
 

1 

 

www.ModirPedia.com 

 
 

 فرآيندهاي وظيفه اي مديريت      

هتخصصيي هذيشيت اداسي مَضيذُ اًذ ينسشي ٍظبيف خبظ سا ثشاي هذيشاى دس ًظش ثگيشًذ تب ثب اًجبم هشاحل ٍ فشآيٌذّبي 

داًطوٌذ فشاًسَي  "ّبًشي فبيَل"سضبيتجخص سا ثِ ٍجَد آٍسد. ثشاي اٍليي ثبس خبظ ثتَاى، سيستن سبصهبًي هؤثش ، مبسآهذ ٍ 

هتخصع ػلَم اداسي آهشينبئي اقذام ثِ تْيِ ليستي اص ٍظبيف هذيش ًوَدًذ، هؼتقذ ثَدًذ مِ ّش هذيش ثشاي  "لَتشگيَليل"ٍ 

بصهبًْبي هختلف ثبضذ، ثبيذ ايي ٍظبيف سا اًجبم ػوليبت هشثَط ثِ خَد، اػن اص ايٌنِ ػوليبت آًْب خغي يب ستبدي ٍ يب دس س

ثنبس ثٌذد تب هٌبثغ سبصهبى سا ثغَس هؼقَالًِ اي ثِ ػوليبت تحت سشپشستي خَد تخصيع دّذ ٍ اًجبم آًْب سا ثغَس هؤثش ثِ 

 سَي ّذف يب ّذفْبي هَسد ًظش ّذايت ثٌوبيذ. ثِ ػجبست ديگش سيستن ّبي سبصهبًي هختلف، اص ًقغِ ًظش هبّيت ّذف ّب ٍ

 ثب ّن هتفبٍت ّستٌذ، ٍلي اص ًقغِ ًظش ٍظبيف هذيش ثب ّن ضجبّت صيبدي داسًذ. ػوليبت سبصهبًي مبهالً

ّبًشي فبيَل ٍظبيف هذيش سا دس قبلت ػَاهل هذيشيت ًبم ثشدُ مِ دس جْت اًجبم اهَس اداسي سبصهبى ضبهل فشآيٌذّبيي ًظيش 

 ختي ٍ ًظبست مشدى هي ثبضٌذ.ثشًبهِ سيضي، سبصهبى دادى، فشهبًذّي مشدى، ّوبٌّگ سب

الجتِ ثبيذ داًست مِ ايي ًَع عجقِ ثٌذي ٍظبيف هذيش سا ًجبيذ ثِ ػٌَاى تٌْب ٍ ثْتشيي عشيقِ عجقِ ثٌذي تلقي مشد. ثلنِ ثبيذ 

ثؼضي اص هتخصصيي پيطٌْبد   ثِ هحيظ ٍ تنٌَلَطي سبصهبًي ٍ اًغجبق آى ثب ٍظبيف هَسد لضٍم هذيش ثيطتش تَجِ داضت. هثالً

ي مٌٌذ مِ ًوبيٌذگي داضتي سا ًيض ثبيذ يني اص ٍظبيف هذيش ثحسبة آٍسد. آًْب هؼتقذ ّستٌذ مِ يل هذيش ثبيذ ّويطِ ه

خَد سا ثِ ًبم ٍ ًوبيٌذُ سبصهبى هشثَط دس توبم مويسيًَْب ٍ قشاسدادّبي داخلي ٍ خبسجي هؼشفي مٌذ ٍ ًَع استجبط سبصهبى سا 

ظيفِ ثبال هطخع ٍ سٍضي ًوبيذ. گبّي اٍقبت ًيض ثؼضي اص هتخصصيي سؼي مشدُ ثب هحيظ خبسج ٍ داخل سبصهبى ثِ مول ٍ

اًذ مِ ٍظبيف هذيش سا هشتت ثِ دًجبل ّن ثيبٍسًذ، ثِ عَسي مِ هؼلَم ثطَد مِ هذيش چِ ٍظيفِ اي سا پس اص اًجبم دادى چِ 

 ف هذيش ثِ تشتيت ػجبستٌذ اص :ٍظيفِ ديگشي ثبيذ ثِ ػْذُ ثگيشد. ظبّشاً ٍ ثِ عَس تئَسيني تصَس هي ضَد مِ ٍظبي

 ثشًبهِ سيضي -

 سبصهبى دّي -

 مبسگضيٌي -

 ّذايت مشدى -

 ًظبست مشدى -

ًنتِ اسبسي ديگش ايٌنِ اص ثذٍ پيذايص هنتت اتخبر تصوين دس سبصهبى ٍ هذيشيت، ثؼضي ًَيسٌذگبى جذيذ ٍظيفِ اتخبر 

اتخبر تصوين يل شداختِ اًذ. ٍلي ثبيذ داًست تصوين سا يني اص ٍظبيف ػوذُ هذيش فشض مشدُ ٍ ثِ عَس هجضا ثِ تطشيح آى پ

است ًجبيذ ثِ ػٌَاى يل  ٍجِ هطتشك دس ايفبي توبم ٍظبيف هذيش هي ثبضذ ٍ ضوي آًنِ ثسيبس هْن ٍ دس خَس تَجِ ثيطتشي

ٍظيفِ هجضاي هذيش تلقي گشدد. صيشا هذيش ثشاي اًجبم دادى ّش مذام اص ٍظبيف خَد دس دسجِ اٍل ًبگضيش ثِ اخز تصوين است 

ٍ اخز تصوين يل ػبهل هطتشك دس مليِ ٍظبيف هذيش ثطوبس هي سٍد. ثؼضي اص ًَيسٌذگبى ديگش، ّوبٌّگ مشدى سا قجل اص 

ب فشآيٌذ هجضا دس هذيشيت ثذاًٌذ يل اهش قبثل تؼوين دس اًجبم دادى توبم ٍظبيف ٍ فشآيٌذّبي ثشًبهِ آًنِ يل ٍظيفِ ٍ ي

 سيضي، سبصهبًذّي، مبسگضيٌي ٍ ّذايت مشدى هي داًٌذ.
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