضاي گروه پذیرفتھ مي شود نوع اظھار نظرھر
كھ بیان مي شود ، نوشتھ مي كلماتينقطھ نظرات ھر فرد با 

.قطع نمي كندزماني كھ یكي از اعضاي گروه اظھار نظر مي كند كسي سخن او را .شود 

.انتقاد نمي شوداز نقطھ نظرات كسي 



:روش ارتقاي فرایند 

 FIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 
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از میان فھرست  فرایندھا، فرایندي را انتخاب كنید كھ:

.فرایند در سیستم وجود داشتھ باشد-1

.فرایند تكرار پذیر باشد-2

.جمع آوري اطالعات درمورد آن آسان باشد-3

.شما بتوانید بطور فعال در آن شركت كنید-4

.آسان باشد “ ایجاد تغییر در فرایند نسبتا-5

.موضوع در ارتباط با شما و سازمان باشد-6

انتخاب فرایند



:تعریف 

.استفاده مي شود اصلي فرایند ابزار ساده اي است كھ براي نشان دادن مراحل 

:ھدف 
.برا ي تعیین ابتدا و انتھاي فرایند و ایجاد یك تصویر بزرگ  از فرایند بھ كار برده  مي شود 

نمودار قالبي



.شروع فرایند را در منتھي الیھ سمت راست یك صفحھ كاغذ مي نویسیم 
.فرایند را نام ببرند ؛ موارد را روي تختھ مي نویسیم مراحل اصلياز اعضا ي تیم مي خواھیم 

.مراحل اصلي فرایند را بھ ترتیبي كھ اتفاق مي افتند ، مرتب مي كنیم 
.ھر فعالیت را داخل یك مستطیل قرار مي دھیم 

روش تھیھ نمودارقالبي

.جریان مراحل فرایند را با                نشان مي دھیم 

.  ابتدا و انتھاي مراحلي از فرایند را كھ ارتقا داده خواھد شد با ستاره مشخص مي كنیم 



نمودار قالبي

ابتدا و انتھاي فرایند

......نمودار قالبي فرایند 







نمودار قالبي

ابتدا و انتھاي فرایند

اورژانسینمودار قالبي فرایند  پذیرش بیمار غیر

پزشك نیاز بھ
بستري شدن 

را تعیین مي كند

بیمار در مطب 
راھنمایي
مي شود

بیمار بھ 
بیمارستان 

مراجعھ مي كند

بیمار در پذیرش 
ثبت نام 
مي كند

بیمار پذیرش
مي شود

بیمار بھ بخش
منتقل مي شود

بیمار روي تخت
بستري قرار 

مي گیرد

بیمار توسط
پرستار ارزیابي

مي شوداولیھ







:تعریف 

بیان فرصت سندي است كھ براي بیان نام فرایند ، ابتدا و 
انتھاي آن ، عملكرد جاري فرایند ، نتایج ارتقا و نام افراد ، 

واحدھا و سازمانھا ي ذینفع و بیان ضرورت و اھمیت 
.  ارتقاي فرایند استفاده مي شود 

بیان فرصت



.فرصتي فراھم است .....................................................براي ارتقا فرایند

بیان فرصت

)ابتداي فرایند ( .ختم مي شود ........................شروع و بھ ...................................فرایند با  )انتھاي فرایند (

) عملكرد جاري فرایند ( ...............................................................................فرایند جاري موجب 

مي شود .................................................................................................

.خواھد شد .......................................................................و ارتقا موجب  )عملكرد فرایند پس از ارتقا (

.مي باشد ..........................................................................ار تقا بھ نفع )افراد یا واحدھاي ذینفع (

..........................................                                      : ارتفاي فرایند بھ دالیل زیر حائز اھمیت است 
                 .............................................................................................................
                 .............................................................................................................

.............................................................................................................

)نام فرایند (



.فرصتي فراھم است ...............................................براي ارتقا فرایند

بیان فرصت

)ابتداي فرایند (
.ختم مي شود ........................شروع و بھ ...................................فرایند با 

)انتھاي فرایند (

) عملكرد جاري فرایند (
...............................................................................فرایند جاري موجب 

مي شود .................................................................................................

