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 چكيده
و اصالح روش و ها در دانشگاه گيالندر اين مقاله به بررسي چگونگي مديريت فرايند و اثربخشي به منظور افزايش كارايي

مي دانشگاه بهسازي فرايندهاي عمليات اجرايي از اين رو ابتدا به تعريف برخي مفاهيم اساسي همانند مفهوم فرايند،. شودپرداخته
و روشانواع فرايندها، مفهوم مديري و سپس اهداف اجراي طرح اصالح فرايندها هاي انجام كار در دانشگاه گيالن،ت فرايند پرداخته

و نتايج حاصل از اجراي  ميمراحل انجام اين طرح گيرد، با اجراي طرح مديريت فرايندها در دانشگاه اين طرح مورد بررسي قرار
ف 357گيالن، تعداد  و كليه مراحل هر و فرايند شناسايي از91رايند مستندسازي شد و اصالح قرار 357فرايند فرايند مورد بازنگري

و مشاركت حدود  و نكته حائز اهميت اينكه اين مهم با همكاري و كارشناسان دانشگاه در قالب60گرفت كار گروه11نفر از مديران
شدتخصصي در حوزه . هاي مختلف دانشگاه انجام

م:كلمات كليدي  ديريت فرايند، فرايند،

Planning and administrating management processes in guilan 
university 

Esmaeilpour, R and  Ramezaninan, M.R 

This article examines how the management reform process and method in  Guilan University to enhance the 
efficiency and efficacy and improving administrative processes of university operations will be paid to. 
Hence, first defined some basic concepts like the concept of process, various processes, the concept of 
process management objectives and then plan modification processes and methods of work Gilan University, 
procedure and results of the project implementation plan reviewed  is placed, with the project management 
processes at the University of Gilan, the number 357 identifying the process and all stages of each process 
and documentation process from 357 in 1991 and reform process was reviewed and the important point that 
this important collaboration with about 60 University administrators and experts were in the form of 11 
working groups specialized in different areas university was conducted. 
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 مقدمه-1
نيكي از ويژگي و نسبتاً سريع و كار كنوني تغيير مداوم و ارباب رجوع استهاي دنياي كسب در دنياي پررقابت امروز،. يازهاي مشتريان
و كارهاي الزم سازماني شانس و توانايي پاسخبراي آگاهي به موق بقاء دارد كه ساز . داشته باشدرا ويي سريع به آنهاگع از تغييرات

و تجربه دريافتهنسازما و كار، انعطاف وظيفه اند كه رويكردها به مرور زمان ميسازمانو پويايي اي در كسب هاي سازمان. بردرا از بين
موظيفه و سازگاري نشان و.]6[دهنديمدار به دشواري در برابر تغييرات محيطي از خود انعطاف بنابراين با توجه به عدم كارايي

و شيوه جديد مدار شرايطهاي وظيفهاثربخشي سازمان و بهبود خود سازمان. داردراسازماندهي، جديد نياز به نظريه ها براي اصالح
و توسعهنيازمند حركت به سمت ساختارهاي مبتني بر فرايند مي اعم از اقتصادي،،باشند، چرا كه براي اجراي هر برنامه تحول، بهبود

و  و در چه زمينه، تصميم...اجتماعي، سازماني و مجريان بايد بدانند كه در چه وضعيتي قرار دارند توانند به بهبودميهايي گيرندگان
مي. دست يابند و اصالح روشتواند سازمانيكي از راهكارهاي موثر كه ميها را در نيل به اين اهداف ياري نمايد، مديريت فرايند -ها

هاي مدون منطقي، كثرت اي نظير عدم هماهنگي، فقدان يكپارچگي امور، فقدان روشعديدهها با مشكالت از طرفي اغلب سازمان.باشد
و زمان طوالني غيرقابل قبول در انجام كارها مواجهند كه تأثير منفي آنها بركيفيت خدمات ارائه  و مقررات تشريفات زائد، تعدد قوانين

و رضايت مشتريان كامالً محسوس است مياز مهمترين علل. شده ها اي در اغلب سازمانتوان به حاكم بودن نگرش وظيفهاين مشكالت
و بهبود فرايندها نيز اين مشكالت را تشديد كرده است و اثربخشي نظام. اشاره كرد كه عدم توجه به شناسايي بخش عمده كارايي

