
 

 

 شناسنامه فرآیند

 1شماره فرآیند: ) سامانه جامع آماری اطالعات وزارت کشور(VPN: عنوان فرآیند

 امور بانوان و خانواده اداره کل / دفتر:

 اطالع  دفتر بانوان وزارت کشور از عملکرد دفاتر امور بانوان استانها هدف فرآیند:

 به صورت مستمر مدت زمان انجام فعالیت:

  مسئول دفتر ها:مسؤلیت 

 دفتر امور بانوان و خانواده ذینفعان:

نرم افزارسامانه جامع  سیستم ها / ابزار مورد استفاده:

 آماری اطالعات

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

گزارش های کامل در 

حوزه زنان و خانواده 

استانداری وفرمانداریهای 

 استان

توسعه ای، مسائل و آسیب های تدوین و تعیین شاخص های  - 1
 اجتماعی زنان بمنظور بهره مندی دربرنامه ریزی ها

گردآوری گزارش ها، طرح های فرهنگی اجتماعی  - 2

   VPN،صورتجلسات و ارائه آن در 

دریافت برنامه های فرهنگی و اجتماعی از گروههای کاری و  -3
 کمیته تخصصی زیر مجموعه کارگروه زنان و خانواده

وارد شدن به سامانه جامع آماری اطالعات وزارت کشور و ثبت  - 4
 عملکرد دفتر بانوان در سامانه

ثبت عملکرد دفتر بانوان در سامانه جامع آماری اطالعات وزارت 

 کشور

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عنوان فرآیند                      

 

 هدف

 

 

 ورودی                                                                                      

 ورودی

 اقدامات                                                                                     

  

 

 

   

 

 

 خروجی

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN)سامانه جامع آماری اطالعات وزارت کشور ( 

 اطالع  دفتر بانوان وزارت کشور از عملکرد دفاتر امور بانوان استانها

تددددددددوین و تعیدددددددین  

شاخصددددهای توسددددعه ای، 

مسدددائل و آسدددیب هدددای  

اجتمددددددداعی زندددددددان  

مندددددی  بمنظددددوربهره

 دربرنامه ریزی ها

 گزارش های کامل در حوزه زنان و خانواده استانداری و فرمانداریهای استان

 ثبت اطالعات در سامانه جامع آماری اطالعات وزارت کشور

 

-گردآوری گزارش ها، طرح

هددای فرهنگی اجتمدداعی ، 
صددورت جلسددات و ارائه آن 

   VPNدر 

 

دریافت برنامه های فرهنگی و 

اجتماعی از گروههای کاری و  

های تخصصی زیر کمیته

 مجموعه کارگروه زنان و خانواده

 

وارد شدن به سامانه جامع 

آماری اطالعات وزارت کشور 

و ثبت عملکرد دفتر بانوان در 

 سامانه

 



 شناسنامه فرآیند

 سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده عنوان فرآیند:

 

 2شماره فرآیند:

 امور بانوان و خانواده اداره کل / دفتر:

 و خانواده تقویت و توسعه سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان هدف فرآیند:

 روز 44 مدت زمان انجام فعالیت:

  مسئول دفتر مسؤلیت ها:

 و خانواده سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان ذینفعان:

 تلفن -سیستم اتوماسیون اداری سیستم ها / ابزار مورد استفاده:

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

 شناسایی، ساماندهی
بانک  تکمیلو 

اطالعات سازمانهای 
مردم نهاد زنان و 

به منظور خانواده 
تقویت ارتباط و 

همکاری های بین 
 سازمانی

برنامه ریزی  به منظور توانمند سازی  -1
سازمانهای مردم نهاد و تبیین نقش و جایگاه 
آنها در جامعه و فراهم آوردن  زمینه فعالیت 
های قانونی آنها ازطریق برگزاری نشست و 

 اههای آموزشیکارگ

نظارت بر فعالیت  سازمانهای مردم نهاد در  -2
حوزه زنان و خانواده و اجرای برنامه های 

 فرهنگی

بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقاء  -3
کیفی سازمانهای مردم نهاد از طریق بسترسازی 

 اجتماعی

 تدوین برنامه وطرح های فرهنگی اجتماعی به منظور ارتقاء و بهره گیری از
 تجارب سازمانهای مردم نهاد موفق در قالب تفاهم نامه های مشترک