.خواھد شد .......................................................................و ارتقا موجب 
)عملكرد فرایند پس از ارتقا (

.مي باشد ..........................................................................ار تقا بھ نفع
)افراد یا واحدھاي ذینفع (

..........................................                                      : ارتفاي فرایند بھ دالیل زیر حائز اھمیت است 
                 .............................................................................................................
                 .............................................................................................................

.............................................................................................................

)نام فرایند (
اورژانسیپذیرش بیمار غیر 

ارزیابي بیمار توسط پرستارثبت نام بیمار در پذیرش

طوالني شدن زمان پذیرش بیمار،دوباره كاري  و نارضایتي بیماران و كاركنان

بیماران و كاركنانكوتاه تر شدن زمان پذیرش،كاھش دوباره كاري و رضایت

بیماران،ھمراھان بیمار و كاركنان

پس خوراند ھایي كھ  بیماران و . فرایند پذیرش یك فرایند كلیدي است و اولین نقطھ تماس بیمارستان با بیماران میباشد
.كاركنان ارایھ داده اند حاكي از این است كھ فرایند پذیرش نیاز بھ ارتقا دارد



:روش ارتقاي فرایند 

 FIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 

 ORGANIZE.سازماندھي كنیدد نتیمي كھ فرایند را مي شناس

FOCUS – PDCA



 این است كھ اطمینان پیدا كنید گروھي را كھ براي ارتقاي فرایند ) 2(اساس مرحلھ
انتخاب كرده اید، فرایند را مي شناسد،بنا براین اعضاي تیم باید از بین صاحبان فرایند 

.انتخاب گردد

براي ارتقاي فرایند ھمیشھ تیم الزم نیست، ممكن است یك نفر بتنھایي كار را انجام دھد.

 مسوولین واحد ھا غالبا از جریان فرایندھا بي خبرند،بنابراین باید صاحبان فرایند در تیم
.عضویت داستھ باشد

اگر مشاركت فرد متخصصي الزم باشدبھ صورت مھمان دعوت شود.

 نفر باشد12سعي كنید تعداد اعضاي تیم كمتر از.

:تیمي كھ فرایند را مي شناسد سازماندھي كنید

)O(سازماندھي تیم 



:روش ارتقاي فرایند 

 FIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 

 ORGANIZE.سازماندھي كنیدتیمي كھ فرایند را مي شناسد 

 CLARIFY.فرایند چگونھ عمل مي كند روشن كنید

FOCUS – PDCA



.با استفاده از نمودار قالبي ابتدا و انتھاي فرایند را تعیین مي كنیم 
.را فھرست مي كنیم تمام مراحل فرایندبا نظر خواھي از اعضاي تیم 

.مراحل فرایند را بھ ترتیبي كھ اتفاق مي افتند مرتب مي كنیم 
.با استفاده از عالئم مناسب نمودار را رسم مي كنیم 
.نمودار را از نظر كامل بودن آن بررسي مي كنیم 