و روش . هاي انجام كار استاجرايي در گرو اصالح فرايندها
و نقش مديريت گيالن به عنوان يك كالن سازمان، تصميم گرفت يك نگرش واقعدر همين راستا دانشگاه بينانه نسبت به جايگاه
و اصالح روش از اينرو اين طرح از سوي مديران ارشد دانشگاه گيالن به عنوان راه حلي منطقي. هاي انجام كار داشته باشدفرايندها

ر و و مشكالت سازماني دانشگاه شدجهت غلبه بر مسائل در واقع اين طرح بستري براي ارائه هر چه بهتر خدمات. فع آنها شناخته
.دانشگاه گيالن به جامعه در نظر گرفته شد

 مفهوم فرايند-2
و در كنار يكديگر براي خلق نتيجه اي ارزشمند براي مشتري نيست ، در واقع]8[فرايند چيزي جز مجموعه اي از وظايف مرتبط به هم

و موثرترين متغير سطح عملكرد در سازمانسيفرايندها اسا ميترين و. روندها به شمار يك سازمان هنگامي از عملكرد، اثربخشي
و اطالعاتي مناسب برخوردار باشد يك از عوامل ساختاري، گرچه هيچ. كارايي مطلوب برخوردار خواهد بود كه از فرايندهاي عملياتي

و انساني سازمان و در نتيجه عملكرد كل سازمان مستلزم عملكرد ها مستقل فرايندي و عملكرد مطلوب هر يك از آنها از هم نيستند
و سطوح توان گفت كه سطح فرايندي يا فرايندهاي سازماني نقشي جديمطلوب مجموعه عوامل ذيربط است، اما مي تر از ساير عوامل

ا.كنندبازي مي و فعاليتديكشنري وبستر، يكي از معاني فرايند را روش مينجام دادن كار، كه معموالً از مراحل -هاي متعددي تشكيل
هاي مرتبط با هم يا موثر بر هم كه ورودي را اي از فعاليت، از فرايند تحت عنوان مجموعهISO9000استاندارد. شود تعريف كرده است
ميبه خروجي تبديل مي مكند، ياد كرده است، همچنين رايها كه با صرف منابعي، وروداي از فعاليتجموعهافزايد كه هر فعاليت يا ها

ميهاجيبه خرو و خروجي آن، يك فرايند قرار گرفته تبديل كند، يك فرايند به شمار رود، به عبارت ديگر، در فاصله هر ورودي
.]3[است

 انواع فرايند-3
ميدر يك طبقه :سه دسته تقسيم كردتوان به بندي كلي، فرايندهاي موجود در يك سازمان را

ميفرايندهاي مركزي از فعاليت): مركزي(فرايندهاي اصلي يا اجرايي و شوند هاي تعريف شده سازمان ناشي كه مشتريان خارجي، ابتدا
و ارتباط مستقيم با مشتري يا اثر مستقيم بر انتظارات مشتري دارند كه انتهاي فرايند مي ميباشند و شودموجب افزايش در ارزش

و رضايت مشتري كند، در واقع فرايندهاي اصلي سهم عمدهمشتري براي خروجي اين فرايندها پول پرداخت مي اي در موفقيت سازمان
.دارند
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مي): پشتيباني(فرايندهاي حمايتي و به طور غيرمستقيم توليد ارزش كند، تمركز بر ارباب رجوع يا مشتري درون سازماني دارد
ف ميفرايندهاي پشتيباني، و به ايجاد دادهرايندهاي مركزي را حمايت ميها، اطالعات يا به قانونمندسازي روشكند -هاي اجرايي اداري

وامور مالي، مديريت تأمين. پردازند ميدر اين تقسيم... كنندگان، مديريت تكنولوژي .گيرندبندي قرار
پ: فرايندهاي مديريتي و هماهنگي بين فرايندهاي اصلي ميبه هدايت و تدوين استراتژي ويژگي فرايندهاي مديريت،. كندرداخته
و تصميم ميكنترل ميرو در برخي از سازماناز اين. باشدگيري ريزي نيروي انساني، برنامه. نامندها آن را فرايند كنترل يا رهبري نيز