هماهنگی وهمکاری با فرمانداری های سراسر استان در راستای اهداف 
توسعه و افزایش مشارکت های اجتماعی در قالب تشکیل سازمانهای مردم 

 نهاد در سطح استان

سانی بانک شناسایی سازمانهای مردم نهاد فعال و توانمند و به روز ر
 اطالعاتی سازمانهای مردم نهاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان فرآیند                 

 

 هدف

 

 

 ورودی                                                                                      

 ورودی

 اقدامات                                                                                     

  

 

 

   

 

 خروجی                                                                                      

                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان وخانواده

 تقویت و توسعه سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده

برنامه ریزی  به منظور توانمند سازی سازمانهای مردم 
نهاد و تبیین نقش و جایگاه آنها در جامعه و فراهم  
آوردن  زمینه فعالیت های قانونی آنها ازطریق برگزاری 

 کارگاههای آموزشینشست و 

 به منظورتقویت ارتباط و همکاری های بین سازمانیبانک اطالعات سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده  تکمیلو  شناسایی، ساماندهی

بررسی و مطالعه راهکارهای 
تشویق و ارتقاء کیفی سازمانهای 
مردم نهاد از طریق بسترسازی 

 اجتماعی

هماهنگی وهمکاری با فرمانداری های سراسر 
در راستای اهداف توسعه و افزایش استان 

مشارکت های اجتماعی در قالب تشکیل 
 سازمانهای مردم نهاد در سطح استان

 

نظارت بر فعالیت  سازمانهای 
مردم نهاد در حوزه زنان و 
خانواده و اجرای برنامه های  

 فرهنگی

تدوین برنامه وطرح های فرهنگی  
اجتماعی به منظور ارتقاء و بهره گیری از 
تجارب سازمانهای مردم نهاد موفق در 

 قالب تفاهم نامه های مشترک

 

نهاد فعال و شناسایی سازمانهای مردم 
توانمند و به روز رسانی بانک اطالعاتی  

 سازمانهای مردم نهاد



 شناسنامه فرآیند

   کمیته تخصصی عفاف و حجاب عنوان فرآیند:
 3 فرآیند:شماره 

  امور بانوان وخانواده اداره کل / دفتر:

توسعه و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در راستای  هدف فرآیند:

 سازی عفاف و حجابسازی و نهادینهفرهنگ

 به صورت مستمر  مدت زمان انجام فعالیت:

 کار شناس دفتر امور بانوان وخانواده   مسؤلیت ها:

 های اجرایی کلیه کارکنان دستگاه ذینفعان:

  نرم افزار اتوماسیون اداری  سیستم ها / ابزار مورد استفاده:

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

ها و مکاتبات و بخشنامه

های ارسالی از دستورالعمل

وزارت کشور و شورای عفاف 

وحجاب  وستاد صیانت از 

حریم  امنیت عمومی و 

 حقوق شهروندی  استان

 

میزان اثرگذاری نهادها بررسی -
های متولی تبلیغ و و دستگاه

 های دینیترویج آموزه
-تهیه و تدوین طرح و برنامه-

های فرهنگی و آموزشی در 
های دینی و زمنیه تقویت آموزه

 گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
و  بینینیازسنجی آموزش، پیش-

های مورد نیاز در طراحی آموزش
فرایند گسترش فرهنگ عفاف و 

 حجاب
برگزاری همایش، نشست، -

کارگاه آموزشی، نمایشگاه عفاف 
 و حجاب و مسابقه کتابخوانی

 

 اجرای طرح روشنا با هدف تقویت و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب -
طرح ترویج عفاف و حجاب در سطح مدارس با استفاده از اساتید -

 حوزه
 طرح آموزش مربیان مهدکودک در زمینه عفاف و حجاب-
برگزاری میزگردها و جلسات پرسش و پاسخ و سمینارهای طرح -

 تخصصی با موضوع تعمیم فرهنگ و حجاب
طرح برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مدرسین عفاف و حجاب در -

 های دانشجوییسطح مدارس و خوابگاه
 برپایی نمایشگاه گل یاس، نشان افتخار-
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان فرآیند                 