.نمودار را نھایي كنید

روش تھیھ نمودار جریان فرایند



عالئم نمودار جریان فرایند

براي نشان دادن ابتدا و انتھاي فرایند

براي نشان دادن انجام یك فعالیت 

براي نشان دادن یك تصمیم گیري

براي نشان دادن مسیر جریان

2Aبراي نشان دادن ادامھ فرایند د رجاي دیگر



نمودار جریان فرایند ارسال یك نامھ

آیا نامھ   صحیح 
تایپ شده است ؟ 

پیش نویس نامھ پاراف مي شود

نامھ پاراف شده بھ دفتر رئیس یا جانشین او ارسال مي شود

نامھ جھت پاراف بھ واحد مربوطھ ارسال مي شود

پیش نویس نامھ توسط كارشناس تھیھ مي شودپیش نویس نامھ توسط كارشناس تھیھ مي شود

نامھ بھ دبیرخانھ ارسال مي شود

نامھ تحویل ماشین نویس مي شود

نامھ تایپ مي شود

آیا             
پیش نویس نامھ 
امضا مي شود ؟

بلي

خیر

بليخیر
الف

الف

نامھ توسط رئیس یا جانشین او امضا مي شود

نامھ بھ دبیرخانھ ارسال مي شود

مھر و امضا شده و تاریخ زده مي شود

بھ تعداد مورد نیاز كپي تھیھ مي شود

اصل و رونوشت تفكیك مي شود

نامھ تحویل نامھ رسان مي شود

نامھ تحویل پست یا واحد مي شودنامھ تحویل پست یا واحد مي شود



چھ چیز جمع آوري خواھد شد ؟ 
چھ مقدار جمع آوري خواھد شد ؟ 

داده ھا چگونھ جمع آوري خواھد شد ؟ 
چھ كسي داده ھا را جمع آوري خواھد كرد ؟

جمع آوري داده ھا كي شروع خواھد شد ؟
چھ كسي گزارش را تھیھ خواھد كرد ؟

]مثال توسط نمودار جریان داده ھا[داده ھا چگونھ گزارش خواھد شد ؟ 

اولین گزارش كي آماده خواھد شد ؟  
)کیفیت اطالعات    اطالعات کیفیت(

برنامھ جمع آوري داده ھا

...........................................................................................................................................تعریف كاربردي سنجش

...........................................................................................................................................................................................

.با پاسخ بھ  سواالت زیر برنامھ ساده اي براي جمع آوري داده ھا بنویسید



؟چگونھ یك نمودار جریان داده ھا را رسم مي كنیم 
.روي كاغذ رسم یك خط عمودي و یك خط افقي عمود بر آن رسم مي كنیم 

.نامگذاري مي كنیم ) مثال زمان ( خط عمودي را بھ نام متغیر مورد نظر 
.آنھا مشخص مي كنیم ترتیب زمان جمع آوريروي خط افقي شماره داده ھا را بھ 

.مقیاس خط عمودي را تعیین مي كنیم 
.براي ھر داده نقطھ اي را با استفاده از محورھاي افقي و عمودي پیدا مي كنیم 

.نقاط بھ دست آمده را بھ ھم وصل مي كنیم 
.را تعیین مي كنیم ) حد وسط ( میانگین داده ھا 

.میانگین را بھ موازات محور افقي رسم مي كنیم 

نمودار جریان داده ھا

.نمایش داده ھا روي محورھاي مختصات بھ ترتیبي كھ اتفاق مي افتند:تعریف
.براي نشان دادن تغییرات عملكرد یك فرایند استفاده مي شود:ھدف



نمودار جریان داده ھا

34710101112141415172025303237484853545467677383

داده ھاي مرتب شده

123456789101112131415161718192021222324
25

156741410125437111483541720105330324837677225
48

داده ھاي مربوط بھ زمان صرف شده در یك فرایند برحسب دقیقھ

0

10

20

3 0

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

شماره داده ھا

ن 
زما

 )
قھ 

دقی
(



:روش ارتقاي فرایند 

 FIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 

 ORGANIZE.سازماندھي كنیدتیمي كھ فرایند را مي شناسد 

 CLARIFY.فرایند چگونھ عمل مي كند روشن كنید

 UNDERSTAND.درك كنیدعلل تغییرات عملكرد فرایند را 

FOCUS – PDCA



:تعریف 

موضوعات استفاده مي شود و زیادي عقاید براي جمع آوري و دستھ بندي تعداد 
.

نمودار ھمگرایي

چگونھ یك نمودار ھمگرایي تھیھ مي كنیم ؟

.موضوع مورد نظر را با عبارت كامل روي تختھ مي نویسیم 
از طریق بارش افكار نقطھ نظرات اعضا را دریافت و روي 