مبرنامه و فرايند مديريت بر مبناي اهداف، جزء فرايندهاي مديريت عا عالوه براين سازماندهي امور ايمني، مميزي. باشنديريزي سازمان
و اطمينان از اجراي صحيح عالوه براين سازماندهي امور ايمني، مميزي. باشندو اطمينان از اهداف، جزء فرايندهاي مديريت مي ها

ميهاي تنفيذ شده نيز در اين طبقهمسئوليت .]1[گيرندبندي قرار

 مديريت فرايند-4
و كنترل فرايندهاي يك سازمان با تمركز مديريت ياو برآورده ساختن نيازهاي اربابفرايند، رويكردي سيستماتيك براي اداره رجوع

و افزايش كارايي فرايندها است و. مشتريان .است... افزايش كارايي فرايند، حداقل كردن منابع مصرفي از قبيل زمان، هزينه، مسافت
ازصرف ياشكل سازماني نظر و اثربخشي هر سيستم و سطوح آن در يك سازمان، اعمال مديريت بر فرايندها، از الزامات اجرا مديريت

مديريت فرايند، متناسب با وضعيت هر سازمان، بر عهده مسئول يك فرايند خاص، مدير موظف در سازمان،. رودسازمان به شمار مي
و امثال آن استريزي استراتژيك، گروه يا تيم هدايتمدير برنامه مي. كننده يك فرايند يا فرايندها توان در نكات زير مديريت فرايند را
:خالصه كرد

و برنامه• بهريزي شده فعاليتهدايت هدفمند و  روز رساني آنهاهاي مرتبط با تعيين اهداف فرايند
و اهدا• ف ساير فرايندهاحصول اطمينان از سازگاري اهداف فرايند مورد نظر با اهداف كالن سازمان
و رعايت جنبه• و اثربخش فرايند  هاي اقتصادي آن در عملكرد كلي سازمانحصول اطمينان از طراحي كارآمد
و قابل فهم براي ديگران، به ويژه براي كاربران• و مجريان فرايندحصول اطمينان از ارائه فرايند به شكل زيبا
با• و يا مرتبط و راهنمايي همكاران ذيربط و جلب فرايند، در فعاليت هدايت و طراحي مجدد فرايند هاي طراحي يا اصالح

و همكاري آنها در اين راه  حداكثر مشاركت
و حصول اطمينان از اجراي درست آن از طريق بازنگري• ايهاي دورهها، مميزيها، ارزيابيهدايت اجرايي فرايند

و استفاده از اطالعات حاصلاندازه• بهاز اندازه گيري عملكرد فرايند و يا طراحي گيري عملكرد فرايند در بهبود، روز رساني
.]2[مجدد آن

)ساختار سازماني فرايندي(فرايندگرايي در طراحي سازمان-5
:كندهر ساختار سازماني دو هدف عمده را تعقيب مي

 اندنشان دهد كه چه كساني براي اجراي اثربخش يك كار، گرد هم جمع شده•
كه•  مراتب سازماني، چه كسي به كدام سطح باالتر گزارش دهددر سلسله نشان دهد

و پايينيگرا، توزيع عمودي اختيك نمودار سازماني وظيفه و شكل برقراري ارتباط بين باالدستان ميارات -دستان را در سازمان نشان
مي. دهد صحيح ارتباط بين كاركردها يا واحدهاست كه در شود، ناشي از انجام اما واقعيت اين است كه هر موفقيتي كه نصيب سازمان

به عبارت ديگر، بيشترين خدمت ممكن مديران در سطوح باالي سازمان در اين. گردداثر ارتباط افقي بين وظايف يا واحدها ايجاد مي
و روشاست كه يا بين مديران سطوح پايين و يا اينكه فرايندها انتر به خوبي ارتباط برقرار كنند جام كار را به نحوي طراحي كنند هاي

و اثربخشي انجام شود هاي ها عبارت است از تشكيل گروهيك منطق كامالً جديد در طراحي ساختار سازمان.كه كار با بيشترين كارايي
طبر حول فرايند چند تخصصي آرهاي اصلي سازمان، نظير و نظاير .ناحي محصول، دريافت سفارش، توليد، خدمات پس از فروش

