
 به نام خدا

 

 چکیده مدیریتی:

 

 ،میگرث فگهاگیستامتس مت رین کت دااتساتس ستامتس ردر ا رسدا رمی      فی 4931د  سات   طی جلسات  رگزار  دا             

خ مت ره تتعی   41لب را ا قگر  زگفت   د  قتدسدی   زگددگگا خ مت  قترل ر رئه رعن ستامتس مو د رگ سی   جم صااتع  

 رتد . می ذعلمطترق ج      سی . لیست خ مت  مذکو 

 



 

 



 

 
 

 

 



  دسدو رلعمل رصالح فگرعا هت     ش رنجتم  کشو  رسدا رمی  همکت ا ستامتس ردر ا رعن ساتامتس رت   4931د  سات            

)مطترق ج    اعگ(  ر مو د ر اعتری   رتانگگا قگر  مصوب  اعگخ مت   هتا مگروط ره خ مت فگآعا  ،491711کت  ره دامت    

 . زگددر رئه میدرد که ندتعج حتصل را رصالحت  رنجتم پذعگفده ره دگح ذعل 

 خدمت کد  خدمتزیرعنوان  عنوان خدمت

صدور مجوز مر ره مدوجت مجاترتی مرمم

مگتدشگتیم)بنومب(
 

 03100311011 د دزرستمیغييتمجويتمرن مدرتیتمدوجت مجاترتی مگتدشگتیمم

 03100311010 د دزرستمیغييتمیبويلمرضعيتمدرتتمر محقيق مب محقزق مم

 03100311011 د دزرستمیغييتمجويتمعتجلمشتكتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتیمم

 03100311013 د دزرستمیغييتمجكتنمشتكتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتیمم

 03100311011 ممد دزرستمريوتدمشعب مبنوم)ب(مشتكتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتی

 03140311011 د دزرستمثبتمیز مدرتیتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتی

 03100311011 یمويومرعتليتمدرتت/مشتكتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتیمم

 03100311014 د دزرستمیغييتمنتممشتكتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتیم

 03100311011 د دزرستمیغييتمنتممدرتتمدوجت مجاترتی مرمگتدشگتی

 03100311011 د دزرستمیغييتمجكتنمدرتتمجاترتی مرمگتدشگتیمم

 03100311001 تت/مشتكتمدوجت مجاترتی مگتدشگتیردزدمرظهت یمد

درتیتمدوجت ممرعتبت مبخشددد میز  تی

مگددتدشددددگددتی(مممم مر جاددددترددتیدد 

(03140311111) 

  

ثبتمآثت مطبيع مد مرهتستمآثت مجل م

 (04110311111رمیعيينمحتيممآن)

 04110311011 ثبتمآثت مطبيع مد مرهتستمآثت مجل 

 04110311010 یعيينمحتيممآثت میت يخ مطبيع 

ثبتمآثت مغيتجنقزلمد مرهتسدددتمآثت م

مآنمممم محددتيددم میددعدديدديددن مر مجددلدد 

(04110314111) 

 04110314011 رت نگ مد مرهتستمآثت مجل م-ثبتمآثت مغيتمجنقزلمیت يخ م

 04110314010 یعيينمحتيممآثت میت يخ مغيتمجنقزل

مرت نگ مد م-ثبتمآثت مجنقزلمیت يخ 

 (04110311111رهتستمآثت مجل )
  

ثبتمجيترثمنتجلمزسمد مرهتستمآثت م

 (04110311111جل )
  

صدددور مرمرترلمبليممرجتكنمرت نگ م

 (03140341111یت يخ )م–
  

یزسدع مبت ر مصنتي مدست مرمبتگار یمم

نمتيشدددگت هتمرمبت ر ه م تیمصدددنتي م

 (03110343111دست )

 03110343011 ر ري میاهيال مب مستجتي مگذر  تمد محز همصنتي مدست 

 03110343010 یهي مگار لمیحليل مبت ر ه م تیمنز ر یمرمیتباتتن مم

 03110343011 یهي مگار شت مآجت مرمجشخصت مصتد مكننوگتنمصنتي مدست 

 03110343013 جم مآر میمآجت مرمجشخصت مرترشگتهم تمم

 04110343011 بتگار یمنمتيشگته

میزليددوكددت گددت  م منددتررندد  مصددددور 

(03110341111) 

 03110341011 صور منتررن میزليوكت گت  

 03110341010 یزليوكت گت  یمويومنتررن م

صددور مجوز میتسدديرمكت گتهمصددنتي م

 (03100341111دست )

 03100341011 صور مجزر میتسيرمكت گت  م)رعالجي میتسير(

 03100341010 یمويومرعالجي میتسير

صدددور مجوز مرعددتليددتم نتجندورنمرمم

 (03110341111صنعتگترنمرنفتردی)

 03110341011 رنفتردیصور مجوز مرعتليتم نتجنورنمرمصنعتگترنم

 03100341010 یمويومنتررن میزليومرنفتردی

 



 (ب بند) گردشگری و مسافرتی دفاتر به خدمات ارائه مجوز صدور   عنوان خدمت:

 69136919111کد خدمت: 

 های خدمت پیش از اصالحفرآیندها و زیرفرآیند

 
 

 



 

 

 

 
  





















 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مگحله کتهش  1ره  ،فگآعا را رصالح پسه پذعگفت کمگحله صو   می 1نتم طی جتم  دفتتگ خ مت  مستفگتی، ثبتد  ستمتنه 

 عتفده رست.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.مگحله معت نت زگددگگا سدتد حذف د   رست  

  



 

 

 دکتعت  فگر رس راش خصوصیره هتا امتنبگ   طوالنی ستامتس رود که رت توجه فگآعا ص    مجوا را  )ب( عکی را  فگآعا       

سااتامتس تصاامیف زگفت رعن  ،رساادتنیهتا دساادی د  خصااوگ  رزذر ا خ مت  ره ردر   کلرا رعن   ن    همچاین قورنین رتال

ذر  هتا مگروطه ره رسدتنهت  رزفگآعا   اعگ  فگآعا هتا مگروطه  ر رصالح نمود    کل مسئولیت رجگر   تتعی  فگآعا   اعگ  فگآعا 

  ر رگعه   دردده رتد . فگآعا حسن رنجتم  رگ دود   سدتد  ظیفه نظت  

 ،صدور معرفی نامه به وزارت امور خارجهفرآیندهت )فگآعا اعگ یا  نمودس مترقیمذکو  مکتن فگآعا رق رم د م د  خصاوگ رصاالح   

صدور معرفی نامه به اداره برق منطقه جهت استفاده از تسهیالت  فرآیندراه آهن جمهوری اسالمی ایران،  نامه بهمعرفیصدور  فرآیند

و شنرکت از یک اسنتان به استان دیگر و ایجاد شعبه در    ، تغییر مکان دفترصندور معرفی نامه به بانک  فرآیندتعرفه صننعتی برق،  

 رتد .( میاستان دیگر

 

 :فرآیندنتایج مورد انتظار پس از اصالح 

 

 کتهش امتس ر رئه خ مت .4

 نظت   ریشدگ رگ   ن  رنجتم کت  توسط سدتد .2

  رزذر ا ر رئه خ مت ره رسدتس هت .9

 رفارعش تع رد مجوا صتد  د   .1

 

 

 

 



زیر انجام پذیرفتاقدامات مذکور طی فرم   

 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 دفتتگ ره خ مت  ر رئه مجوا صاا      عاورس خ مت: 49714919777 ک  خ مت: 2171تع رد دفعت  ر رئه خ مت  د  ست : 

 (ب را ) زگددگگا   مستفگتی

 زگددگگا   مستفگتیداتستعی   رعدبت  راشی ره دفتتگ  :فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 عوسف پو  –زل محم ا  تهیه کاا  :   4931 تت عخ تهیه:

 وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود
واحد اندازه 

 گیری
 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد 

 ع د 9 2 
فتصله امتنی رین د خورست مجوا تت 

 ص    مجوا 
4 

 2 تع رد مجوا صتد  د   ع د 2171  

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 . کتهش امتس ص    مجوا4

 . حذف رگ سی   تتعی ر  رضتفه 2

9. 

1. 

4. 

2. 

9. 

1. 

 ص    مجوا را  )ب(. طوالنی رودس   ن  4

 تم ع  مجوا را  )ب(. طوالنی رودس   ن  2

 هتا رتنکیتم ع  ضمتنت نتمه. سیسدمی نبودس 9

 ع م رسدفتد  را تیپ قگر دردهتا ررالغی ستامتس. 1

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

 

هتا امتنبگ   طوالنی ستامتس رود که رت توجه دکتعت  فگر رس راش خصوصی را رعن   ن    همچاین قورنین رتال دسدی د  فگآعا ص    مجوا را  )ب( عکی را  فگآعا 

   آعا فگ ر رصالح نمود    کل مسئولیت رجگر   تتعی  هتا مگروطه  فگآعا   اعگ  فگآعا خصوگ  رزذر ا خ مت  ره ردر   کل هتا رسدتنی ستامتس تصمیف زگفت رعن 

  ر رگعه   دردده رتد . فگآعا هتا مگروطه ره رسدتنهت  رزذر  دود   سدتد  ظیفه نظت   ربگ حسن رنجتم  فگآعا اعگ 

ص    معگفی نتمه ره  ر  آهن  فگآعا ، ص    معگفی نتمه ره  ار   رمو  خت جهفگآعا هت ) فگآعا مذکو  مکتنیا  نمودس مترقیه اعگ  فگآعا رق رم د م د  خصوگ رصالح 

 رتد . ( میص    معگفی نتمه ره رتنک فگآعا ص    معگفی نتمه ره ردر   رگق ماطقه جهت رسدفتد  را تسهیال  تعگفه صاعدی رگق،  فگآعا  ا رسالمی رعگرس، جمهو

 

 :فرآیندنتایج مورد انتظار پس از اصالح 

 
 کتهش امتس ر رئه خ مت .4

 نظت   ریشدگ رگ   ن  رنجتم کت  توسط سدتد .2

 خ مت ره رسدتس هت رزذر ا ر رئه  .9

 رفارعش تع رد مجوا صتد  د   .1

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 دکتر پوراحمدی

 عوسف پو  –زل محم ا  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

  



 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 (ب را ) زگددگگا   مستفگتی دفتتگ ره خ مت  ر رئه مجوا ص      :عاورس خ مت 49714919777 ک  خ مت:

 عوسف پو  –زل محم ا  تهیه کاا  : 4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 4 کتهش امتس ر رئه خ مت  477 4

 2 نظت   ریشدگ رگ   ن  رنجتم کت  توسط سدتد  477 2

 9 رفارعش تع رد مجوا صتد  د   77  9

     

     

     

     

     

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 دکتر پوراحمدی

 عوسف پو  –زل محم ا  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

  