 

 

 هدف

 

 

 ورودی

 

 

  

 اقدامات

 

 

 

 

 خروجی

 

 

  

 

 

 

«نمودار  فرآیند کمیته تخصصی عفاف و حجاب»  

 

 

 کمیته تخصصی عفاف و حجاب 

-سازی و نهادینهتوسعه و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در راستای فرهنگ

 سازی عفاف و حجاب

 های دینیهای متولی تبلیغ و ترویج آموزهبررسی میزان اثرگذاری نهادها و دستگاه-
 های دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب های فرهنگی و آموزشی در زمنیه تقویت آموزهتهیه و تدوین طرح و برنامه-
 های مورد نیاز در فرایند گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بینی و طراحی آموزشنیازسنجی آموزش، پیش-
 برگزاری همایش، نشست، کارگاه آموزشی، نمایشگاه عفاف و حجاب و مسابقه کتابخوانی-

مکاتبات وبخشنامه ها ودستورالعمل های ارسالی از وزارت کشور و شورای 

عفاف وحجاب  وستاد صیانت از حریم  امنیت عمومی و حقوق شهروندی  

 استان

 اجرای طرح روشنا با هدف تقویت و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب -
 طرح ترویج عفاف و حجاب در سطح مدارس با استفاده از اساتید حوزه-
 ح آموزش مربیان مهدکودک در زمینه عفاف و حجابطر-
طرح برگزاری میزگردها و جلسات پرسش و پاسخ و سمینارهای تخصصی با موضوع تعمیم -

 فرهنگ و حجاب
های طرح برگزاری کارگاه آموزشی تربیت مدرسین عفاف و حجاب در سطح مدارس و خوابگاه-

 دانشجویی
 برپایی نمایشگاه گل یاس، نشان افتخار-

  



  

 شناسنامه فرآیند

  های اجتماعیکمیته تخصصی پیشگیری از آسیب  عنوان فرآیند:
 4 شماره فرآیند:

 دفتر امور بانوان و خانواده اداره کل / دفتر:

های اجتماعی موجود در استان و بررسی میزان آسیبهدف فرآیند: 

های اجتماعی )طالق، اعتیاد، فرار پیشگیری از روند رو به رشد آسیب

 دختران از منزل، خودکشی، خشونت و....(

 مستمر مدت زمان انجام فعالیت:

  کارشناس امور خانوادهمسؤلیت ها: 

 جامعه زنان و خانواده استان ذینفعان:

-رمنافزار اتوماسیون اداری، نرم ها / ابزار مورد استفاده:سیستم

  افزار تحلیل آماری

 هاخروجی/ خروجی اقدامات هاورودی/ ورودی

آوری آمار و بانک جمع

-اطالعاتی در حوزه آسیب

-های اجتماعی از دستگاه

های اجرایی مرتبط )دفتر 

های امور اجتماعی و سازمان

نهاد،فرماندهی نیروی مردم

انتظامی، اداره کل بهزیستی، 

دادگستری، دانشگاه بیرجند 

 و ...(

بررسی مسائل اجتماعی و ارائه  -
پیشنهادات و راهکارهای الزم به 
مراجع مسئول به منظور افزایش 
ضریب سالمت روانی و اجتماعی 

 آحاد و اقشار جامعه
بررسی راه های پیشگیری و  -

کاهش آسیب های اجتماعی و 
ها و آسیب پژوهش  در زمینه پدیده
 های اجتماعی در جامعه 

ها و سازمانها دستگاه همکاری با -
به منظور باال بردن سطح آگاهی و 
مهارت های اجتماعی و پژوهش در 

ها و آسیب های زمینه پدیده
 اجتماعی در جامعه 

 هاهمکاری با دستگاه ها و سازمان -
به منظور باال بردن سطح آگاهی و 
مهارتهای اجتماعی در راستای حفظ 
جامعه ار انحرافات و ناهنجاریهای 

 تماعی اج

 
 

های پژوهشی و اجرایی با همکاری صاحب نظران و ارائه طرح -

 های اجتماعیها در حوزه آسیباساتید و کارشناسان و فرمانداری

دستیابی به آمار و اطالعات مرتبط با حوزه اجتماعی با همکاری -
ه های الزم بهای ذیربط و تحلیل آن به منظور ارائه گزارشدستگاه