تمامي كاركردها يا وظايف ضروري براي. ورزند تا روابط عموديساختارهاي مبتني بر فرايندها بيشتر بر روابط سازماني افقي تاكيد مي
شود، توليد يك محصول يا خدمت در يك واحد مشترك كه معموالً تحت نظر يك شخص ثالث موسوم به متولي فرايند انجام مي
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ن. گرددمتمركز مي و فقط بر بعضي خدمات پشتيباني در اين و تيم ارشد مديريتي، كوچك است وع ساختارها، سطوح مديريتي اندك
ميكليدي نظير برنامه و منابع انساني نظارت و مرزهاي سلسله. كندريزي استراتژيك، امور مالي مراتبي ساختار فرايندي، بسياري از حد

كنو بخشي كه هماهنگي را مشكل مي و موجب ميدي فرايند تصميمسازد و اجرا - اين ساختارها، هزينه. داردشود، از ميان برميگيري
و سلسلهآور مديريت بر روابط بين بخشهاي سرسام ميها و طويل سازماني را كاهش اين ساختارها به سازمان. دهندمراتب عريض
به طور.]2[مشتريان داخل سازمان يا خارج از سازمان كنددهند تا منابع خود را بيشتر مصروف خدمت به مشتريان، اعم از امكان مي
هاي مديريت، بهبود ارتباطات، ايجاد هاي سازماني، ايجاد مبنايي براي سيستمسازي مسئوليتتوان گفت داليلي مانند شفافخالصه مي

و تشخيص فعاليتتمركز بر فعاليت در ادامه، بحث مديريت.]4[گرايي گرديدهاي با ارزش افزوده باعث استفاده از فرايندهاي بحراني
و اصالح روش ميفرايند .گيردها در دانشگاه گيالن مورد بررسي قرار

و روش-6  هاي انجام كار در دانشگاه گيالنهدف از اجراي طرح اصالح فرايندها
و روش كاهدف از اجراي پروژه اصالح فرايندها و بهسازي فرايندهاي عمليات هاي انجام كار در دانشگاه گيالن، افزايش و اثربخشي رايي

:اجرايي دانشگاه است كه در راستاي تحقق هدف مذبور، اهداف جزئي زير نيز محقق خواهد شد
و بهبود مستمر در واحدهاي اجرايي دانشگاه گيالن•  ترويج فرهنگ بهبود فرايندها
و مهارتآموزش شيوه• و روشها و كاركنان دانشگاه گيالن هاي انجامهاي مستندسازي فرايندها  كار به مديران
 هاي دانشگاهافزايش توان تخصص كاركنان در حوزه فعاليت•
و تعديل سيستم•  هاي زائد در جهت تسهيل فرايندهاي عملياتياصالح
 بهبود تركيب نيروي انساني دانشگاه از طريق اصالح فرايندها•
و ايجاد اصالحات ريشه•  اي از طريق فرايند كارهاطراحي مجدد ساختار سازماني
و معيار براي اندازه•  گيري درجه اثربخشي فرايندهاايجاد مبنا
و اعمال كنترل در طي فرايندكاهش مراكز تصميم• و مراحل انجام كار  گيري
و مقررات،ايجاد زمينه• و بسترسازي الزم براي تحول در قوانين و آئيندستورالعمل ها  هاي مورد عملنامهها
 در دانشگاه گيالن) فعاليت(كاهش تعداد كاركنان درگير در اجراي يك روش•
و رويه انجام كار•  كاهش زمان انجام كار در اجراي روش
و دولتي، دستگاهدانشجويان، اساتيد، سازمان(رجوعافزايش ميزان رضايت ارباب• ) هاي اجراييهاي خصوصي
و پيگيري اربابتحول•  رجوع به محل مورد نظر در دانشگاهو تكامل شيوه مراجعه
و سرعت در انجام پروژه•  هاي دانشگاه گيالنهاي خودكارسازي فعاليتتسهيل
و افزايش ميزان بهره• و كاهش ارتباط كاركنان با ارباب رجوع براي ارائه كاهش مراجعات ارباب رجوع گيري از خودكارسازي

 خدمت

و روشمر-7  هاي انجام كار در دانشگاه گيالناحل انجام طرح اصالح فرايندها
و اصالح روش يد، مرحله اول ها در دانشگاه گيالن با در نظر گرفتن اهداف فوق، در دو مرحله اصلي انجام گردطرح مديريت فرايندها

و مرحله دوم  و تحليلمستند سازي وضع موجود فرايندهاي دانشگاه گيالن .باشدميو بهبود فرايندها تجزيه
 مستند سازي وضع موجود فرايندهاي دانشگاه گيالن-7-1