 

 از اصالح پسهای خدمت فرآیندها و زیرفرآیند

 

 

 
  































 







 
 

 

 

 

 

 



 

 تصویر نرم افزار اصالح شده 

 شامل اقدامات انجام پذیرفته در سامانه جدید:

 با واگذاری به استان فرآیندکوتاه شدن فرم و مسیر  .6

 ها :فرآیندمکانیزه نمودن کلیه زیر  .2

صدور معرفی  فرآیندصدور معرفی نامه به راه آهن جمهوری اسالمی ایران،  فرآیند، صندور معرفی نامه به وزارت امور خارجه  فرآیند)

ر و شرکت ان دفتصدور معرفی نامه به بانک، تغییر مک فرآیندنامه به اداره برق منطقه جهت استفاده از تسهیالت تعرفه صنعتی برق، 

 (از یک استان به استان دیگر و ایجاد شعبه در استان دیگر

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  



 انفرادی   صنعتگران و هنرمندان فعالیت مجوز صدور عنوان خدمت:

 69166931111کد خدمت: 

 های خدمت پیش از اصالحفرآیندها و زیرفرآیند

 
 

 

 



بتنتج مننوممیزسدع  مدوجتم سدتن مر طتيدمدرلتمرلكتترنيامر سزیمجقتجت مبتسدستمبعنزرنميامیكليدمد شتومرظتيدممممآنوتي مك مد مر           

 ميكلي مر گتنهتمرسدت جتنهتیمدرلت مقتر گترت مرسدتم مسدت جتنمجيترثمرت نگ م مصنتي مدست مرگتدشگتیممنيا مر رينمرجتجات ن منبزدهمرجهتمرجترممم

جقوجت مررلي مآنمنيارتر ممگتديوهمرسدتم ملذرمبترسدتسمآنمجعترنتمصدنتي مدست منيامبتم مكت یمینگتین مرمجاتمتمررحوآجت ررنممممنمزدنمجزضدز م مم

 تیمجتبزط منمزدهمرمبتمد ج مبنویمررلزيتمبنویمشدددتدفم تمرمنييمبين مرتآينوآر یمرطالعت مسدددت جتنم مرقورممب میهي مشدددتدفم تیمرعتليتمرم

آغت مگتديوهمك مم04/11/11رت مررلمنترژهمبتمنيتدهمسدت یمرمرجتریمرتآينو تیمصور جوز  تیمصنتي مدست مد ستجتن مر میت ي مم م11بتنتج م تمد سدتلمم

بوليلمعوممآجتدهمبزدنم يتسدتدتم تمیزسدممررحومرنمآر یمرطالعت مرمیحزلمردر یمسدت جتنمبخيمجتبزهمب مثبتمنتممفينف منيامیزسممكت شنتستنمممم

جز دمبهتهمم11جتقتضدديتنمبزدهمد جهتجتهمسددتلممرت مدرممنترژهمك م رهمرنور یمبخيمدزدرظهت یمرمثبتمنتممرينتتنت مر مد مرسددتتن مصددز  منذيترت مر

مبترستسمبتنتج م تیمنييمبين مشوهمیحقدميترت مرمعمليتی مگتديوهمرستم.مرتآينوم011بتدر یمقتر گترت مرمصفتمیتم

جترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمعايامرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقصدد منقتهمكشددز رمكت يممجهمتتينمجاريتیمرجتري مشددونمرينمرجت ميك مر ممممم

  گيتیمر ستجتن میمتج مجترحلمكت دزدم رممیزرننومبتمد يترتمكورمجتقتضديتنممج ممبتركترسد مردر یمد  جين مد يترتمجوز مصدنتي مدسدت مج مبتشدومممم

ب مصنعتگتمرطال م ستن مجيگتددم.ميك ممEmail ممSMSنيامبصز  ممرتآينوترحلمرجتریمر طتيدمسدياتممجشت وهمنمتينوم.مس ممب مفكترستمكلي مجم

جحلممديگتر شدتدصد م تیمرجتري مرينمجزضدز مرعتليتمرمنتت  میخصدصد مكت شدنتستنمرستتنمبت ریمد دزرستهتیمجتقتضيتنمرمبت ديومحضز یمر مممممم

مگتددم.مممصتد ج رعتليتمصنعتگترنمج مبتشومك منرمر یتهيومبتریمآنتنمجوز جتبزط م

م

 مراحل  اجرا ی صدورو تمدید مجوزها درسامانه هوشمند صنایع دستی  

 

 ثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمرمر ره مكو  گيتیمب مريشتنم.م 

 قتر گترتنمد دزرستهتمبصز  م زشمنومد كت یتبلمجعترنتمصنتي مدست م ترستتنم مبترستسمرنتختبمرستتنمجحلمرعتليتمجتقتض م 

 ر جت منترنوهم تمیزسممجعترنتمصنتي مدست مرستتنمب مكت شنتسمجز دنتتجشت وهمرم 

 بت س مجور كمرمنترنوهمجتقتض میزسممكت شنتسم 

 بت ديومر جحلمرعتليتمجتقتض مبمنتز یتهيومصالحيتمرمجحت مشونمرعتليتمنتجبتدهمد  شت مجز دنتت 

  جائزلينمرستتن م.مجوز رمر ستلمآنمجهتمرجضتءمصور 

 مبت ریمجوز صتد شوهمنرمر رجضتءرلصتقم زلزگترمم. 

  ب مجتقتض مم.ممرطال م ستن مرمیحزيلمجوز 

 رطال م ستن مب مجتقتض مد  تجتحل مر  سيوگ مب منترنوهمر طتيدمsmsرمريميلمرمنيامرتر ممبزدنمشتريممس ممجهتمرستفتدهمر كو  گيتیمم

 جهتمنيگيتیمرضعيتمنترنوهمر طتيدمستجتن م زشمنو

 ایم ترستتنمیزسممستتدمجتكمرنفتردیمد منتررن میزليومجوز مجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور م مبتنتت  مرمكنتتلمجت تن

 رمجكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصم.

  ایم ترستتنمیزسممستتدمجتكمنتررن میزليوكت گت  مد مجوز منتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور

 تیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصرمجك

م

 



 : مزایای اجرای طرح  

 یمتج مرقص منقتهمكشز  مجترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مر .0

  تیمردر یمرمسهلمرآستنمنمزدنمثبتمد دزرستهتمبتركترس مجلزگيتیمر  .1

 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد .3

 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم .1

 جوز  تیمس مگتن مممرجتصور مبتمبيشتتنتت  م .1

 جتج مجترحلمرتآينوممرطال م ستن مبمزق مب مصنعتگترنمد   .1

م سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد .4

م

 صدور مجوز های صنایع دستی : فرآینداز اقدامات دیگر در اصالح 

  دست مرمیصزيبملياتم شت م تیمجصزبمشوهمرربالغمب مرستتنهتممبت بين م شت م تیمصنتي 

 ت  مجزر میتسيرمرمكمنتررن میزليوكت گت   مدست م)نتررن میزليومرنفتردی یهي مرمیورينمآهينمنتج مرمدسدتز رلعملممصدور مجوز  تیمصنتي مم

 بتشو(مج م01/01/11جز خمم11313/113110ربالغمب مكلي مرستتنهتمجهتمرجترءم)شمت همنتج مربالغمشوهممشنتستي (مر

  دست مر مطتيدمجولرمشز ریمرسالج جوز  تیمیزليویمصنتي مقتنزنمنومنمزدنمصور 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

تعا رد دفعات  ر رئه خ مت  د  سااات :   

 مسدمگ

   هاگما رس فعتلیت مجوا صااا    عاورس خ مت: 49714911777ک  خ مت: 

 رنفگردا   صاعدگگرس

لی    تورنتعی تو فگآعا در را تاصص، تجگره، آداتعی کتمل ره  که مدقتضی حقیقی داتستعی   ر رئه مجوا ره :فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

  می رتدا . هتا مصوب صاتع  دسدیستخت محصو  د  عکی را  دده

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای تهیه کاا  :  4931تت عخ تهیه: 

 دوره بهبود
وضعیت 

 مطلوب
 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  واحد اندازه گیری وضعیت موجود

 1 رعطتا پگ رنه تولی  رنفگردا فقگ  41797 41777 ستالنه

 نفگ 44711 4777 
ستمتن هی مشتغل ختنگی مسدقل 

  صاتع  دسدی
2 

 نفگ 173 17 
ختنگی پشدیبتس ستمتن هی مشتغل 

 صاتع  دسدی
3 

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایر

4. 

2. 

9. 

1. 

 . رهیاه ستاا فعتلیت کت داتستس  ستامتس 4

. تاصاصای نمودس فعتلیت کت داتستس )د    2

قبل فگم هتا د خورسااات توساااط مگرحال  

کت داتستس ستامتس تکمیل می د  که رسیت  

 قت زیگ رود د  ندیجه کت داتستس امتس الام 

 جهت نظت     رگ سی فعتلیت هت ن رددا  (

. قتنونما داا س مجواهتا تولی ا صاااتع  9

 دسدی  .

همکت ا تاگتتاگ رت ستعگر زتنهتا مگتبط  -1

   رین دسدگتهی 

 روند بر نظارت مناسببب   عدم. 4

 مجوز توسط استانها  صدور
2. 

9. 

1. 

. مشاااکال  مگرجعه ره ردر ر  کل 4

 رسدتس رت توجه ره رع  مستفت 

. امتنبگ رودس صاا    مجوا )ح  د 2

   ا( 17

. جود کاتغاذ راتاا هتا ردر ا د     9

   ن  ص    مجوا
  

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 



     

ر آنوتي مك مد بتنتج مننوممیزسددع م مدوجتم سددتن مر طتيدمدرلتمرلكتترنيامر سددزیمجقتجت مبتسدسددتمبعنزرنميامیكليدمممم         

مد شدتومرظتيدمكلي مر گتنهتمرسدت جتنهتیمدرلت مقتر گترت مرسدتم مسدت جتنمجيترثمرت نگ م مصدنتي مدست مرگتدشگتیممنيا مر رينمرجتممممم

رتر ممگتديوهمرستم ملذرمبترستسمآنمجعترنتمصنتي مدست منيامبتممزدنمجزضدز م مجقوجت مررلي مآنمنيامجادت ن منبزدهمرجهتمرجتري منمم

 تیمجتبزط منمزدهمرمبتمرتآينورنآر یمرطالعت مسدت جتنم مرقورممب میهي مشتدفم تیمرعتليتمرمممآجت رم مكت یمینگتین مرمجادتمتمررحوم

مرت مررلمنترژهمبتمنيتدهمسدددت یمرمرجتریمرتآينو تیمصدددور  م11 تمد سدددتلمد ج مبنویمررلزيتمبنویمشدددتدفم تمرمنييمبين مبتنتج م

 تمیزسددممررحومرنمآر یمآغت مگتديوهمك مبوليلمعوممآجتدهمبزدنم يتسددتدتم04/11/11جوز  تیمصددنتي مدسددت مد سددتجتن مر میت ي مم

صز  منذيترت مرمد رت مدرممنترژهمك م رهممرطالعت مرمیحزلمردر یمسدت جتنمبخيمجتبزهمب مثبتمنتممفينف منيامیزسممكت شنتستنمرستتن م

مرتآينوم011جز دمبهتهمبتدر یمقتر گترت مرمصددفتمیتمم11رنور یمبخيمدزدرظهت یمرمثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضدديتنمبزدهمد جهتجتهمسددتلم

مبترستسمبتنتج م تیمنييمبين مشوهمیحقدميترت مرمعمليتی مگتديوهمرستم.