.تابلو مي نویسیم 
.نظرات را در معرض دید ھمھ اعضاي تیم قرار مي دھیم 



علل دریافت نشدن  بموقع: دار ھمگرایي نمو
جواب آزمایشھا

تنظیم نبودن تجھیزات•

جدید بودن تجھیزات•

فرسوده بودن تجھیزات•

تنظیم نبودن تجھیزات•

جدید بودن تجھیزات•

فرسوده بودن تجھیزات•

تھیھ ناردست  نمونھ •

حمل غلط  نمونھ•

انجام نشدن بموقع •
آزمایش

طوالني بودن فرایند•

آزمایشات زیاد ھمزمان•

تھیھ ناردست  نمونھ •

حمل غلط  نمونھ•

انجام نشدن بموقع •
آزمایش

طوالني بودن فرایند•

آزمایشات زیاد ھمزمان•

ارسال جواب بھ بخش •
دیگر

نگرفتن نمونھ•

كمبود  كاركنان•

اجرا نكردن دستور•

ارسال جواب بھ بخش •
دیگر

نگرفتن نمونھ•

كمبود  كاركنان•

اجرا نكردن دستور•

اتمام فرم گزارش•

مواد تاریخ گذشتھ •

كمبود مواد آزمایشگاھي•

كمبود كیت آزمایشگاھي•

اتمام فرم گزارش•

مواد تاریخ گذشتھ •

كمبود مواد آزمایشگاھي•

كمبود كیت آزمایشگاھي•

لوازم كاركنان روش كار تجھیزات

براي تھیھ نمودار باال ابتدا از طریق بارش افكار علل  دریافت نشدن بموقع جواب آزمایشھاي درخواستي 
.سپس گروه بندي شده و براي ھر گروه یك عنوان مناسب انتخاب شده است. فھرست شده است



:تعریف 

.را بھ تصویر مي كشد علل موثر بر عملكرد یك فرایند نموداري است كھ 

)استخوان ماھي ( نمودار علت و معلول 

چگونھ یك نمودار علت و معلول تھیھ مي كنیم ؟

.معلول را در سمت چپ صفحھ مي نویسیم 
.با استفاده از روش بارش افكار ، از ھمھ علل ممكن فھرستي تھیھ مي كنیم 

.با استفاده از نمودار ھمگرایي علل را گروه بندي مي كنیم 
.عنوانھاي گروه ھاي نمودار ھمگرایي را علل اصلي نمودار علت و معلول قرار مي دھیم 

علل دستھ بندي شده در زیر ھر یك از عناوین نمودار ھمگرایي را علل فرعي نمودار علت و 
.معلول قرار مي دھیم 



علل دریافت نشدن بموقع جواب آزمایشھا) : استخوان ماھي ( نمودار علت و معلول 

روش كار

تھیھ نشدن صحیح نمونھ 

حمل ناصحیح نمونھ    

انجام نشدن بموقع
آزمایش

آزمایشھاي زیاد ھمزمان

طوالني بودن فرایند

تجھیزات 

تنظیم نبودن 

تجھیزات

جدید بودن تجھیزات

كمبود تجھیزات 

فرسوده بودن تجھیزات

لوازم

اتمام فرم گزارش

مواد تاریخ گذشتھ

كمبود كیت آزمایشگاھي

كمبود مواد آزمایشگاھي 

دریافت نشدن بموقع 
جواب آزمایشھا

كاركنان

نگرفتن نمونھ 

آموزش كافي ندیده اند

كمبود كاركنان

ارسال جواب آزمایش بھ

بخش دیگر

اجرا نكردن دستور   




نمودار علت و معلول بسط داده شده

كوتاه مدت بودن

غیر كاربردي بودن

آموزش درزمان نامناسب 

روشھا

مشتري محور نبودن

نامناسب بودن

وارد نشدن نتایج تحقیقات بھ فرایند آموزش

آموزش ناكافي

استخدام نیروي فاقد آموزش رسمي

تخصیص  ناكافي منابع

نداشتن نیروھاي آموزشي متخصص

مدیریت

فقدان برنامھ آموزش مداوم



چگونھ راي گیري متعدد را انجام مي دھیم ؟

.از طریق بارش افكار فھرست نظرات افراد را تھیھ و آنھا را شماره گذاري مي كنیم 
.موارد مشابھ را با نظر گروه ادغام مي كنیم 

.معیارھاي انتخاب گزینھ ھا را با مشاركت اعضاي گروه تعیین مي كنیم 
.درصد گزینھ ھا را انتخاب كرده و روي كاغذ بنویسند 25تا 20از اعضاي گروه مي خواھیم 