نفعان مختلف كه بارزترين كاركردهاي آن انتقال مستندسازي فرايندها عبارت است از يك روش رسمي براي برقراري ارتباط ميان ذي
و مقدمه كه شروع آن با شناسايي فرايندهاي اصلي.]10[بهبود است اي براي اقداماتمقاصد ميان آنها، ثبات، يكنواختي اقدامات

و بهبود سازماني،در واقع در پروژه). زارعي(باشدسازمان مي و در برخي از هاي زمانمستندسازي يكي از فعاليت هاي ارزيابي بر بوده،
مي70موارد تا حدود  كل زمان پروژه را به خود اختصاص از.]11[دهددرصد از افراد، سيستم مديريت فرايندگرا را صرفاً به بسياري

و ترسيم نمودارهاي فرايندهاي سازماني بر اساس دانند، عنوان شكل متفاوتي از مستندسازي مي اما فرايندگرايي در ساختار مستندات
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و باعث كاهش حجم مستندسازي، مشتري ار تصويري شفاف از ساختار سازماني ارائهگرايي بوده در.]1[شودمي تباطاتو نمايش ساده
و نگهداري سيستمهاي گذشته، در كشور ما نيز مستندسازي به عنوان ابزاري كارآمد در پيادهطي سال هاي مختلف، به ويژه سازي

و هميشه به عنوان قدمي اساسي براي بهبود سيستم هاي معتبر هاي مزبور از سوي سازمانمديريت كيفيت مورد استفاده قرار گرفته
شدجهت مستندسازي فرايندها در دانشگاه گيالن گام.]7[مورد تأكيد قرار گرفته است ISOي مانند جهان :هاي زير انجام

از: گام اول و نيروي انساني دانشگاه گيالن و بررسي ساختار سازماني و ساختار دانشگاه گيالن با مطالعه كسب شناخت از سيستم
و مصاحبهطريق مشاهده عيني مجريان از وضعيت ساز و كارشناسان دانشگاهماني دانشگاه برگزاري: گام دوم؛ هاي هدفمند با مديران

و روش و سمينار آموزشي با عنوان مديريت فرايند، برنامه اصالح فرايندها هاي انجام كار در دانشگاه گيالن براي معاونين دانشگاه
توجيهي براي مديران مياني،- برگزاري سمينار آموزشي: گام چهارم؛ هاي بهبود فرايندسازماندهي گروه: گام سوم؛ مديران ارشد

و روش و كارشناسان دانشگاه در خصوص برنامه بهبود فرايندها هاي برگزاري جلسه با گروه: گام پنجم؛ هاي انجام كارمديران پايه
و بيان شرح فعاليت و دبير هر گروه و انتخاب مسئول و شيوبهبود فرايند و تدوين فرايندهاي اصلي واحدهاي هاي هر گروه ه شناسايي

و تدوين فرايندهاي اصلي واحدهاي مختلف دانشگاه گيالن به وسيله گروه: گام ششم؛ مختلف دانشگاه گيالن هاي احصاء، شناسايي
دسازي هاي مستنهاي بهبود فرايند جهت آشنايي با تكنيكبرگزاري كارگاه آموزشي براي گروه: گام هفتم؛ بهبود فرايند

و نمودار اكلند(فرايندها و تدوين فرايندهاي موجود در حوزه: گام هشتم؛)نمودار جريان كار هاي مختلف دانشگاه گيالن شناسايي
و ترسيم نمودار جريان فرايندتوسط گروه ارائه فرايندهاي: گام نهم؛ فرايندهاي شناسايي شده) فلوچارت(هاي بهبود فرايند

و به گروه″شناخت وضع موجود فرايندهاي دانشگاه گيالنگزارش″ان مستندسازي شده تحت عنو هاي بهبود فرايند جهت بررسي
و تائيد گروه: گام دهمنظر در تائيد يا تغيير فرايندها؛ اعالم و ارائه اخذ نظرات هاي بهبود، اعمال تغييرات اعالم شده در فرايندها

 گزارش نهايي مرحله اول طرح

و تحل-7-2 و بهبود فرايندهاي وضع موجودتجزيه  يل
و نقش اصالح فرايندها در هر سازمان انكار ناپذير است ها در تحقق اهدافشان چنانكه بايد به خوبي مشهود است كه سازمان. اهميت