شدونمرينمرجت مجترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمعايامرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقص منقتهمكشز رمميك مر جهمتتينمجاريتیمرجتري مممممم

رمجتقتضيتنممج میزرننومبتمد يترتمكو  گيتیمر ستجتن میمتج ممكت يمبتركترسد مردر یمد  جين مد يترتمجوز مصدنتي مدسدت مج مبتشوممم

ب ممEmail ممSMSنيامبصددز  ممرتآينوترسددتمكلي مجترحلمرجتریمجترحلمكت دزدم رمر طتيدمسددياددتممجشددت وهمنمتينوم.مس ممب مفكم

صدنعتگتمرطال م سدتن مجيگتددم.ميك مديگتر شدتدصد م تیمرجتري مرينمجزضدز مرعتليتمرمنتت  میخصدصد مكت شنتستنمرستتنمبت ریمممممممم

متبزط مصتد جيگتددم.مممد دزرستهتیمجتقتضيتنمرمبت ديومحضز یمر جحلمرعتليتمصنعتگترنمج مبتشومك منرمر یتهيومبتریمآنتنمجوز ج

م

  مراحل  اجرا ی صدورو تمدید مجوزها درسامانه هوشمند صنایع دستی  

 
 ثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمرمر ره مكو  گيتیمب مريشتنم.م 

  مبترستسمرنتختبمرستتنمجحلمرعتليتمجتقتض ممقتر گترتنمد دزرستهتمبصز  م زشمنومد كت یتبلمجعترنتمصنتي مدست م ترستتن 

 جشت وهمرمر جت منترنوهم تمیزسممجعترنتمصنتي مدست مرستتنمب مكت شنتسمجز دنتت 

 بت س مجور كمرمنترنوهمجتقتض میزسممكت شنتسم 

  شت مجز دنتتمبت ديومر جحلمرعتليتمجتقتض مبمنتز یتهيومصالحيتمرمجحت مشونمرعتليتمنتجبتدهمد  

 جائزلينمرستتن م.مصور جوز رمر ستلمآنمجهتمرجضتء 

 م زلزگترممبت ریمجوز صتد شوهمنرمر رجضتءرلصتقم. 

 رطال م ستن مرمیحزيلمجوز ب مجتقتض مم.م 

 رطال م ستن مب مجتقتض مد  تجتحل مر  سيوگ مب منترنوهمر طتيدمsmsرمريميلمرمنيامرتر ممبزدنمشتريممس ممجهتمرستفتدهمم

 ر كو  گيتیمجهتمن مگيتیمرضعيتمنترنوهمر طتيدمستجتن م زشمنو

 نتررن میزليورنفتردیمد  ترستتنمیزسمممجوز مكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور نتت  مرم

 ستتدمجتكایمرمجكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصم.

 نتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليوكت گت  مد  ترستتنمیزسمم

 رمجكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصمستتدمجتكای

 



 

 : مزایای اجرای طرح  

 جترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقص منقتهمكشز  .0

 جلزگيتیمر بتركترس م تیمردر یمرمسهلمرآستنمنمزدنمثبتمد دزرستهتم .1

 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد .3

 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم .1

 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م .1

 رطال م ستن مبمزق مب مصنعتگترنمد یمتج مجترحلمرتآينو .1

  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد .4

م

م

 صدور مجوز های صنایع دستی : فرآینداز اقدامات دیگر در اصالح 

 بت بين م شت م تیمصنتي مدست مرمیصزيبملياتم شت م تیمجصزبمشوهمرربالغمب مرستتنهتم 

  جزر منتررن میزليوكت گت  م یهي مرمیورينمآهينمنتج مرمدسددتز رلعملممصددور مجوز  تیمصددنتي مدسددت م)منتررن میزليومرنفتردیم

م01/01/11جز خمم11313/113110یتسديرمرمكت  مشدنتسدتي مم(مرربالغمب مكلي مرستتنهتمجهتمرجترءم)شمت همنتج مربالغمشوهمممم

 ج مبتشوم(مم

  یمیزليویمصنتي مدست مر مطتيدمجولرمشز ریمرسالج جوز  تمقتنزنمنومنمزدنمصور 

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 رنفگردا   صاعدگگرس   هاگما رس فعتلیت مجوا ص    عاورس خ مت: 49714911777ک  خ مت: 

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای تهیه کاا  : 4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 477  
صددنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مجترجع مغيتحضددز یم

 ر یمتج مرقص منقتهمكشز 
4 

 
477 

 
بتركترسدد م تیمردر یمرمسددهلمرآسددتنممممجلزگيتیمر 

 نمزدنمثبتمد دزرستهتم
2 

 
477 

 
 9 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد

  
 1 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم 477

  
 7 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م 477

 477  
رطال م سدددتن مبمزق مب مصدددنعتگترنمد یمتج مجترحلم

 رتآينومم
1 

 1  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد 77  

     

     

     

  تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

  



 

 های خدمت پس از اصالحفرآیندها و زیر فرآیند

 
 

 

 



 کارگاهی تولید پروانه صدور عنوان خدمت:

 69166936111کد خدمت: 

 

 
 

 

 



ر آنوتي مك مد بتنتج مننوممیزسدع م مدوجتم سدتن مر طتيدمدرلتمرلكتترنيامر سدزیمجقتجت مبتسدستمبعنزرنميامیكليدمد شتومرظتيدمممم          

 ميكلي مر گتنهتمرسدت جتنهتیمدرلت مقتر گترت مرسدتم مسدت جتنمجيترثمرت نگ م مصنتي مدست مرگتدشگتیممنيا مر رينمرجتجات ن منبزدهمرجهتمرجترممم

 مجقوجت مررلي مآنمنيارتر ممگتديوهمرسدتم ملذرمبترسدتسمآنمجعترنتمصدنتي مدست منيامبتم مكت یمینگتین مرمجاتمتمررحوآجت ررنممممنمزدنمجزضدز مم

 تیمجتبزط منمزدهمرمبتمد ج مبنویمررلزيتمبنویمشدددتدفم تمرمنييمبين مرتآينوآر یمرطالعت مسدددت جتنم مرقورممب میهي مشدددتدفم تیمرعتليتمرم

آغت مگتديوهمك مم04/11/11رت مررلمنترژهمبتمنيتدهمسدت یمرمرجتریمرتآينو تیمصور جوز  تیمصنتي مدست مد ستجتن مر میت ي مم م11بتنتج م تمد سدتلمم

حزلمردر یمسدت جتنمبخيمجتبزهمب مثبتمنتممفينف منيامیزسممكت شنتستنممبوليلمعوممآجتدهمبزدنم يتسدتدتم تمیزسدممررحومرنمآر یمرطالعت مرمیمم

جز دمبهتهمبتدر یمم11رستتن مصز  منذيترت مرمد رت مدرممنترژهمك م رهمرنور یمبخيمدزدرظهت یمرمثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمبزدهمد جهتجتهمستلم

مهمیحقدميترت مرمعمليتی مگتديوهمرستم.بترستسمبتنتج م تیمنييمبين مشومرتآينوم011قتر گترت مرمصفتمیتم

يك مر جهمتتينمجاريتیمرجتري مشددونمرينمرجت مجترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمعايامرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقصدد منقتهمكشددز رمكت يممممممم

 ستجتن میمتج مجترحلمكت دزدم رمرمجتقتضديتنممج میزرننومبتمد يترتمكو  گيتیمرممبتركترسد مردر یمد  جين مد يترتمجوز مصدنتي مدسدت مج مبتشدومممم

ب مصنعتگتمرطال م ستن مجيگتددم.ميك ممEmail ممSMSنيامبصز  ممرتآينور طتيدمسدياتممجشت وهمنمتينوم.مس ممب مفكترستمكلي مجترحلمرجتریمم

ديومحضز یمر جحلمديگتر شدتدصد م تیمرجتري مرينمجزضدز مرعتليتمرمنتت  میخصدصد مكت شدنتسدتنمرستتنمبت ریمد دزرستهتیمجتقتضيتنمرمبت ممممممم

مگتددم.مممرعتليتمصنعتگترنمج مبتشومك منرمر یتهيومبتریمآنتنمجوز جتبزط مصتد ج 

م

 مراحل  اجرا ی صدورو تمدید مجوزها درسامانه هوشمند صنایع دستی  

 

 ثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمرمر ره مكو  گيتیمب مريشتنم.م 

 قتر گترتنمد دزرستهتمبصز  م زشمنومد كت یتبلمجعترنتمصنتي مدست م ترستتنم مبترستسمرنتختبمرستتنمجحلمرعتليتمجتقتض م 

 جشت وهمرمر جت منترنوهم تمیزسممجعترنتمصنتي مدست مرستتنمب مكت شنتسمجز دنتت 

 بت س مجور كمرمنترنوهمجتقتض میزسممكت شنتسم 

 بمنتز یتهيومصالحيتمرمجحت مشونمرعتليتمنتجبتدهمد  شت مجز دنتتبت ديومر جحلمرعتليتمجتقتض م 

 جائزلينمرستتن م.مصور جوز رمر ستلمآنمجهتمرجضتء 

 مرلصتقم زلزگترممبت ریمجوز صتد شوهمنرمر رجضتء. 

 رطال م ستن مرمیحزيلمجوز ب مجتقتض مم.م 

 رطال م ستن مب مجتقتض مد  تجتحل مر  سيوگ مب منترنوهمر طتيدمsmsريميلمرمنيامرتر ممبزدنمشتريممس ممجهتمرستفتدهمر كو  گيتیمرمم

 جهتمن مگيتیمرضعيتمنترنوهمر طتيدمستجتن م زشمنو

 نتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليورنفتردیمد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرم

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصم.

   رمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليوكت گت  مد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرممنتت

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزص

م

 



 

 : مزایای اجرای طرح  

 یمتج مرقص منقتهمكشز  مجترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مر .0

 جلزگيتیمر بتركترس م تیمردر یمرمسهلمرآستنمنمزدنمثبتمد دزرستهتم .1

 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد .3

 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم .1

 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م .1

 رطال م ستن مبمزق مب مصنعتگترنمد یمتج مجترحلمرتآينومم .1

  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد .4

م

م

 صدور مجوز های صنایع دستی : فرآینداز اقدامات دیگر در اصالح 

 بت بين م شت م تیمصنتي مدست مرمیصزيبملياتم شت م تیمجصزبمشوهمرربالغمب مرستتنهتم 

  ت  مجزر میتسيرمرمكمنتررن میزليوكت گت   میهي مرمیورينمآهينمنتج مرمدستز رلعملممصور مجوز  تیمصنتي مدست م)منتررن میزليومرنفتردی

 ج مبتشوم(ممم01/01/11جز خمم11313/113110شنتستي (مرربالغمب مكلي مرستتنهتمجهتمرجترءم)شمت همنتج مربالغمشوهم

  جوز  تیمیزليویمصنتي مدست مر مطتيدمجولرمشز ریمرسالج مقتنزنمنومنمزدنمصور 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 ص    پگ رنه تولی  کت زتهی عاورس خ مت: 49714911777ک  خ مت:  تع رد دفعت  ر رئه خ مت  د  ست : مسدمگ

 فگآعا عت آدات ره  : داتستعی   ر رئه مجوا ره مدقتضی حقیقی عت حقوقی )م عگعتمل عت کت فگمت( در را تاصص، تجگره  فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 تولی    ستخت محصو  د  عکی را  دده هتا مصوب صاتع  دسدی د  مکتنی معین  ر در د .

 

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای  تهیه کاا  :  4931تت عخ تهیه: 

 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  واحد اندازه گیری وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 4 تولی  کت کتهیرعطتا پگ رنه  فقگ   311 777 

 133 712  
رعطتا زورهی کیفیت   د جه 

 را ا کت زتههت
2 

 9  رعجتد رددغت  نفگ 7772 1100 

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایر

4. 

2. 

9. 

1. 

 . رهیاه ستاا فعتلیت کت داتستس  ستامتس 4

. تاصصی نمودس فعتلیت کت داتستس )د  مگرحل قبل 2

فگم هتا د خورسات توسط کت داتستس ستامتس تکمیل  

می دا  که رسایت   قت زیگ رود د  ندیجه کت داتستس   

 امتس الام جهت نظت     رگ سی فعتلیت هت ن رددا  (

  ر تبتطت  رین . قتنوس ما دا س مگرحل ص    مجوا  9

 دسدگتهی

 روند بر مناسببب   نظارت عدم. 4

 مجوز توسط استانها  صدور

2. 

9. 

1. 

. مشاااکال  مگرجعه ره ردر ر  کل 4

 رسدتس رت توجه ره رع  مستفت 

. امتنبگ رودس صاا    مجوا )ح  د 2

   ا( 17

. جود کاتغاذ راتاا هتا ردر ا د     9

   ن  ص    مجوا

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

ر آنوتي مك مد بتنتج مننوممیزسدع م مدوجتم سدتن مر طتيدمدرلتمرلكتترنيامر سزیمجقتجت مبتسدستمبعنزرنميامیكليدمد شتومرظتيدممم          

مينمرجتجات ن منبزدهمرجهتمرجتري كلي مر گتنهتمرسدت جتنهتیمدرلت مقتر گترت مرسدتم مسدت جتنمجيترثمرت نگ م مصنتي مدست مرگتدشگتیممنيا مر رممم

منمزدنمجزضدز م مجقوجت مررلي مآنمنيارتر ممگتديوهمرسدتم ملذرمبترسدتسمآنمجعترنتمصدنتي مدست منيامبتم مكت یمینگتین مرمجاتمتمررحوآجت ررنمممم

 تیمجتبزط منمزدهمرمبتمد ج مبنویمررلزيتمبنویمشددتدفم تمرمنييمبين مرتآينوآر یمرطالعت مسددت جتنم مرقورممب میهي مشددتدفم تیمرعتليتمرمم

آغت مگتديوهمك مم04/11/11رت مررلمنترژهمبتمنيتدهمست یمرمرجتریمرتآينو تیمصور جوز  تیمصنتي مدست مد ستجتن مر میت ي م م11بتنتج م تمد سدتلمم

حزلمردر یمست جتنمبخيمجتبزهمب مثبتمنتممفينف منيامیزسممكت شنتستنمبوليلمعوممآجتدهمبزدنم يتسدتدتم تمیزسدممررحومرنمآر یمرطالعت مرمیمم

جز دمبهتهمم11رسددتتن مصددز  منذيترت مرمد رت مدرممنترژهمك م رهمرنور یمبخيمدزدرظهت یمرمثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضدديتنمبزدهمد جهتجتهمسددتلممم

 همیحقدميترت مرمعمليتی مگتديوهمرستم.بترستسمبتنتج م تیمنييمبين مشومرتآينوم011بتدر یمقتر گترت مرمصفتمیتم

يك مر جهمتتينمجاريتیمرجتري مشددونمرينمرجت مجترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمعايامرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقصدد منقتهمكشددز رمكت يمممممم

 ستجتن میمتج مجترحلمكت دزدم رمرمجتقتضيتنممج میزرننومبتمد يترتمكو  گيتیمرمبتركترسد مردر یمد  جين مد يترتمجوز مصدنتي مدسدت مج مبتشدومممم

ب مصنعتگتمرطال م ستن مجيگتددم.ميك ممEmail ممSMSنيامبصز  ممرتآينور طتيدمسدياتممجشت وهمنمتينوم.مس ممب مفكترستمكلي مجترحلمرجتریمم



ديومحضز یمر جحلمديگتر شدتدصد م تیمرجتري مرينمجزضدز مرعتليتمرمنتت  میخصدصد مكت شدنتستنمرستتنمبت ریمد دزرستهتیمجتقتضيتنمرمبت مممممم

مگتددم.مممرعتليتمصنعتگترنمج مبتشومك منرمر یتهيومبتریمآنتنمجوز جتبزط مصتد ج 

 مراحل  اجرا ی صدورو تمدید مجوزها درسامانه هوشمند صنایع دستی  
 مثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمرمر ره مكو  گيتیمب مريشتنم.م

 جعترنتمصنتي مدست م ترستتنم مبترستسمرنتختبمرستتنمجحلمرعتليتمجتقتض م.قتر گترتنمد دزرستهتمبصز  م زشمنومد كت یتبلم 

 جشت وهمرمر جت منترنوهم تمیزسممجعترنتمصنتي مدست مرستتنمب مكت شنتسمجز دنتت 

 بت س مجور كمرمنترنوهمجتقتض میزسممكت شنتسم 

 د  شت مجز دنتتبت ديومر جحلمرعتليتمجتقتض مبمنتز یتهيومصالحيتمرمجحت مشونمرعتليتمنتجبتدهم 

 جائزلينمرستتن م.مصور جوز رمر ستلمآنمجهتمرجضتء 

 مرلصتقم زلزگترممبت ریمجوز صتد شوهمنرمر رجضتء. 

 رطال م ستن مرمیحزيلمجوز ب مجتقتض مم.م 

 رطال م ستن مب مجتقتض مد  تجتحل مر  سيوگ مب منترنوهمر طتيدمsmsر كو  گيتیممرمريميلمرمنيامرتر ممبزدنمشتريممس ممجهتمرستفتدهم

 جهتمن مگيتیمرضعيتمنترنوهمر طتيدمستجتن م زشمنو

 نتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليورنفتردیمد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرم

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصم.

 وهمد  جين مصور جوز نتررن میزليوكت گت  مد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرمنتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مش

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزص

 : مزایای اجرای طرح  

میمتج مرقص منقتهمكشز  مجترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مر .0

 بتركترس م تیمردر یمرمسهلمرآستنمنمزدنمثبتمد دزرستهتممجلزگيتیمر  .1

 نمزدنم جتنمرمرقتمررتردجويتيتم .3

 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم .1

 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م .1

 رطال م ستن مبمزق مب مصنعتگترنمد یمتج مجترحلمرتآينو .1

  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتدم .4

 

 صدور مجوز های صنایع دستی : فرآینداز اقدامات دیگر در اصالح 

 مبت بين م شت م تیمصنتي مدست مرمیصزيبملياتم شت م تیمجصزبمشوهمرربالغمب مرستتنهتم

  كت  ممجزر میتسيرمرنتررن میزليوكت گت  م یهي مرمیورينمآهينمنتج مرمدستز رلعملممصور مجوز  تیمصنتي مدست م)منتررن میزليومرنفتردیم

 ج مبتشوم(ممم01/01/11جز خمم11313/113110شنتستي مم(مرربالغمب مكلي مرستتنهتمجهتمرجترءم)شمت همنتج مربالغمشوهم

 یزليویمصنتي مدست مر مطتيدمجولرمشز ریمرسالج مقتنزنمنومنمزدنمصور جوز  تی 

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 



F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 پگ رنه تولی  کت زتهیص     عاورس خ مت: 49714911777ک  خ مت: 

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای تهیه کاا  :  4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 477  
جترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مم

 ر یمتج مرقص منقتهمكشز 
4 

 
477 

 
جلزگيتیمر بتركترسددد م تیمردر یمرمسدددهلمرآسدددتنم

 نمزدنمثبتمد دزرستهتم
2 

 
477 

 
 9 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد

  
 1 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم 477

  
 7 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م 477

 477  
رطال م سدددتن مبمزق مب مصدددنعتگترنمد یمتج مجترحلم

 رتآينومم
1 

 1  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد 77  

     

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

  



 های خدمت پس از اصالحفرآیندها و زیرفرآیند

 
 

 



 

 دستی صنایع کارگاه تاسیس مجوز صدور :عنوان خدمت

 69166936111کد خدمت: 

 

 
 



 

ر آنوتي مك مد بتنتج مننوممیزسدع م مدوجتم سدتن مر طتيدمدرلتمرلكتترنيامر سدزیمجقتجت مبتسدستمبعنزرنميامیكليدمد شتومرظتيدمممم          

 ميكلي مر گتنهتمرسدت جتنهتیمدرلت مقتر گترت مرسدتم مسدت جتنمجيترثمرت نگ م مصنتي مدست مرگتدشگتیممنيا مر رينمرجتجات ن منبزدهمرجهتمرجترممم

 مجقوجت مررلي مآنمنيارتر ممگتديوهمرسدتم ملذرمبترسدتسمآنمجعترنتمصدنتي مدست منيامبتم مكت یمینگتین مرمجاتمتمررحوآجت ررنممممنمزدنمجزضدز مم

 تیمجتبزط منمزدهمرمبتمد ج مبنویمررلزيتمبنویمشدددتدفم تمرمنييمبين مرتآينوآر یمرطالعت مسدددت جتنم مرقورممب میهي مشدددتدفم تیمرعتليتمرم

