
٣٧ 

و خانواده  دفتر امور بانوان
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و ارزيابي بر عملكرد دستگاههاي: عنوان فراينـد-1 هماهنگي , نظارت
و سازمانهاي ذيربطاجرايي  ، نهادها

 شناسه فرايند:-2
و بهبود روشها تكميل مي شود.)  ( اين فيلد توسط دفتر تشكيالت

20/4/96تاريخ:-3

 امور بانوان وخانواده دفتر نام مركز/دفتر/اداره كل: استانداري نام دستگاه اجرايي: مالك فرايند-4

5-
تفرايند

مشخصا

در سطح استاننظارت بر هدف فرايند: و خانواده حسن اجراي ماموريتهاي محوله حوزه زنان
در دسـتگاهها از انجام كارهاي موازي و جلوگيري ، توانمند سازي و برقراري روابط صحيح اداري ايجاد هماهنگي

و نهادها
)مديريتي پشتيباني اصلي ( اختصاصي نوع فرايند: مشترك

 دستگاههاي استان خدمت گيرندگان:
 نحوه آغاز فرايند:

(ورودي ها)

رخداد رويدادي مشخصفرا رسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمت
ساير:تشخيص دستگاه

و برنامه هاخروجي فرايند: و ارزيابي ميزان اثربخشي آنگزارش روند اجراي طرح
: و نظرسنجي مدارك الزم براي انجام فرايند ، قرارداد، فرم هاي گزارش تفاهم نامه

و مقررات باالدستي و خانواده9-5-2-1. مطابق با بندهاي2قانون برنامه پنجم توسعه230. ماده2.تفاهم نامه1:قوانين شرح وظايف دفتر امور بانوان
فرم نظرسنجي ها:فرم

6-
يبهفرايند

دسترس
نحوه

و مستقيم فرايند در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن :آدرس دقيق

 نام سامانه مربوط به فرايند در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

رسانه ارتباطي فرايندنوع ارائهمراحل فرايند

 رساني فرايند در مرحله اطالع
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 در مرحله شروع فرايند
الكترونيكي

 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي
مرحله پردازش فرايند

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط
(  با ديگر دستگاه ها

الكترونيكي
 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 درمرحله ارائه فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

7-
طفرايندبا

ارتبا
ها
سايرسامانه

دستگاهي
ن
هما

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
استعالماستعالم الكترونيكي

غير
 يكيالكترون

برخط
online 

ايدسته
)Batch(

- شبكه دولت

8-
طفرايندبا

ارتبا
ساير

دستگاهها

 نام دستگاه ديگر
نام سامانه هاي دستگاه

 ديگر
فيلدهاي
 موردتبادل

مبلغ
(درصورت 
پرداخت
 هزينه)

اگراستعالم غيرالكترونيكياستعالم الكترونيكي
:است، استعالم توسط  برخط

online 
اي دسته

)Batch(

دستگاه مراجعه كننده--- سازمانهاي دولتي وغيردولتي

دستگاه مراجعه كننده

9-
گام

ن
عناوي

فرايند
ي
ها

و نهادهاي ذيربط-1 و فرمهاي مربوطه به دستگاهها ، شاخص ها ابالغ دستورالعمل ها
ي واطالع رساني براي شروع بازديدهاي نظارتيهماهنگ-2
و ارسال گزارشات براي ستاد-3  تهيه گزارش از روند اجراي طرح به صورت حضوري
و مشكالت-4 و پي گيري مسايل و طرح ها و نظارت بر حسن اجراي مصوبات  ارزيابي
و-5 و ارائه بازخورد از گزارشات و مصوبات بازديدهاي دوره اي به ستاد براي تداوم طرح بازديد دوره اي از روند اثربخشي طرحها
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مديريت تعامل بـا دسـتگاههاي اجرايـي اسـتان ازعنوان فرايند:-1
و خانواده  طريق كارگروه تخصصي زنان

 شناسه فرايند:-2
و بهبود روشها تكميل مي شود.)  ( اين فيلد توسط دفتر تشكيالت

20/4/96اريخ:ت-3

 امور بانوان وخانواده دفتر نام مركز/دفتر/اداره كل: استانداري نام دستگاه اجرايي: مالك فرايند-4

5-
تفرايند

مشخصا

ارتقاء نقش زنان درجامعه هدف فرايند:

(اختصاصي نوع فرايند: )مديريتي پشتيباني اصلي مشترك
و خانواده خدمت گيرندگان:  بانوان
 نحوه آغاز فرايند:

(ورودي ها)

رخداد رويدادي مشخصفرا رسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمت
.روز يكبار تشكيل مي گرد45ساير: براساس قانون جلسات كارگروه هرتشخيص دستگاه د

و خانواده در جامعهخروجي فرايند: و شرايط فرهنگي اجتماعي زنان ، امكانات مصوبات كارگروه در جهت ارتقاءسطح آگاهي

:  مدارك الزم براي انجام فرايند
و آما ، بانك اطالعاتي (دستگاههاي مربوطه و دريافت اطالعات الزم از منابع اطالعاتي و پيشنهادات دستگاهها رطرح ها

(  دوره اي منتشر شده از سوي مراجع رسمي

و مقررات باالدستي و ماده9طبق بند:قوانين و خانواده و كارگروه26شرح وظايف دفتر امور بانوان آيين نامه شوراي برنامه ريزي توسعه استان
 تخصصي مصوب هيات محترم وزيران

و فرم ارائه پيشنهادات- فرمها:  فرم صورتجلسات

6-
ن

يبهفرايند
دسترس

حوه

و مستقيم فرايند در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن :آدرس دقيق

 نام سامانه مربوط به فرايند در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

رسانه ارتباطي فرايندنوع ارائهمراحل فرايند

 در مرحله اطالع رساني فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 در مرحله شروع فرايند
الكترونيكي

 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي
مرحله پردازش فرايند

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط
(  با ديگر دستگاه ها

الكترونيكي
 ذكر ضرورت مراجعه حضورييكيغيرالكترون

 درمرحله ارائه فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

7-
طفرايندبا

ارتبا
ها
سايرسامانه

دستگاهي
ن
هما

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
استعالماستعالم الكترونيكي

غير
 الكترونيكي

برخط
online 

ايدسته
)Batch(

 سايتهاي اطالع رساني خبرگزاريها

8-
طفرايندبا

ارتبا
ساير

دستگاهها

 نام دستگاه ديگر
نام سامانه هاي دستگاه

 ديگر
فيلدهاي
 موردتبادل

مبلغ
(درصورت 
پرداخت
 هزينه)

اگراستعالمغيرالكترونيكياست،استعالم الكترونيكي
:استعالم توسط  برخط

online 
اي دسته

)Batch(

دستگاه اجرايي مرتبط با
 موضوع ترويجي

سايتهاي جازدستگاههاي
دستگاه مراجعه كننده-- ترويجي

9-
ي
ها
گام

ن
عناوي

فرايند

و تعيين دستور جلسه.1 در نهايت ارائه پيشنهادات و  كارگروه تخصصي برگزاري جلسات كميته هاي كارشناسي ذيل كارگروه
 ارسال دعوتنامه.2
و خانواده.3 و تنظيم صورتجلسه برگزاري جلسه كارگروه تخصصي زنان ، تهيه گزارش
و در صورت لزوم ارائه به شوراي برنامه ريزي توسعه استان.4  پي گيري مصوبات كارگروه تا حصول نتيجه
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وشناسعنوان فرايند:-1 و بـه روز رسـاني اطالعـات ، جمع آوري ايي
و خانواده  آمار در حوزه زنان

 شناسه فرايند:-2
و بهبود روشها تكميل مي شود.)  ( اين فيلد توسط دفتر تشكيالت

20/4/96تاريخ:-3

هامور بانوان وخانواد دفتر نام مركز/دفتر/اداره كل: استانداري نام دستگاه اجرايي: مالك فرايند-4

5-
تفرايند

مشخصا

و خانواده در استان هدف فرايند: آسيب شناسي حوزه بانوان

) نوع فرايند: مديريتي پشتيباني اصلي ( اختصاصي مشترك
 سازمانهاي مردم نهاد يا دستگاههاي مجري خدمت گيرندگان:

 فرايند: نحوه آغاز
(ورودي ها)

رخداد رويدادي مشخصفرا رسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمت
ساير:تشخيص دستگاه

و خانوادهخروجي فرايند: و اطالعات در حوزه زنان جمع آوري آمار
: و شاخص هاي الز مدارك الزم براي انجام فرايند و فرمانداريهاتهيه فرم ها و مكاتبه با دستگاهها و استعالم م براي هر عنوان از اطالعات