.تعداد راي ھر یك از گزینھ ھا را خوانده و ثبت مي كنیم 
.گزینھ ھاي داراي راي كمتر را حذف مي كنیم تا تعداد گزینھ ھا بھ نصف برسد

. راي گیري را مثل بار اول ادامھ میدھیم
.درھر بار راي گیري تعداد گزینھ ھا نصف میشود

.  راي گیري را آنقدر ادامھ میدھیم تا بھ تعداد مورد نظر برسیم

روش راي گیري متعدد



:روش ارتقاي فرایند 

بر اساس
اقدام كنید نتایج

ACT

  براي ارتقا
برنامھ ریزي كنید

PLAN

برنامھ را
اجرا كنید

DO

 نتایج را
ارزیابي كنید

CHECK

 FIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 

 ORGANIZE.سازماندھي كنیدتیمي كھ فرایند را مي شناسد 

 CLARIFY.فرایند چگونھ عمل مي كند روشن كنید

 UNDERSTAND.درك كنیدعلل تغییرات عملكرد فرایند را 

 SELECT.انتخاب كنیدقسمتي از فرایند را كھ نیاز بھ ارتقا دارد 

FOCUS – PDCA



چگونھ روش گروه اسمي را انجام مي دھیم ؟

.ابتدا ھر یك از اعضاي گروه نظرات خود را یادداشت مي كند 
.نظرات افراد را یكي یكي و بدون بحث و گفتگو روي تابلو مي نویسیم 

.براي رفع ابھامات و نھایي كردن فھرست نظرات بحث گروھي مي كنیم 
.در ارتباط با تعداد گزینھ ھایي كھ انتخاب و رتبھ بندي خواھند شد ، تصمیم گیري مي كنیم 

موارد ارتقا را با حروف مشخص مي كنیم و از اعضاي گروه مي خواھیم تعداد گزینھ ھاي مورد نظر     را 
. )  رتبھ بندي   كنند 4تا 1مورد ارتقا انتخاب میكنند موارد  را  از 4مثال اگر ( انتخاب و رتبھ بندي كنند  

.از موارد ارتقا جدولي تشكیل مي دھیم و رتبھ ھر یك از موارد را جمع مي كنیم 
.از میان گزینھ ھاي رتبھ بندي شده ، گزینھ ھاي حائز باالترین رتبھ ھا را انتخاب مي كنیم 

روش گروه اسمي



:موارد ارتقا 

مثال : روش گروه اسمي 

آموزش مدیریت زمان) الف 
آموزش پویایي گروه) ب 
آموزش ارتباط) پ 
تھیھ فرم استاندارد دستور جلسھ ) ت 
تھیھ فرم خود ارزیابي براي شركت كنندگان ) ث 
استفاده از تسھیل كننده در جلسات) ج 
تھیھ فرم استاندارد تنظیم صورت جلسھ ) چ 
زمان بندي موضوعات جلسھ ) ح 
تھیھ فرم استاندارد گزارش و پیگیري) خ 
تھیھ مقررات براي اداره جلسات) د 
تدوین معیارھایي براي انتخاب موضوعات قابل طرح در جلسات ) ذ 



روش گروه اسمي

ذدخحچجثتپبالف

4312رحيمي

3412غفراني

2134مودت

4132محسني

4132رحماني

في 4231ر

1512341110122جمع نمرات

1234رتبه

اعضا
موارد ارتقا



جدول اولویت بندي و انتخاب

.  جدول مقایسھ اي براي اولویت بندي وانتخاب  از تعدادي ردیف وتعدادي ستون تشكیل مي شود

.در ردیفھا موارد ارتقا و در ستونھا معیارھاي انتخاب درج مي شوند

:چگونھ از جدول اولویت بندي وانتخاب استفاده مي كنیم

.مورد از موارد ارتقا را با استفاده از روشھاي دیگر انتخاب مي كنیم5تا 1-3

.از طریق بحث و اجماع معیارھاي اولویت بندي را تعیین مي كنیم-2

.موارد ارتقاي انتخاب شده را در ردیفھا و معیارھا را در ستونھا مي نویسیم-3

.مقیاس نمره گذاري را تعیین مي كنیم-4

.از طریق بحث و اجماع بھ ھریك از موارد ارتقا نمره مي دھیم-5

.نمره ھریك از موارد ارتقا را جمع كرده و مورد  داراي بیشترین نمره را انتخاب مي كنیم-6