و بهره. موفق نيستند و ارائه روشدر راستاي رسيدن به بهبود و تحليل فرايندها و تجزيه .ن بهبود استهاي نويوري نياز به شناخت
شدبراي اين مرحله گام :هاي زير انجام

و آموزش تكنيكبرگزاري سمينار آموزشي براي اعضاي گروه: گام اول و بهبود فرايندها به هاي بهبود فرايندها و تحليل هاي تجزيه
و نمودار پارتواي، نمودار هاي كنترل، نمودار هيستوگرام، نمودار شش كلمههاي طوفان ذهني، برگهتكنيك.(آنها و معلول )عليت

و بررسي فرايندهاي وضع موجود دانشگاه بوسيله گروه: گام دوم و تحليل و تجزيه هاي بهبود فرايند هر حوزه با همكاري معاونين
و مشخص نمودن مراحل زائد، تكراري، غيرمنطبق با اهداف سازماني دانشگاه از طريق تكنيك و هاي بهبومديران اجرايي دانشگاه د

و تحليل ها از تكنيكدر اين مرحله گروه.اصالح فرايندها و نمودار پارتو جهت تجزيه و معلول هاي طوفان ذهني، نمودار علت
ها اين است كه اكثر مسائل سازماني بيش از يك علت دارند دليل استفاده از اين روشفرايندهاي مهم حوزه خود استفاده نمودند،

پ ميبنابراين براي حل آنها اي از كاربرد اين نمونه.]5[هاي تفكر خالق به همراه تفكر تحليلي استفاده گرددشود از روشيشنهاد
و تحليل مربوط به فرايندي از امور پژوهشي با عنوانتكنيك هاي تحقيقاتي با استفاده از اعتبارات فرايند اجراي طرح″ها در تجزيه
مي″دانشگاه :شوددر ذيل نشان داده
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و معلول فرايند اجراي طرح تحقيقاتي با استفاده از اعتبارات دانشگاهنمودار):1(نمودار  علت

و تحليل انجام شده پيشنهاداتي جهت بهبود فرايند فوق ارائه شد :بر اساس تجزيه
 كاهش زمان داوري طرح حداكثر به هفت روز يا انتخاب مكانيسم جايگزين داوري•
و بلوكه كردن بودجه پژوهشي در ابتداي سال•  مشخص نمودن
به، انجام اقدام الزم توسط اقدام)بدون ارجاع مافوق(گرهاي ورودي براي اقدام به دست اقدامتحويل نامه• و سپس تحويل گر

 مافوق جهت تائيد يا عدم تائيد اقدام انجام شده
ا•  نجام فراينداستفاده از سامانه پژوهشي دانشگاه جهت تسريع در
و فرايندهاي اصالح شده نهايي از گروه: سومگام  هاي بهبود فراينداخذ نظرات اصالحي

-نتايج عملكرد گروه(هاي بهبود فراينداعمال تغييرات در فرايندهاي وضع موجود با توجه به نظرات اعالم شده از سوي گروه: گام چهارم
شدهاي مختلف دانشگاه هاي بهبود فرايند در حوزه و نمودار ذيل آورده ):گيالن در قالب جدول

و اصالح روشها بررسي عملكرد حوزه هاي مختلف دانشگاه گيالن)1(لجدو در طرح مديريت فرايند  

 ادارات تابعه نام حوزه
تعداد فرايندهاي
مستند شده در
 مرحله اول

تعداد فرايندها
و بعد از تجزيه

 تحليل

تعداد فرايندهاي
و اصالح تغيير يافته
 شده

تعداد فرايندهاي
اضافه شده يا
 حذف شده

و درصد تغييرات
اصالحات در
 فرايندها

درصد تغييرات
در تعداد
 فرايندها

و مالي معاونت اداري
 دانشگاه

%11/11%55/30↑3640114 مديريت امور اداري ↑

↑3129221 مديريت امور مالي ,3↓1/70%45/6% ↓

و تشك ----88يالتمديريت بودجه

%6/2%44↑2 33 77 75 مجموع ↑

و معاونت پژوهشي
 فناوري دانشگاه

-%47/43-232310مديريت امور پژوهشي
و مركز اسناد ----2323كتابخانه مركزي

-%74/21-464610مجموع

و معاونت دانشجوئي
 فرهنگي

%56/2%64/25↑3940101 مديريت امور دانشجوئي ↑
-%16/29-24247مديريت امور فرهنگي
و درمان ----44مركز مشاوره