 مبادی ذیربط
ای هاقدام در جهت تهیه دستور جلسات کمیته تخصصی آسییب-

اجتماعی و برگزاری مستمر و منظم جلسات و پیگیری روند اجرایی 
 مصوبات

 

 

 



 عنوان فرآیند                 

 

 هدف 

 

 

 ورودی  

 

  

 

 اقدامات

 

 

 

 

 

  

  خروجی 

 

 

 

 

 

 

 «های اجتماعینمودار فرایند کمیته تخصصی پیشگیری از آسیب»

  

 عیهای اجتماکمیته تخصصی پیشگیری از آسیب

پیشگیری از روند رو به رشد های اجتماعی موجود در استان و بررسی میزان آسیب

های اجتماعی )طالق، اعتیاد، فرار دختران از منزل، خودکشی، خشونت و....(آسیب  

بررسی مسائل اجتماعی و ارائه پیشنهادات و راهکارهای الزم به مراجع مسئول به منظور افزایش ضریب سالمت روانی و 

 اجتماعی آحاد و اقشار جامعه

 بررسی راه های پیشگیری و کاهش اسیب های اجتماعی و پژوهش  در زمینه پدیده ها و آسیب های اجتماعی در جامعه 

همکاری با دستگاه ها و سازمانها به منظور باال بردن سطح آگاهی و مهارت های اجتماعی و پژوهش در زمینه پدیده ها و 

 آسیب های اجتماعی در جامعه 

و سازمان ها به منظور باال بردن سطح آگاهی و مهارتهای اجتماعی در راستای حفظ جامعه ار انحرافات و  همکاری با دستگاه ها

های اجرایی مرتبط )دفتر امور های اجتماعی از دستگاهآوری آمار و بانک اطالعاتی در حوزه آسیبجمع

انتظامی، اداره کل بهزیستی، دادگستری، دانشگاه نهاد،فرماندهی نیروی های مردماجتماعی و سازمان

 بیرجند و ...(

های الزم به دستیابی به آمار و اطالعات مرتبط با حوزه اجتماعی با همکاری دستگاه های ذیربط و تحلیل آن به منظور ارائه گزارش

 مبادی ذیربط

اقدام در جهت تهیه دستور جلسات کمیته تخصصی آسییب های اجتماعی و برگزاری مستمر و منظم جلسات و پیگیری روند اجرایی 

 مصوبات

های اجتماعیها در حوزه آسیبهای پژوهشی و اجرایی  با همکاری صاحب نظران و اساتید و کارشناسان و فرمانداریارائه طرح -  



 شناسنامه فرآیند

کمیته بانوان و خانواده شورای هماهنگی مبارزه با مواد  عنوان فرآیند:
 مخدر استان

 

    5 شماره فرآیند:

 دفتر امور بانوان و خانوادهاداره کل / دفتر:

رویکرد پیشگیری از اعتیاد تقویت کانون خانواده با  :هدف فرآیند

 «خانواده مصون از اعتیاد»

 

 کارشناس امور بانوان و خانواده مسؤلیت ها:

 بانوان استانذینفعان: 

 افزار اتوماسیون ادارینرمسیستم ها / ابزار مورد استفاده: 

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

آمار و اطالعات مربوط به 

 زنان معتاد، زنان بد

 سرپرست و .....

 

هماهنگی و جلب  مشارکت -
های مردمی با بهره گیری از 

های موجود برای کلیه ظرفیت
 پیشگیری از اعتیاد

 

گردآوری اطالعات، آمار و منابع -

مربوط به اعتیاد و شناسایی 

های های موجود در شیوهآسیب

 مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها

 

با ارائه ساز و کارهای مبارزه -

اعتیاد و همکاری و هماهنگی با 

های ذیربط از طریق دستگاه

ارتقای سطح آگاهی افراد و 

های فرهنگی و اجرای طرح

 اجتماعی

 
 

اد های مواتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابل با تهدیدات و آسیب-
 مخدر و روان گردان با آموزش کارگاهی، مشاوره و راهنمایی

های الزم برای توسعه خدمات پیشگیری از اتخاذ تدابیر و برنامه-
های آموزشی اعتیاد در کانونهای هدف بانوان ،خانواده؛ محیط