آغت مگتديوهمك مم04/11/11رت مررلمنترژهمبتمنيتدهمسدت یمرمرجتریمرتآينو تیمصور جوز  تیمصنتي مدست مد ستجتن مر میت ي ممم 11بتنتج م تمد سدتلمم

بوليلمعوممآجتدهمبزدنم يتسدتدتم تمیزسدممررحومرنمآر یمرطالعت مرمیحزلمردر یمسدت جتنمبخيمجتبزهمب مثبتمنتممفينف منيامیزسممكت شنتستنمممم

جز دمبهتهمبتدر یمم11رمد رت مدرممنترژهمك م رهمرنور یمبخيمدزدرظهت یمرمثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمبزدهمد جهتجتهمستلممرستتن مصز  منذيترت 

مبترستسمبتنتج م تیمنييمبين مشوهمیحقدميترت مرمعمليتی مگتديوهمرستم.مرتآينوم011قتر گترت مرمصفتمیتم

جترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمعايامرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقصدد منقتهمكشددز رمكت يمميك مر جهمتتينمجاريتیمرجتري مشددونمرينمرجت مممممم

رمجتقتضديتنممج میزرننومبتمد يترتمكو  گيتیمر ستجتن میمتج مجترحلمكت دزدم رمممبتركترسد مردر یمد  جين مد يترتمجوز مصدنتي مدسدت مج مبتشدومممم

ب مصنعتگتمرطال م ستن مجيگتددم.ميك ممEmail ممSMSنيامبصز  ممرتآينوحلمرجتریمر طتيدمسدياتممجشت وهمنمتينوم.مس ممب مفكترستمكلي مجترم

ديگتر شدتدصد م تیمرجتري مرينمجزضدز مرعتليتمرمنتت  میخصدصد مكت شدنتسدتنمرستتنمبت ریمد دزرستهتیمجتقتضيتنمرمبت ديومحضز یمر جحلمممممممم

مگتددم.مممیتهيومبتریمآنتنمجوز جتبزط مصتد ج مرعتليتمصنعتگترنمج مبتشومك منرمر 

م

 مراحل  اجرا ی صدورو تمدید مجوزها درسامانه هوشمند صنایع دستی  

 

 ثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمرمر ره مكو  گيتیمب مريشتنم.م 

 قتر گترتنمد دزرستهتمبصز  م زشمنومد كت یتبلمجعترنتمصنتي مدست م ترستتنم مبترستسمرنتختبمرستتنمجحلمرعتليتمجتقتض م 

 نترنوهم تمیزسممجعترنتمصنتي مدست مرستتنمب مكت شنتسمجز دنتتجشت وهمرمر جت م 

 بت س مجور كمرمنترنوهمجتقتض میزسممكت شنتسم 

 بت ديومر جحلمرعتليتمجتقتض مبمنتز یتهيومصالحيتمرمجحت مشونمرعتليتمنتجبتدهمد  شت مجز دنتت 

 جائزلينمرستتن م.مصور جوز رمر ستلمآنمجهتمرجضتء 

 مجوز صتد شوهمنرمر رجضتءرلصتقم زلزگترممبت ریم. 

 رطال م ستن مرمیحزيلمجوز ب مجتقتض مم.م 

 رطال م ستن مب مجتقتض مد  تجتحل مر  سيوگ مب منترنوهمر طتيدمsmsرمريميلمرمنيامرتر ممبزدنمشتريممس ممجهتمرستفتدهمر كو  گيتیمم

 جهتمن مگيتیمرضعيتمنترنوهمر طتيدمستجتن م زشمنو

 ارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليورنفتردیمد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرمنتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجي

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصم.

 نتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليوكت گت  مد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرم

 تمد رينمدصزصجكتیب مبتمرستتنه

م



 

 : مزایای اجرای طرح  

 جترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقص منقتهمكشز  .0

 بتركترس م تیمردر یمرمسهلمرآستنمنمزدنمثبتمد دزرستهتممجلزگيتیمر  .1

 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد .3

 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن  .1

 بيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن نتت  م .1

ممرتآينومجترحلمد یمتج مصنعتگترنمب مبمزق م ستن رطال  .1

  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد .4

م

 صدور مجوز های صنایع دستی : فرآینداز اقدامات دیگر در اصالح 

 بت بين م شت م تیمصنتي مدست مرمیصزيبملياتم شت م تیمجصزبمشوهمرربالغمب مرستتنهتم 

  ت  مجزر میتسيرمرمكمنتررن میزليوكت گت   میهي مرمیورينمآهينمنتج مرمدستز رلعملممصور مجوز  تیمصنتي مدست م)منتررن میزليومرنفتردی

 ج مبتشوم(ممم01/01/11جز خمم11313/113110شنتستي (مرربالغمب مكلي مرستتنهتمجهتمرجترءم)شمت همنتج مربالغمشوهم

 یزليویمصنتي مدست مر مطتيدمجولرمشز ریمرسالج قتنزنمنومنمزدنمصور جوز  تیم 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 صاااتع  کت زت  مجواتتساایس صاا    :عاورس خ مت 49714917777ک  خ مت:  تع رد دفعت  ر رئه خ مت  د  ست : مسدمگ

 دسدی

  د هتا موجود، توسعه   تکمیل ظگفیتتولی ، رددغت  ظگفیت هتا ج ع  رعجتد رن راا  رح رث،  ر جهت  ر رئه مجوا: فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

  دسدیعک  دده مصوب صاتع 

 

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای تت عخ تهیه:   4931تت عخ تهیه: 

 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  واحد اندازه گیری وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 فقگ   973  
 کت زت  مجواتتسیس رعطتا ص   

 دسدی صاتع 
4 

      

      

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 . رهیاه ستاا فعتلیت کت داتستس  ستامتس 4

. تاصصی نمودس فعتلیت کت داتستس )د  مگرحل قبل 2

فگم هتا د خورسات توسط کت داتستس ستامتس تکمیل  

می دا  که رسایت   قت زیگ رود د  ندیجه کت داتستس   

 امتس الام جهت نظت     رگ سی فعتلیت هت ن رددا  (

  ر تبتطت  رین . قتنوس ما دا س مگرحل ص    مجوا  9

 دسدگتهی

 روند بر نظارت مناسببب   عدم. 4

 مجوز توسط استان ها صدور
2. 

9. 

1. 

. مشاااکال  مگرجعه ره ردر ر  کل 4

 رسدتس رت توجه ره رع  مستفت 

. امتنبگ رودس صاا    مجوا )ح  د 2

   ا( 17

. جود کاتغاذ راتاا هتا ردر ا د     9

   ن  ص    مجوا

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

ر آنوتي مك مد بتنتج مننوممیزسدع م مدوجتم سدتن مر طتيدمدرلتمرلكتترنيامر سزیمجقتجت مبتسدستمبعنزرنميامیكليدمد شتومرظتيدممم          

مينمرجتجات ن منبزدهمرجهتمرجتري كلي مر گتنهتمرسدت جتنهتیمدرلت مقتر گترت مرسدتم مسدت جتنمجيترثمرت نگ م مصنتي مدست مرگتدشگتیممنيا مر رممم

منمزدنمجزضدز م مجقوجت مررلي مآنمنيارتر ممگتديوهمرسدتم ملذرمبترسدتسمآنمجعترنتمصدنتي مدست منيامبتم مكت یمینگتین مرمجاتمتمررحوآجت ررنمممم

 تیمجتبزط منمزدهمرمبتمد ج مبنویمررلزيتمبنویمشددتدفم تمرمنييمبين مرتآينوآر یمرطالعت مسددت جتنم مرقورممب میهي مشددتدفم تیمرعتليتمرمم

آغت مگتديوهمك مم04/11/11رت مررلمنترژهمبتمنيتدهمست یمرمرجتریمرتآينو تیمصور جوز  تیمصنتي مدست مد ستجتن مر میت ي م م11بتنتج م تمد سدتلمم

حزلمردر یمست جتنمبخيمجتبزهمب مثبتمنتممفينف منيامیزسممكت شنتستنمبوليلمعوممآجتدهمبزدنم يتسدتدتم تمیزسدممررحومرنمآر یمرطالعت مرمیمم

جز دمبهتهمم11رسددتتن مصددز  منذيترت مرمد رت مدرممنترژهمك م رهمرنور یمبخيمدزدرظهت یمرمثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضدديتنمبزدهمد جهتجتهمسددتلممم

مهمیحقدميترت مرمعمليتی مگتديوهمرستم.بترستسمبتنتج م تیمنييمبين مشومرتآينوم011بتدر یمقتر گترت مرمصفتمیتم

يك مر جهمتتينمجاريتیمرجتري مشددونمرينمرجت مجترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمعايامرمثبتمنتممرينتتنت مر یمتج مرقصدد منقتهمكشددز رمكت يمممممم

رمجتقتضيتنممج میزرننومبتمد يترتمكو  گيتیمر ستجتن میمتج مجترحلمكت دزدم رممبتركترسد مردر یمد  جين مد يترتمجوز مصدنتي مدسدت مج مبتشدومممم

ب مصنعتگتمرطال م ستن مجيگتددم.ميك ممEmail ممSMSنيامبصز  ممرتآينور طتيدمسدياتممجشت وهمنمتينوم.مس ممب مفكترستمكلي مجترحلمرجتریمم



نتستنمرستتنمبت ریمد دزرستهتیمجتقتضيتنمرمبت ديومحضز یمر جحلمديگتر شدتدصد م تیمرجتري مرينمجزضدز مرعتليتمرمنتت  میخصدصد مكت شدمممممم

مگتددم.مممرعتليتمصنعتگترنمج مبتشومك منرمر یتهيومبتریمآنتنمجوز جتبزط مصتد ج 

 مراحل  اجرا ی صدورو تمدید مجوزها درسامانه هوشمند صنایع دستی  
 ثبتمنتممرينتتنت مر جتقتضيتنمرمر ره مكو  گيتیمب مريشتنم.م 

 .قتر گترتنمد دزرستهتمبصز  م زشمنومد كت یتبلمجعترنتمصنتي مدست م ترستتنم مبترستسمرنتختبمرستتنمجحلمرعتليتمجتقتض م 

 جشت وهمرمر جت منترنوهم تمیزسممجعترنتمصنتي مدست مرستتنمب مكت شنتسمجز دنتت 

 بت س مجور كمرمنترنوهمجتقتض میزسممكت شنتسم 

 تز یتهيومصالحيتمرمجحت مشونمرعتليتمنتجبتدهمد  شت مجز دنتتبت ديومر جحلمرعتليتمجتقتض مبمن 

 جائزلينمرستتن م.مصور جوز رمر ستلمآنمجهتمرجضتء 

 مرلصتقم زلزگترممبت ریمجوز صتد شوهمنرمر رجضتء. 