و مقررات باالدستي و خانواده3،4،5. طبق بند هاي2قانون برنامه پنجم توسعه230.ماده1:قوانين شرح وظايف دفتر امور بانوان
خ فرمها: و انوادهفرم بانك اطالعات طراحي شده توسط دفتر امور بانوان

6-
يبهفرايند

دسترس
نحوه

و مستقيم فرايند در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن :آدرس دقيق

 نام سامانه مربوط به فرايند در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

رسانه ارتباطي فرايندنوع ارائهمراحل فرايند

 اينددر مرحله اطالع رساني فر
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 در مرحله شروع فرايند
الكترونيكي

 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي
مرحله پردازش فرايند

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط
(  با ديگر دستگاه ها

الكترونيكي
 ذكر ضرورت مراجعه حضوريالكترونيكيغير

 درمرحله ارائه فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

7-
طفرايندبا

ارتبا
ها
سايرسامانه

دستگاهي
ن
هما

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
استعالماستعالم الكترونيكي

غير
 الكترونيكي

رخطب
online 

ايدسته
)Batch(

 شبكه دولت

8-
ساير

طفرايندبا
ارتبا

دستگاهها

 نام دستگاه ديگر
نام سامانه هاي دستگاه

 ديگر
فيلدهاي
 موردتبادل

مبلغ
(درصورت 
پرداخت
 هزينه)

اگراستعالمغيرالكترونيكياست،استعالم الكترونيكي
:استعالم توسط  برخط

online 
ايدسته

)Batch(

سازمانهاي مردم نهادمرتبط
با موضوعات طرح
 ودستگاههاي ذيربط

-- شبكه دولت
دستگاه مراجعه كننده

9-
ي
ها
گام

ن
عناوي

فرايند

و فرمانداريها.1 و اطالعات از دستگاهها و استعالم آمار و تدوين فرم بانك اطالعات  طراحي
بن.2 و طبقه  دي اطالعات دريافتي جمع آوري
و جلسات.3 ، طرح ها و اطالعات در برنامه ها  به كارگيري آمار
و اطالعات.4 روز رساني آمار  مكاتبه دوره اي جهت به
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و طرح هاي توانمندعنوان فرايند:-1 و حمايت از برنامه ها ساماندهي
و خانواد هسازي در حوزه زنان

 شناسه فرايند:-2
و بهبود روشها تكميل مي شود.)  ( اين فيلد توسط دفتر تشكيالت

20/4/96تاريخ:-3

 امور بانوان وخانوادهدفتر نام مركز/دفتر/اداره كل: استانداري نام دستگاه اجرايي: مالك فرايند-4

5-
تفرايند

مشخصا

، كيفيت زندگي بانوان استانارتقا سطح دانش ( شغلي, اجتماعي هدف فرايند: و ...) , آگاهي، توان مديريتي ، زيست محيطي فرهنگي

) نوع فرايند: (اختصاصي مشترك مديريتي پشتيباني اصلي
 سازمانهاي مردم نهاد يا دستگاههاي مجري خدمت گيرندگان:

ز فرايند:نحوه آغا
(ورودي ها)

رخداد رويدادي مشخصفرا رسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمت
ساير:تشخيص دستگاه

و خانواده هاخروجي فرايند: اجراي دوره هاي آموزشي ويژه بانوان
: و استعالمات مدارك الزم براي انجام فرايند مكاتبات

و مقررات باالدستيقوا و خانواده5،1،7. طبق بند هاي2قانون برنامه پنجم توسعه230.ماده1:نين شرح وظايف دفتر امور بانوان
و طبق درخواست هاي واصله فرمها: فرم هاي نظر سنجي

6-
يبهفرايند

دسترس
نحوه

ي و مستقيم فرايند در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه آنآدرس دقيق :ا بخشي از

 نام سامانه مربوط به فرايند در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

رسانه ارتباطي فرايندنوع ارائهمراحل فرايند

 در مرحله اطالع رساني فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 در مرحله شروع فرايند
كترونيكيال

 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي
مرحله پردازش فرايند

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط
(  با ديگر دستگاه ها

الكترونيكي
 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 درمرحله ارائه فرايند
الكترونيكي