 های کاری و محالت )مدارس، دانشگاهها( محیط

های فرهنگی و بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامه-
 پیشگیری از اعتیاد در ابعاد مختلف 

 

  



 

 عنوان فرآیند                 

 

 

هدف     

 

 

 ورودی

 

 

 اقدامات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خانواده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرنمودار فرآیند کمیته بانوان و »

 

 

 

 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرکمیته بانوان و خانواده 

 استان

 

«خانواده مصون از اعتیاد»تقویت کانون خانواده با رویکرد پیشگیری از اعتیاد   

 

 

هماهنگی و جلب  مشارکت های مردمی با بهره 

گیری از کلیه ظرفیت های موجود  برای پیشگیری 

 از اعتیاد

 

 آمار و اطالعات مربوط به زنان معتاد، زنان بدسرپرست و .....

 

گردآوری اطالعات، آمار و منابع مربوط به اعتیاد 

های موجود در شیوه های و شناسایی آسیب

 مبارزه با مواد مخدر، روانگردانها

 

همکاری و ارهای مبارزه با اعتیاد و سازو ک ارائه

هماهنگی با دستگاه های ذیربط از طریق ارتقای 

های فرهنگی و سطح آگاهی افراد و اجرای طرح

 اجتماعی 

 

 با آموزش کارگاهی، مشاوره و راهنماییاتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابل با تهدیدات و آسیب های مواد مخدر و روان گردان -
محیط (یط های آموزشی )مدارس، دانشگاههازم برای توسعه خدمات پیشگیری از اعتیاد در کانونهای هدف بانوان ،خانواده ؛محاتخاذ تدابیر و برنامه های ال-

 های کاری و محالت 
 در ابعاد مختلف  از اعتیاد بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحها و برنامه های فرهنگی و پیشگیری-
 



 

 شناسنامه فرآیند

 کمیته تخصصی اشتغالعنوان فرآیند: 
 6 شماره فرآیند:

 دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اداره کل / دفتر:

 توانمندسازی خانواده در راستای اشتغال و کار آفرینی ،  هدف فرآیند:

در حوزه های کار آفرینی ، مشارکت اقتصادی  به  افزایش توانمندیهای زنان
 منظور بهره مندی در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه

 مستمر  مدت زمان انجام فعالیت:

  کارشناس هماهنگی و پیگیری  مسؤلیت ها:

 بانوان  ذینفعان:

 نرم افزارهای آماری سیستم ها / ابزار مورد استفاده:

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

 
 
 
 
 

آمار و بانک اطالعاتی در حوزه 
اشتغال و کار آفرینی ، بانوان 
فارغ التحصیل؛ زنان شاغل، 

های زنان مشاغل تعاونی
های خرد خانگی، صندوق

های تولیدی ، زنان، کارگاه
 بانوان کار آفرین و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی و توسعه تعامل، حمایت، فعال-
های غیر دولتی  سازمانتوانمندیهای 

به منظور به کارگیری ظرفیتها و 
 توانمندیهای آنان

های استان گیری از ظرفیتبهره -
 جهت در ایجاد اشتغال

بسترسازی برای افزایش حضور  -
های اجتماعی، بانوان در عرصه

 اقتصادی

رصد وضعیت زنان و خانواده در  - -
 توسعه  اقتصادی

 

زنان، توسعه اشتغال خانگی،  هایتوسعه و تجهیز تعاونی -
گسترش صنایع دستی ، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر ، 

 های کارآفرینی  و اشتغالبرگزاری کارگاه
 

 

 

 

 

 

 



 عنوان فرآیند                

 

 هدف 

 

 

 

 ورودی

 

 

  

 

اتاقدام  

 

 

 

 

 خروجی

 

 

 «تخصصی اشتغالنمودار فرایند کمیته »                                                                    

 

  

 کمیته تخصصی اشتغال

 توانمند سازی خانواده در راستای اشتغال و کار آفرینی  ، -

توانمندد یهدای زنان در حوزه های کار آفرینی  ، مشدددارکت   افزایش -
  اقتصادی  به منظور بهره مندی در فرایند توسعه متوازن و همه جانبه

 