 رطال م ستن مرمیحزيلمجوز ب مجتقتض مم.م 

 رطال م ستن مب مجتقتض مد  تجتحل مر  سيوگ مب منترنوهمر طتيدمsmsيلمرمنيامرتر ممبزدنمشتريممس ممجهتمرستفتدهمر كو  گيتیمرمريمم

 جهتمن مگيتیمرضعيتمنترنوهمر طتيدمستجتن م زشمنو

 نتت  مرمكنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليورنفتردیمد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرم

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزصم.

 كنتتلمجت تن مبتجيارنمیحقدمشتدص منييمبين مشوهمد  جين مصور جوز نتررن میزليوكت گت  مد  ترستتنمیزسممستتدمجتكایمرمنتت  مرم

 جكتیب مبتمرستتنهتمد رينمدصزص

 : مزایای اجرای طرح  

 یمتج مرقص منقتهمكشز  مجترجع مغيتحضز یمصنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مر .0

  تیمردر یمرمسهلمرآستنمنمزدنمثبتمد دزرستهتمجلزگيتیمر بتركترس  .1

 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد .3

 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم .1

 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م .1

 رطال م ستن مبمزق مب مصنعتگترنمد یمتج مجترحلمرتآينومم .1

  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد .4

م

 صدور مجوز های صنایع دستی : فرآینداز اقدامات دیگر در اصالح 

 بت بين م شت م تیمصنتي مدست مرمیصزيبملياتم شت م تیمجصزبمشوهمرربالغمب مرستتنهتم 

  كت  ممرجزر میتسيرممنتررن میزليوكت گت   میهي مرمیورينمآهينمنتج مرمدستز رلعملممصور مجوز  تیمصنتي مدست م)منتررن میزليومرنفتردی

 بتشو(مج م01/01/11جز خمم11313/113110ربالغمب مكلي مرستتنهتمجهتمرجترءم)شمت همنتج مربالغمشوهممشنتستي (مر

  دست مر مطتيدمجولرمشز ریمرسالج جوز  تیمیزليویمصنتي مقتنزنمنومنمزدنمصور 

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 



F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 دسدی صاتع  کت زت  تتسیس مجوا ص    :عاورس خ مت 49714917777ک  خ مت: 

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای تهیه کاا  : 4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 477  
جترجع مغيتحضددز یمصددنعتگترنمرمثبتمنتممرينتتنت مم

 ر یمتج مرقص منقتهمكشز 
4 

 
477 

 
جلزگيتیمر بتركترسددد م تیمردر یمرمسدددهلمرآسدددتنم

 نمزدنمثبتمد دزرستهتم
2 

 
477 

 
 9 جويتيتمنمزدنم جتنمرمرقتمررترد

  
 1 یخصص منمزدنمرعتليتمكت شنتستنمرستتن مم 477

  
 7 نتت  مبيشتتبترجتصور جوز  تیمس مگتن م 477

 477  
رطال م سدددتن مبمزق مب مصدددنعتگترنمد یمتج مجترحلم

 رتآينومم
1 

 1  سيونمب مآجت  تیمدقيدمرمقتبلمرستنتد 77  

   
 

 

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت آقت حسیای  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

  



 های خدمت پس از اصالحفرآیندها و زیرفرآیند

 



 نرم افزار

 

 



 
 

  



 

 ملی آثار فهرست در منقول آثار عنوان خدمت: ثبت

 63126912111کد خدمت: 

 

کتهش کتغذ رتاا ردر ا ، کادگ   رحت تگ  تکثیگ آثت  د  کشاو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داتستعی ره   ا،  هرت توجه ر

ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توساط کلیه مدقتضایتس )رتسدتس داتستس،    فگآعا ثبت توساط مدقتضایتس ثبت رثگ    فگآعا 

 .مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس پذعگ زگدع 

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

 کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت  داتستعی د   .9

 ه رت ستامتس جهت ثبت آثت ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمع .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 کتهش کتغذ رتاا هتا ردر ا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .1

  



 

 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 تعا رد دفعات  ر رئه خ مت  د  سااات :  

 مسدمگ

   ملی آثت  فهگست د  ماقو  آثت  ثبت عاورس خ مت: 41724911777 ک  خ مت:

 د   رسدتا داتستعی حفظ   رحیت رثگ ملی آثت  فهگست د  ماقو  آثت  ثبت :فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 زل محم ا -ختنف هت دعبتس ارد   تهیه کاا  :   4931 تهیه:تت عخ  

 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  واحد اندازه گیری وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 4 آثت  ثبت د    تع رد 971 477 

 2 امتس ثبت رثگ مت  9 2 

      

      

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 . تسهیل د  پگ سه     ن  ثبت4

 . نظت     کادگ   رحت تگ   ن  ثبت2

. رعجتد دردبو د م عگعدی   زار دگیگا 9

 ره   ا

4. 

2. 

9. 

1. 

 . طوالنی رودس   ن  ثبت آثت 4

 . لا م مگرجعه مکگ  ره ردر   کل رسدتس2

9. 

1. 

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

 

دقتضیتس ثبت توسط م فگآعا تگ کتهش رگ کگرسی ردر ا ، کادگ   رحت تکثیگ آثت  د  کشو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داتستعی ره   ا، هرت توجه ر

 ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسط کلیه مدقتضیتس )رتسدتس داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس پذعگ زگدع . فگآعا ثبت رثگ 

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

 د  کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت  داتستعی  .9

 ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت آثت  .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 کتهش رگ کگرسی ردر ا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .1

 

 
 
 

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(: 

 آقتا دکدگ پو  رحم ا

 زل محم ا -ختنف هت دعبتس ارد   (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

 

 

 



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

   ملی آثت  فهگست د  ماقو  آثت  ثبت عاورس خ مت: 41724911777 ک  خ مت:

 زل محم ا -ختنف هت دعبتس ارد   تهیه کاا  : 4931 تهیه:تت عخ 

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 4 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت    477 4

 2 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش     4

4 477  
کاتهش اماتس   نا  ثبات د  ندیجاه کاتهش تاگعاب آثت         

 داتستعی د  
9 

2 477  
ر تبتط  رحت تگ   زسادگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت  

 آثت 
1 

2 477  
کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   

 کل هتا رسدتس
7 

 1 ردر ارگ کگرسی کتهش   477 2

9   
ثبت توساااط سااادتد    فگآعا کادگ    نظت   مسااادمگ رگ 

 م عگرس ر د    میتنی
1 

 1  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس  17 2

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقتا دکدگ پو  رحم ا 

 زل محم ا -ختنف هت دعبتس ارد   (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

 

 





  



 

 ملی آثار فهرست در ناملموس میراث عنوان خدمت: ثبت

 63126913111کد خدمت: 

 

تکثیگ آثت  د  کشااو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داااتسااتعی ره   ا ،کتهش کتغذ رتاا ردر ا، کادگ     هرت توجه ر       

ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسااط کلیه مدقتضاایتس )رتسدتس  فگآعا ثبت توساط مدقتضایتس ثبت رثگ    فگآعا تگ  رحت

 .پذعگ زگدع داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

 کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت  داتستعی د   .9

 ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت آثت  .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 کتهش کتغذ رتاا هتا ردر ا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .8

  



 

 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 تعا رد دفعات  ر رئه خ مت  د  سااات :  

 مسدمگ

 عاورس خ مت: ثبت آثت  نتملموس د  فهگست آثت  ملی   41724913777ک  خ مت: 

 د   رسدتا داتستعی حفظ   رحیت رثگ  : ثبت آثت  نتملموس د  فهگست آثت  ملیفگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 زل محم ا -تهیه کاا  : ختنف هت حق د ست   4931تت عخ تهیه:  

 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  گیریواحد اندازه  وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 4 آثت  ثبت د    تع رد 417 277 

 2 امتس ثبت رثگ مت  9 2 

      

      

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 تسهیل د  پگ سه     ن  ثبت .4

 . نظت     کادگ   رحت تگ   ن  ثبت2

. رعجتد دردبو د م عگعدی   زار دگیگا 9

 ره   ا

4. 

2. 

9. 

1. 

 . طوالنی رودس   ن  ثبت آثت 4

 . لا م مگرجعه مکگ  ره ردر   کل رسدتس2

9. 

1. 

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

مدقتضیتس  ثبت توسط فگآعا تکثیگ آثت  د  کشو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داتستعی ره   ا ،کتهش رگ کگرسی ردر ا ، کادگ   رحت تگ  هرت توجه ر

 ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسط کلیه مدقتضیتس )رتسدتس داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس پذعگ زگدع . فگآعا ثبت رثگ 

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش امتس   ن  ثبت  .2

 ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت آثت  .9

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .1

 کتهش رگ کگرسی ردر ا .7

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

   ن  ثبت توسط مدقتضیتس  ص  .1

 

ا آقتتصویب کننده )مسئول دستگاه(: 

 دکدگ پو  رحم ا

 زل محم ا -ختنف هت حق د ست(: فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 عاورس خ مت: ثبت آثت  نتملموس د  فهگست آثت  ملی   41724911777ک  خ مت: 

 زل محم ا -تهیه کاا  : ختنف هت حق د ست 4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 4 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت    477 4

 2 کتهش امتس   ن  ثبت   477 4

2 477  
ر تبتط  رحت تگ   زسادگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت  

 آثت 
9 

2 477  
کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   

 کل هتا رسدتس
1 

 7 کتهش رگ کگرسی ردر ا  477 2

9   
ثبت توساااط سااادتد    فگآعا کادگ    نظت   مسااادمگ رگ 

 م عگرس ر د    میتنی
1 

 1  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس  17 2

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقتا دکدگ پو  رحم ا 

 زل محم ا -ختنف هت حق د ست(: فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 



خدمت پس از اصالح هایفرآیندها و زیرفرآیند

 



 
  



 آس حگعف تعیین   ملی آثت  فهگست د  طبیعی آثت  عاورس خ مت: ثبت

 41724911777ک  خ مت: 

 

کتهش کتغذ رتاا ردر ا، کادگ   تکثیگ آثت  د  کشااو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داااتسااتعی ره   ا،   هرت توجه ر       

ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسااط کلیه مدقتضاایتس )رتسدتس  فگآعا ثبت توساط مدقتضایتس ثبت رثگ    فگآعا تگ  رحت

 .پذعگ زگدع داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

 داتستعی د  کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت   .9

 ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت آثت  .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 هتا ردر اکتهش کتغذ رتاا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .8

 

 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 تعا رد دفعات  ر رئه خ مت  د  سااات :  

 مسدمگ

 نتعیی   ملی آثت  فهگست د  طبیعی آثت  ثبت عاورس خ مت: 41724911777 ک  خ مت:

 آس حگعف

 داتستعی حفظ   رحیت رثگد   رسدتا   ملی آثت  فهگست د  طبیعی آثت  ثبت :فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 ختنف زل محم ا -آقتا قمی تهیه کاا  :   4931 تت عخ تهیه: 

 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  واحد اندازه گیری وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 4 آثت  ثبت د    تع رد 17 17 

 2 امتس ثبت رثگ مت  9 2 

      

      

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 . تسهیل د  پگ سه     ن  ثبت4

 . نظت     کادگ   رحت تگ   ن  ثبت2

. رعجتد دردبو د م عگعدی   زار دگیگا 9

 ره   ا

4. 