جدول اولویت بندي و انتخاب
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جدول اولویت بندي و انتخاب
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:روش ارتقاي فرایند 

بر اساس
اقدام كنید نتایج

ACT

  براي ارتقا
برنامھ ریزي كنید

PLAN

برنامھ را
اجرا كنید

DO

 نتایج را
ارزیابي كنید

CHECK

 FIND.پیدا كنیدفرایندي را براي ارتقا 

 ORGANIZE.سازماندھي كنیدتیمي كھ فرایند را مي شناسد 

 CLARIFY.عمل مي كندروشن كنید فرایند چگونھ 

 UNDERSTAND.درك كنیدعلل تغییرات عملكرد فرایند را 

 SELECT.انتخاب كنیدقسمتي از فرایند را كھ نیاز بھ ارتقا دارد 

FOCUS – PDCA

D
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PDCA

PLAN *جهت ارائه فرآیندهاي الزموتعیین اهداف:برنامه ریزي
هاي سازمانهاي مشتري و خط مشیخواستهبر طبقنتایج

DOاجراي فرآیندها:اجرا

CHECKفرآیندها و محصول بر طبق  گیرياندازهپایش و:بررسی
وگزارشمربوط به محصولخواسته هايویاوالزاماتخط مشی ها، اهداف

نتایجدهی

ACTعملکرد فرآیندمداومانجام اقدامات جهت بهبود:اقدام



:فرایندي را براي ارتقا پیدا كنید . 1

بیان فرصت•
نمودار قالبي•

:فرایندي را براي ارتقا پیدا كنید . 1

بیان فرصت•
نمودار قالبي•

: عملكرد فرایند را روشن كنید. 3
بھترین نمودار جریان  فرایند•
برنامھ جمع آوري داده ھا•
نمودار جریان داده ھا     •

: عملكرد فرایند را روشن كنید. 3
بھترین نمودار جریان  فرایند•
برنامھ جمع آوري داده ھا•
نمودار جریان داده ھا     •

:تیمي را سازماندھي كنید . 2

فھرست اعضاي تیم•

:تیمي را سازماندھي كنید . 2

فھرست اعضاي تیم•

: علل تغییرات عملكرد فرایند را درك كنید. 4

بارش افكار•
نمودار ھمگرایي•
نمودار علت و معلول•

: علل تغییرات عملكرد فرایند را درك كنید. 4

بارش افكار•
نمودار ھمگرایي•
نمودار علت و معلول•

: مورد ارتقا را انتخاب كنید. 5

بارش افكار•
روش گروه اسمي •
روش راي گیري متعدد•
جدول اولویت بندي و انتخاب•

: مورد ارتقا را انتخاب كنید. 5

بارش افكار•
روش گروه اسمي •
روش راي گیري متعدد•
جدول اولویت بندي و انتخاب•

: براي ارتقا برنامھ ریزي كنید. 6

برنامھ اجرایي•
برنامھ جمع آوري داده ھا•

: براي ارتقا برنامھ ریزي كنید. 6

برنامھ اجرایي•
برنامھ جمع آوري داده ھا•

: برنامھ را اجرا كنید. 7

داده ھا را جمع آوري كنید•

: برنامھ را اجرا كنید. 7

داده ھا را جمع آوري كنید•

: نتایج را ارزیابي كنید. 8

نمودار جریان داده ھا•
تحلیل داده ھا•

: نتایج را ارزیابي كنید. 8

نمودار جریان داده ھا•
تحلیل داده ھا•

: بر اساس نتایج اقدام كنید. 9

اقدام براي تثبیت نتایج•
برنامھ اجرایي جدید •

: بر اساس نتایج اقدام كنید. 9

اقدام براي تثبیت نتایج•
برنامھ اجرایي جدید •

تابلوي گزارشتابلوي گزارش



براي یك مورد ارتقا

برنامھ ریزي كنید

براي یك مورد ارتقا

برنامھ ریزي كنید



تقدیم بھ شما