-%37/25↑1 17 68 67 مجموع
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و معاونت آموزشي
 تحصيالت تكميلي

↑6060102 مديريت امور آموزشي ,3↓66/16%-
↑1616132 مديريت تحصيالت تكميلي ,3↓25/81%-
و سنجش %7/8%78/34↑232582 دفتر نظارت

و برنامه ريزي درسيشدفتر گستر
 دانشگاه

22----

%98/1%7/30↑2 31 103 101 مجموع

دفتر(حوزه رياست
و  حقوقي، دفتر رياست
، دفتر  روابط عمومي

روابط بين الملل، دفتر 
)برنامه ريزي

و رسيدگي به گروه حقوقي ،بازرسي
 شكايات

11 11----

و روابط عموميدفت ----88ر رياست
و روابط بين الملليدفتر همكاريهاي علمي  1010----

و تحول اداري ----66 دفتر برنامه ريزي

---- 35 35 مجموع

و دفتر مديريت فني
 طرح هاي عمراني

----77 مجموع

مركز خدمات رايانه اي
و فن آوري اطالعات

---- 10 10 مجموع

اداره كل دانشجويان
و ايثارگر  شاهد

---- 11 11 مجموع

 مجموع كل حوزه ها
352 357 91 5↑85/25%42/1% ↑
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و معاونت اداري
مالي

و  معاونت پژوهشي
فناوري

معاونت دانشجوئي 
و فرهنگي 

و معاونت آموزشي
تحصيالت تكميلي

حوزه رياست و طرح  دفتر فني
هاي عمراني 

مركز خدمات رايانه
و فنĤوري اي
اطالعات

اداره كل 
دانشجويان شاهد 

و ايثارگر

ا تعداد فرايندهاي مرحله 2 تعداد فرايندهاي مرحله و اصالح شده تعداد فرايندهاي تغيير يافته

 
و اصالح روشها بررسي عملكرد حوزه هاي مختلف دانشگاه گيالن نمودار):2(نمودار در طرح مديريت فرايند  
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حوزه هاي مختلف دانشگاه گيالن

ا تعداد فرايندهاي مرحله 2 تعداد فرايندهاي مرحله و اصالح شده تعداد فرايندهاي تغيير يافته

 
و اصالح بررسي عملكرد حوزه هاي مختلف دانشگاه گيالننمودار):3( نمودار  روشها به طور كلي در طرح مديريت فرايند

هم: گام پنجم و و تقديرنامه و: گام ششم؛ هاي بهبود فرايندچنين تخصيص پاداش مادي به اعضاي گروهاعطاي گواهي آموزشي تدوين
: گام هفتم؛ يي فرايندهاي اصالح شده به شكل نمودار جريان فرايند جهت تصويب به كميسيون تحول اداري دانشگاهارائه گزارش نها

و ارائه آن به كميسيون تحول اداري قرار گرفتن فرايندها در وب سايت دانشگاه: گام هشتم؛ تبديل نمودار جريان فرايند به نمودار اكلند
و ارباب رجوع از فرايندهاي دانشگاه گيالنگيالن به منظور آشنايي كاربران 

 نتيجه-8
و بهسازي فرايندهاي عمليات اجرايي دانشگاه، پروژه و اثربخشي همانطور كه بيان شد دانشگاه گيالن با هدف كلي افزايش كارايي

و روش مناصالح فرايندها و مشكالت هاي انجام كار را كه توسط مديران ارشد اين دانشگاه به عنوان راه حلي طقي جهت غلبه بر مسائل
و رفع آنها، بيان شده بود را از خرداد ماه  و در اسفند 1386سازماني در. به پايان رساند 1387آغاز تعداد فرايندهاي مستند شده

به 352مرحله اول  و تحليل فرايندها و91عدد رسيد، كه از بين اين فرايندها تعداد 357فرايند بود كه بعد از تجزيه فرايند تغيير
تا. اصالح يافت و اصالح گردند85/25در واقع باعث گرديد . درصد از فرايندها تغيير يافته
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