 های سازمان های غیر دولتی  به منظور به کار گیری ظرفیت ها و توانمندیهای آنانتعامل ، حمایت ، فعال سازی و توسعه توانمندی-

 بهره گیری از ظرفیت های استان جهت در ایجاد اشتغال-

 بستر سازی برای افزایش حضور بانوان در عرصه های اجتماعی ، اقتصادی-

 رصد ووضعیت زنان و خانواده زنان و خانواده در توسعه  اقتصادی   -

 

آمدار وبدانک اطالعاتی در حوزه اشدددتغال و کار آفرینی ، بانوان فارغ   -
التحصیل  ؛ زنان شاغل ، تعاونی های زنان مشاغل خانگی ، صندوق 

های خرد زنان ، کارگاه های تولیدی ، بانوان کار آفرین و...                           

توسدعه و تجهیز تعاونی های زنان، توسدعه اشدتغال خانگی، گسترش صنایع دستی، توانمندسازی    -
 های کارآفرینی  و اشتغال زنان روستایی و عشایر ، برگزاری کارگاه

 



 

 

 

  

 شناسنامه فرآیند

 ارتقای سطح سالمت ، بهداشت و ورزش عنوان فرآیند:
 7 شماره فرآیند:

 دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اداره کل / دفتر:

 هدف فرآیند:

 کاهش بیماری های زنان و افزایش شاخص سالمت زنان و خانواده-

 پذیری ورزش بانوانافزایش فرهنگ-

 

 مستمر مدت زمان انجام فعالیت:

  کارشناس امور بانوانمسؤلیت ها:

 جامعه بانوان استان ذینفعان:

 نرم افزارهای آماری سیستم ها / ابزار مورد استفاده:

 خروجی/ خروجی ها اقدامات ورودی/ ورودی ها

آوری آمار در رابطه با جمع
 های زنانبیماری

های اثرگذار در شناسایی مؤلفه-
 ارتقای سطح سالمت و بهداشت

تغییر نگرش باورهای نادرست -
بهداشتی و ترویج سبک زندگی 

 ایرانی و اسالمی
های ارتقاء نشاط بررسی زمینه-

اجتماعی و ارتقاء بهداشت 
 جسمانی، روانی

ا ب تهیه و تدوین طرح و برنامه-
هدف ارتقای سطح سالمت، 

 بهداشت و ورزش
بندی و احصاء و اولویت -

سی موضوعات مربوط به برر
 سالمت خانواده

 

مدیریت دانش و ارتقای سطح آموزش در حوزه سالمت و ورزش -
 زنان و خانواده

 آموزش رفتارهای حافظ سالمت، بهداشت و ارتقای نشاط اجتماعی-
های شایع اجرای طرح غربالگری با هدف پیشگیری از سرطان-

 زنان
 خانواده در سراسر استاناجرای طرح ارتقاء وضعیت سالمت زنان و -
 ریزی در جهت غنی نمودن اوقات فراغتبرنامه-  
-های و اقدامات بخشایجاد هماهنگی و سازماندهی میان فعالیت-

 های دولتی و غیر دولتی در زمینه سالمت خانواده



      فرآیند عنوان                            

 

 

 هدف

 

 

 ورودی

 

  

 اقدامات

 

 

 

 

 

 خروجی

  

 

 

 

 

 

 « ، بهداشت و ورزش کمیته تخصصی ارتقای سطح سالمتیندنمودار فرا»

 

 

 

 ارتقای سطح سالمت ، بهداشت و ورزشکمیته تخصصی 

 سالمت زنان و خانواده شاخص کاهش بیماری های زنان و افزایش-
 پذیری ورزش بانوانافزایش فرهنگ-

   