2. 

9. 

1. 

 . طوالنی رودس   ن  ثبت آثت 4

 . لا م مگرجعه مکگ  ره ردر   کل رسدتس2

9. 

1. 

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

مدقتضیتس  ثبت توسط فگآعا تکثیگ آثت  د  کشو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داتستعی ره   ا ،کتهش رگ کگرسی ردر ا ، کادگ   رحت تگ  هرت توجه ر

 ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسط کلیه مدقتضیتس )رتسدتس داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس پذعگ زگدع . فگآعا ثبت رثگ 

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

  کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت  داتستعی د  .9

 ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت آثت  .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 کتهش رگ کگرسی ردر ا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .1

 

ا آقتتصویب کننده )مسئول دستگاه(: 

 دکدگ پو  رحم ا

 ختنف زل محم ا -آقتا قمی (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 آس حگعف تعیین   ملی آثت  فهگست د  طبیعی آثت  ثبت عاورس خ مت: 41724911777 ک  خ مت:

 ختنف زل محم ا -آقتا قمی تهیه کاا  : 4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 4 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت    477 4

 2 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش     4

4 477  
کاتهش اماتس   نا  ثبات د  ندیجاه کاتهش تاگعاب آثت         

 داتستعی د  
9 

2 477  
ر تبتط  رحت تگ   زسادگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت  

 آثت 
1 

2 477  
کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   

 کل هتا رسدتس
7 

 1 ردر ارگ کگرسی کتهش   477 2

9   
ثبت توساااط سااادتد    فگآعا کادگ    نظت   مسااادمگ رگ 

 م عگرس ر د    میتنی
1 

 1  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس  17 2

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقتا دکدگ پو  رحم ا 

 ختنف زل محم ا -آقتا قمی (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

  



 خدمت پس از اصالح هایفرآیندها و زیرفرآیند

 



 

 

 
 



 
  



 

 

 عاورس خ مت: ثبت آثت  غیگماقو  د  فهگست آثت  ملی   تعیین حگعف آس  

 41724911777ک  خ مت: 

 

کتهش کتغذ رتاا ردر ا، کادگ   تکثیگ آثت  د  کشااو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داااتسااتعی ره   ا،   هرت توجه ر       

ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسااط کلیه مدقتضاایتس )رتسدتس  فگآعا ثبت توساط مدقتضایتس ثبت رثگ    فگآعا تگ  رحت

 .پذعگ زگدع داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

 کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت  داتستعی د   .9

 ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت آثت  .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 کتهش کتغذ رتاا هتا ردر ا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .8

 

  



 

 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 تعا رد دفعات  ر رئه خ مت  د  سااات :  

 مسدمگ

آثت  ملی   عاورس خا مت: ثبت آثت  غیگ ماقو  د  فهگسااات   41724911777ک  خ مت: 

 تعیین حگعف آس

 د   رسدتا داتستعی حفظ   رحیت رثگ  : ثبت آثت  ماقو  د  فهگست آثت  ملیفگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 پو آقتا ختصی –تهیه کاا  : ختنف هت  نصگآرتدا   زل محم ا    4931تت عخ تهیه:  

 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد  واحد اندازه گیری وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 4 آثت  ثبت د    تع رد 977 277 

 2 امتس ثبت رثگ مت  9 2 

 9 آثت  تعیین حگعف د   تع رد 411 477 

      

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 ارباب رجوعشکایات و انتقادات  گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 . تسهیل د  پگ سه     ن  ثبت4

 . نظت     کادگ   رحت تگ   ن  ثبت2

. رعجتد دردبو د م عگعدی   زار دگیگا 9

 ره   ا

4. 

2. 

9. 

1. 

 . طوالنی رودس   ن  ثبت آثت 4

 . لا م مگرجعه مکگ  ره ردر   کل رسدتس2

9. 

1. 

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

مدقتضیتس  ثبت توسط فگآعا تکثیگ آثت  د  کشو    کمبود رعدبت ر  الام رگرا طگح داتستعی ره   ا ،کتهش رگ کگرسی ردر ا ، کادگ   رحت تگ  هرت توجه ر

 ثبت مکتنیا  زگدع    رمکتس ثبت رثگ توسط کلیه مدقتضیتس )رتسدتس داتستس، مگدم عتدا، سمن هتا   ...( رمکتس پذعگ زگدع . فگآعا ثبت رثگ 

 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت   .4

 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش   .2

 کتهش امتس   ن  ثبت د  ندیجه کتهش تاگعب آثت  داتستعی د   .9

 ه رت ستامتس جهت ثبت آثت ر تبتط  رحت تگ   زسدگد  تگ جتمع .1

 کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   کل هتا رسدتس .7

 کتهش رگ کگرسی ردر ا .1

 ثبت توسط سدتد   م عگرس ر د    میتنی فگآعا کادگ    نظت   مسدمگ رگ  .1

  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس .1

 

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(: 

 آقتا دکدگ پو  رحم ا

 پو آقتا ختصی –محم ا هت  نصگآرتدا   زلختنف(: فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 عاورس خ مت: ثبت آثت  غیگ ماقو  د  فهگست آثت  ملی   تعیین حگعف آس 41724911777ک  خ مت: 

 آقتا ختصی پو  –تهیه کاا  : ختنف هت  نصگآرتدا   زل محم ا  4931 تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 4 داتستعی رهدگ   رگ ا آثت    477 4

 2 کتهش تاگعب آثت  داتستعی نش     4

4 477  
کاتهش اماتس   نا  ثبات د  ندیجاه کاتهش تاگعاب آثت         

 داتستعی د  
9 

2 477  
ر تبتط  رحت تگ   زسادگد  تگ جتمعه رت ستامتس جهت ثبت  

 آثت 
1 

2 477  
کتهش مگرجعه فعتلین میگرث فگهاگی   مدقتضیتس ره ردر   

 کل هتا رسدتس
7 

 1 کتهش رگ کگرسی ردر ا  477 2

9   
ثبت توساااط سااادتد    فگآعا کادگ    نظت   مسااادمگ رگ 

 م عگرس ر د    میتنی
1 

 1  ص    ن  ثبت توسط مدقتضیتس  17 2

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقتا دکدگ پو  رحم ا 

 (: فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 آقتا ختصی پو  –هت  نصگآرتدا   زل محم اختنف

 

 

 

 

  



 

 های خدمت پس از اصالحفرآیندها و زیرفرآیند

 
 

  



  



 

 دسدیصاتع  هتارتار چه   نمتعشگتههت رگزار ا   دسدیصاتع  رتار  توسعه :عاورس خ مت

 49714919777ک  خ مت: 
 از اصالح پیشهای خدمت فرآیندها و زیرفرآیند

 
 



 

هتا ردر ا رنجتم رت توجه ره رعاکه مگرحل رگزار ا نمتعشگت  هت   رتار چه هت   ... ره صو   دسدی   را طگعق نتمه نگت ا       

د زیگا   ....  جو ستنی، ثبت رطالعت ، ثبت نتم را فعتالس صاتع  دسدی، زار شپذعگفت مشکال  اعتدا د  امیاه رطالعمی

م  ستنی، ثبت نتموجود رصالح   ره صو   مکتنیا  مگرحل رطالع فگآعا تصمیف زگفده د   عا فگآدردت لذر پس را رگ سی 

 مدقتضیتس   زار دگیگا رنجتم پذعگد. 

 

 ر تقت کیفیت رطالع  ستنی را طگعق پو تت  ستامتس .4

 . ر تقت کیفیت رگزار ا   ع رد هتا صاتع  دسدی2

 دسدی  فعتالس صاتع رمکتس ثبت نتم مکتنیا    فگرزیگ مدقتضیتس  .9

 رگقگر ا ع رلت د  مشت کت هاگما رس صاتع  دسدی .1

 . رمکتس رگ سی   نظت   رگ   ن  کلی رق رمت  توسط سدتد7

 . رعجتد رتنک رطالعتتی مشت کت کاا زتس1

 

 

 

  



 

 

F01-TS-01   فرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح فرآیند 

 رگزار ا   دسدی صااتع   رتار  توساعه  :عاورس خ مت 49714919777 ک  خ مت: مسدمگ تع رد دفعت  ر رئه خ مت  د  ست :

 دسدی صاتع  هتارتار چه   نمتعشگتههت

 رصو   نظتم ما   دسدی صاتع  هتارتار چه   نمتعشگتههت رگزار ا   دسدی صاتع  رتار  توسعه پیتم  مو د رندظت  را فگآعا :

 زل محم ا -ختنف هت میثتقیتس  تهیه کاا  :  31رهمن  تت عخ تهیه:

 ردیف شاخص ارزیابی عملکرد فرآیند واحد اندازه گیری وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود

 41 41  
رگزار ا نمتعشگتههتا مصوب 

 درخلی
4 

 172 314  
رگپتعی رتار چه موقت عگضه   

 محصوال  صاتع  دسدیفگ ش 
2 

 91 31  
حضو    مشت کت د  نمتعشگت    

 هفده هتا فگهاگی خت ج را کشو 
9  

 مسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از فرآیند

 رجوعشکایات و انتقادات ارباب  گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 نیتا ره رطالع  ستنی زسدگد  .4

 کادگ  مشت کت کاا   هت   کتالهت .2

 ممتنعت را مشت کت تکگر ا رفگرد.9

تهیاه راتناک رطالعتتی مشااات کت    .1

 کاا زتس   تهیه زار دت  الام

4. 

2. 

9. 

1. 