ر گذار دهای اثرشناسایی مؤلفه

ی سطح سالمت و ارتقا

 بهداشت

 های زنانآوری آمار در رابطه با بیماریجمع

تغییر نگرش باورهای 

و  نادرست بهداشتی

ترویج سبک زندگی 

 ایرانی و اسالمی

های ارتقاء نشاط بررسی زمینه

اجتماعی و ارتقاء بهداشت 

 جسمانی، روانی

با هدف  تهیه و تدوین طرح و برنامه-
 ارتقای سطح سالمت، بهداشت و ورزش 

بندی و بررسی احصاء و اولویت -
 موضوعات مربوط به سالمت خانواده 

 مدیریت دانش و ارتقای سطح آموزش در حوزه سالمت و ورزش زنان و خانواده -
 آموزش رفتارهای حافظ سالمت، بهداشت و ارتقای نشاط اجتماعی-
 های شایع زناناجرای طرح غربالگری با هدف پیشگیری از سرطان-
 اجرای طرح ارتقاء وضعیت سالمت زنان و خانواده در سراسر استان -
 ریزی در جهت غنی نمودن اوقات فراغتبرنامه-
های دولتی و غیر دولتی  های و اقدامات بخشایجاد هماهنگی و سازماندهی میان فعالیت-

 در زمینه سالمت خانواده  



 

 شناسنامه فرآیند

  رسانی در حوزه زنان و خانوادهمدیریت سایت و اطالع  عنوان فرآیند:
  8شماره فرآیند:

 دفتر امور بانوان و خانواده اداره کل / دفتر:

های جمعی و مراجع مربوطه ارتقاءسطح تعامل با رسانه هدف فرآیند:

 حوزه زنان و خانواده

 مستمر انجام فعالیت:مدت زمان 

  کارشناس امور خانواده مسؤلیت ها:

 جامعه زنان و خانواده استان ذینفعان:

 افزار اتوماسیون ادارینرم ها / ابزار مورد استفاده:سیستم

 هاخروجی/ خروجی اقدامات هاورودی/ ورودی

رسانی و ارتباط با اطالع

جامعه و افکارسنجی در 

 حوزه زنان و خانواده

 

ارائه اخبار و گزارشات خبری و -
ساز در ارائه به مراجع تصمیم

 حوزه زنان و خانواده
روزرسانی بانک تکمیل و به-

اطالعاتی زنان )نخبگان، 
صاحبنظران، توانمندان و معرفی 

 های آنان(ها و توانمندیقابلیت
ایجاد سایت اینترنتی به منظور -

رسانی و افزایش ارتباط با اطالع
 ا و اقشار مختلف جامعههسازمان

مستندسازی اخبار و اطالع و به -
 روزرسانی سایت

 

ای، مسائل و آسیبهای های توسعهتدوین و تعیین شاخص-
 هاریزیمندی در برنامهاجتماعی زنان به منظور بهره

مشارکت در ساماندهی نحوه استخراج و ارائه آمار در حوزه -
 زنان و خانواده 

های حوزه زنان و تبیین مسائل و چالشبررسی، مطالعه و -
 رفت از آن خانواده و ارائه راهکارهای مناسب برای برون

 

 

 

 

 

 

 

 



      عنوان فرآیند              

 

 هدف 

 

 

 ورودی  

 

  

 اقدامات

 

 

 

 

 خروجی

 

 

 

 «حوزه زنان و خانوادهرسانی در نمودار فرایند مدیریت سایت و اطالع»

 

 

 

 

 

 

 رسانی در حوزه زنان و خانواده مدیریت سایت و اطالع

 خانوادههای جمعی و مراجع مربوطه حوزه زنان و سطح تعامل با رسانه ارتقاء

 

 ساز در حوزه زنان و خانواده شات خبری و ارائه به مراجع تصمیمارائه اخبار و گزار-
 (های آنانها و توانمندیقابلیتنظران، توانمندان و معرفی روزرسانی بانک اطالعاتی زنان )نخبگان، صاحبتکمیل و به-
 ها و اقشار مختلف جامعهزمانرسانی و افزایش ارتباط با ساایجاد سایت اینترنتی به منظور اطالع-
 رسانی سایتروزمستندسازی اخبار و اطالع و به-

 رسانی و ارتباط با جامعه و افکارسنجی در حوزه زنان و خانوادهاطالع

 هاریزیمندی در برنامهرهای، مسائل و آسیبهای اجتماعی زنان به منظور بههای توسعهتدوین و تعیین شاخص-
 مشارکت در ساماندهی نحوه استخراج و ارائه آمار در حوزه زنان و خانواده -
 رفت از آن های حوزه زنان و خانواده و ارائه راهکارهای مناسب برای برونبررسی، مطالعه و تبیین مسائل و چالش-