هتا رتار چه  رزذر ا ر  س ضترطه غگفه. 4

 صاتع  دسدی ره رفگرد

 سااتنی ماتسااب را سااوا   ع م رطالع .2

 رسدتنهت

 عگضه کتالهتا غیگ صاتع  دسدی.9

مشااات کات تکگر ا رگخی هاگما رس     .1

 صاعدگگرس صاتع  دسدی

 چشم انداز فرآیند ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود

مگرحل رگزار ا نمتعشگت  هت   رتار چه هت   ... ره صو   دسدی   را طگعق نتمه نگت ا هتا ردر ا رنجتم می پذعگفت مشکال  رت توجه ره رعاکه 

ف یاعتدا د  امیاه رطالع  ستنی، ثبت رطالعت ، ثبت نتم را فعتالس صاتع  دسدی، زار ش زیگا   ....  جود دردت لذر پس را رگ سی فگرعا  تصم

 موجود رصالح   ره صو   مکتنیا  مگرحل رطالع  ستنی، ثبت نتم مدقتضیتس   زار دگیگا رنجتم پذعگد. زگفده د  فگرعا  

 ر تقت کیفیت رطالع  ستنی را طگعق پو تت  ستامتس.4

 ر تقت کیفیت رگزار ا   ع رد هتا صاتع  دسدی .2

 رمکتس ثبت نتم مکتنیا    فگرزیگ مدقتضیتس   فعتالس صاتع  دسدی.9

 ع رلت د  مشت کت هاگما رس صاتع  دسدی رگقگر ا.1

 . رمکتس رگ سی   نظت   رگ   ن  کلی رق رمت  توسط سدتد7

 . رعجتد رتنک رطالعتتی مشت کت کاا زتس1

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -ختنف هت میثتقیتس  تایید کننده )اعضا تیم بهبود فرآیند(:

 

  



F01-TS-01   فرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح فرآیند 

 دیدس صاتع  هتارتار چه   نمتعشگتههت رگزار ا   دسدی صاتع  رتار  توسعه :عاورس خ مت 49714919777 ک  خ مت:

 زل محم ا -ختنف هت میثتقیتس  تهیه کاا  : تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1)رجوع 

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

4 477  
رمکتس ثبت نتم مکتنیا    فگرزیگ مدقتضایتس   فعتالس صاتع   

 دسدی
 

2 477  
 رگقگر ا ع رلت د  مشت کت هاگما رس صاتع  دسدی

 

9 477  
 رمکتس رگ سی   نظت   رگ   ن  کلی رق رمت  توسط سدتد

 

1 17  
 ر تقت کیفیت رطالع  ستنی را طگعق پو تت  ستامتس

 

7 77 77 
 ر تقت کیفیت رگزار ا   ع رد هتا صاتع  دسدی 

 

   
 رعجتد رتنک رطالعتتی مشت کت کاا زتس 

 

   
 

 

   
 

 

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 آقای دکتر پور احمدی

 زل محم ا -هت میثتقیتس ختنف  تایید کننده )اعضا تیم بهبود فرآیند(:

  



 

 های خدمت پس از اصالحفرآیندها و زیرفرآیند

 
 

 

 



 
 

  



 تت عای – فگهاگی رمتکن رلیط فگ ش   ص   

 49714917777ک  خ مت: 

 

رعجتد د  رمت رت توجه ره رعاکه رمکتس رتصت  ره  31اعگ ستخت هتا الام جهت فگ ش رلیط ره صو   رلکدگ نیک د  ست         

هت ره صو   محلی رنجتم پذعگفت. کتخ موا  1حساتب خارنه د لت  جود ن ردت رعن ستمتنه فقط ره صو   پتعلو    د  محل  

ط ره صاااو   رعادگندی توساااعه عتفده   نگم رفار  رعادگندی   مورتعلی رعجتد   قترل رت رعجتد رعن رمکتس فگ ش رلی 31د  سااات  

 رگدر ا زگدع .رهگ 

 

 :فرآیندنتایج مورد انتظار پس از توسعه 

 

 دسدگسی رلکدگ نیکی جتمعه جهت خگع  رلیط .4

 رمکتس زار ش زیگا را سیسدف .2

 جلوزیگا را تالف هتا ردر ا .9
 

 

 

  



 

 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 فگهاگی رمتکن رلیط فگ ش   صاا     عاورس خ مت: 49714917777 ک  خ مت: تع رد دفعت  ر رئه خ مت  د  ست : 

 تت عای –

  :فگآعا پیتم  مو د رندظت  را 

 نوچی -زل محم ا  تهیه کاا  :   4931 تت عخ تهیه:

 وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود
واحد اندازه 

 گیری
 ردیف فرآیندشاخص ارزیابی عملکرد 

      

      

      

 فرآیندمسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از 

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

جهت خگع  . دسدگسی رلکدگ نیکی جتمعه 4

 رلیط

 . رمکتس زار ش زیگا را تع ر رتادع   ...2

 . جلوزیگا را تالف هتا ردر ا9

 مجدد، استفاده جهت بلیط جعل امکان. 4

 مجدد برگشببت و بلیط نکردن ابطال . 2
 فروش، چرخه به
 از حاصببل عواید موقع به .عدم واریز3 

 ...و خزانه حساب به بلیط فروش

هااتا موا  راات تبااتنی . فگ ش مجاا د رلیط4

 مأمو  کادگ  

 ر عا  جو  حااتصااال را فگ ش رلیط رااه . 2

 حستب داصی کت ما  فگ ش

 . مگرجعه ره موا    تعطیلی موا  9

 ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود فرآیندچشم انداز 

 

رعاکه رمکتس رتصت  ره حستب خارنه د لت  جود ن ردت رعن ستمتنه رعجتد د  رمت رت توجه ره  31  رلکدگ نیک د  ست  ستخت هتا الام جهت فگ ش رلیط ره صو  گاع

رت رعجتد رعن رمکتس فگ ش رلیط ره صو   رعادگندی توسعه عتفده   نگم  31کتخ موا  هت ره صاو   محلی رنجتم پذعگفت. د  ست    1فقط ره صاو   پتعلو    د  محل  

  .رفار  رعادگندی   مورتعلی رعجتد   قترل رهگ  رگدر ا زگدع

 

 :فرآیند توسعهنتایج مورد انتظار پس از 

 دسدگسی رلکدگ نیکی جتمعه جهت خگع  رلیط .4

 زیگا را سیسدفرمکتس زار ش .2

 هتا ردر اجلوزیگا را تالف .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 دکتر پور احمدی

 نوچی -زل محم ا  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

  



 

F01-TS-01  فرآیندفرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح   

 تت عای – فگهاگی رمتکن رلیط فگ ش   ص      :عاورس خ مت 49714919777 ک  خ مت:

 نوچی -محم ازل تهیه کاا  : 4931تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

 وبر بهبود تولید 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

 4 دسدگسی رلکدگ نیکی جتمعه جهت خگع  رلیط  477 4

 2 رمکتس زار ش زیگا را سیسدف   2

 9 جلوزیگا را تالف هتا ردر ا   9

     

     

     

     

     

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 دکتر پور احمدی

 نوچی -زل محم ا  (:فرآیندتایید کننده )اعضا تیم بهبود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 گردشگری و مسافرتی خدمات دفاتر تورهای اعتباربخشی فرآیند

 69136916111 کد خدمت:

F01-TS-01   فرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح فرآیند 

 دفتتگ تو هتا رعدبت راشاای فگآعا    عاورس خ مت: 49714917777 ک  خ مت:  تع رد دفعت  ر رئه خ مت  د  ست :

 زگددگگا   مستفگتی خ مت 

 خ مت  مستفگتیرگزار  د   توسط دفتتگ رعدبت  راشی ره تو هت  پیتم  مو د رندظت  را فگآعا :

 عوسف پو  –زل محم ا  تهیه کاا  :   31 تت عخ تهیه:

 وضعیت موجود وضعیت مطلوب دوره بهبود
واحد اندازه 

 گیری
 ردیف شاخص ارزیابی عملکرد فرآیند

  تع رد  تو هتا ثبت د     ع د   

      

      

 مسائل و مشکالت تاثیرگذار بر پیامدهای مورد انتظار از فرآیند

 شکایات و انتقادات ارباب رجوع گزارش های بازرسی انتظارات مدیران ارشد سایز

4. 

2. 

9. 

1. 

 کادگ    نظت   رگ تو  هتا رگزار  د   .4

رمکااتس ثبات تو  توساااط دفااتتگ خاا ماات    .2

 مستفگتی د  ستمتنه هتا ستامتس

9. 

1. 

4. 

2. 

9. 

1. 

فعتلیت غیگ قتنونی آژرنساهتا تعلیق د   عت لغو  . 4

 مجوا د   

هتا نتدع   زگفدن ریمه مسااتفگ را سااوا آژرنس. 2

 مستفگتی

 
 

 چشم انداز فرآیند ارائه خدمت پس از اقدامات بهبود

 رمکتس نظت   رگ رعن تو هت ره صو  رت عاتعت ره رعن که را مشکال  رعجتد د   د  جگعتس رگزار ا تو  دکتعت هتا فگر رنی ره ستامتس ر ستلی زگدع   را سوا دعگگ 

ستامتس ثبت نمتعا    پس را دسادی رسایت  مشاکل رسات ستامتس تصمیف زگفت که دفتتگ خ مت  مستفگتی که مجوا را  ب در ن  تو هتا خود  ر د  ستمتنه زشت     

 تتعی  ستامتس   معگفی د  پو تت  رق رم ره رگزار ا تو  نمتعا  .

 نتایج مورد انتظار پس از اصالح فرآیند:

 رعجتد رمکتنی جهت رطمیاتس جتمعه را تو  رگزار  د   )رعدبت  راشی ره تو ( .7

 نظت   سدتد رگ تو هت رگزار  د   .1

 رمکتس  سی زی ره دکتعت   .1

 قتنونما  د س تو    م ر ک الام جهت ر رئه ره زگددگگرس .1

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 دکتر پوراحمدی

 عوسف پو  –زل محم ا  تایید کننده )اعضا تیم بهبود فرآیند(:

  



 

F01-TS-01   فرم اولویت بندی اهداف بهبود و اصالح فرآیند 

 (ب را ) زگددگگا   مستفگتی دفتتگ ره خ مت  ر رئه مجوا ص      :عاورس خ مت 49714919777 ک  خ مت:

 عوسف پو  –زل محم ا  تهیه کاا  : تت عخ تهیه:

 اولویت

امتیاز تاثیرگذاری بر 

ارتقا رضایت ارباب 

 (611-1رجوع )

امتیاز تاثیرگذاری 

بر بهبود تولید و 

 (611-1اشتغال )

 ردیف هدف بهبود

4 477  
را تو  رگزار  دااا   رعجتد رمکتنی جهت رطمیاتس جتمعه 

 )رعدبت  راشی ره تو (
4 

2   
 2 نظت   سدتد رگ تو هت رگزار  د  

9 17  
 9 رمکتس  سی زی ره دکتعت  

  قتنونما  د س تو    م ر ک الام جهت ر رئه ره زگددگگرس  17 1

     

     

     

     

     

     

 تصویب کننده )مسئول دستگاه(:

 دکتر پوراحمدی

 عوسف پو  –زل محم ا  کننده )اعضا تیم بهبود فرآیند(: تایید

 

 

  



 
 

 

  