كر ضرورت مراجعه حضوريذغيرالكترونيكي

7-
طفرايندبا

ارتبا
ها
سايرسامانه

دستگاهي
ن
هما

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
استعالماستعالم الكترونيكي

غير
 الكترونيكي

برخط
online 

ايدسته
)Batch(

 شبكه دولت

8-
ساير

طفرايندبا
ارتبا

دستگاهها

 نام دستگاه ديگر
نام سامانه هاي دستگاه

 ديگر
فيلدهاي
 موردتبادل

مبلغ
(درصورت 
پرداخت
 هزينه)

اگراستعالمغيرالكترونيكياست،استعالم الكترونيكي
:استعالم توسط  برخط

online 
اي دسته

)Batch(

مرتبطسازمانهاي مردم نهاد
و  با موضوعات طرح
 دستگاههاي ذيربط

-- شبكه دولت
گاه مراجعه كنندهدست

9-
ي
ها
گام

ن
عناوي

فرايند

و فرمانداريها.1 و نياز سنجي از دستگاهها  نظر سنجي
و برگزار كننده.2 و تعيين مجري و يا سازمانهاي مردم نهاد) جهت عقد قرارداد همكاري ) و هماهنگي با دستگاههاي مربوطه برنامه ريزي

 دوره آموزشي 
و نظارت.3 دوره برگزاري  بر اجراي
 دريافت بازخورد از آموزشهاي ارائه شده.4
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و سازماندهي كانون هاي فرهنگي اجتمـاعي عنوان فرايند:-1 حمايت
و پشتيباني از سازمانهاي مردم نهاد  بانوان

 شناسه فرايند:-2
ت و بهبود روشها  كميل مي شود.)( اين فيلد توسط دفتر تشكيالت

20/4/96تاريخ:-3

 امور بانوان وخانوادهدفتر نام مركز/دفتر/اداره كل: استانداري نام دستگاه اجرايي: مالك فرايند-4

5-
تفرايند

مشخصا

توسعه سرمايه هاي اجتماعي هدف فرايند:

)مديريتي پشتيباني اصلي نوع فرايند: (اختصاصي مشترك
و سازمانهاي مردم نهاد خدمت گيرندگان:  كانون ها
 نحوه آغاز فرايند:

(ورودي ها)

رخداد رويدادي مشخصفرا رسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمت
ساير:تشخيص دستگاه

و سازمانهاي مردم نهادافزايخروجي فرايند: و كيفي ارائه خدمات داوطلبانه از طريق كانون ها ش كمي
: فرمهاي اساسنامه تشكيل سازمانهاي مردم نهاد مدارك الزم براي انجام فرايند

و مقررات باالدستي و خانواده8،1،13. طبق بند هاي1:قوانين شرح وظايف دفتر امور بانوان
ا فرمها: و فرمهاي ارزيابي كانونهافرم ساسنامه

6-
يبهفرايند

دسترس
نحوه

و مستقيم فرايند در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن :آدرس دقيق

 نام سامانه مربوط به فرايند در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

رسانه ارتباطي فرايندنوع ارائهمراحل فرايند

 در مرحله اطالع رساني فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 در مرحله شروع فرايند
الكترونيكي

 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي
مرحله پردازش فرايند

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط
(  با ديگر دستگاه ها

الكترونيكي
 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 درمرحله ارائه فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

7-
طفرايندبا

ارتبا
ها
سايرسامانه

دستگاهي
ن
هما

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
عالماستاستعالم الكترونيكي

غير
 الكترونيكي

برخط
online 

ايدسته
)Batch(

 شبكه دولت

8-
ساير

طفرايندبا
ارتبا

دستگاهها

 نام دستگاه ديگر
نام سامانه هاي دستگاه

 ديگر
فيلدهاي
 موردتبادل

مبلغ
(درصورت 
پرداخت
 هزينه)

اگراستعالمغيرالكترونيكياست،استعالم الكترونيكي
:استعالم توسط  برخط

online 
اي دسته

)Batch(

سازمانهاي مردم نهادمرتبط
با موضوعات طرح
 ودستگاههاي ذيربط

-- شبكه دولت
دستگاه مراجعه كننده

دستگاه مراجعه كننده

9-
ي
ها
گام

ن
عناوي

فرايند

شر.1 و گروههاي واجد در سطح استان شناسايي افراد  ايط جهت تشكيل سازمان مردم نهاد با كانون هاي بانوان
و شكل گيري آنها.2  هماهنگي با اداره كل امور اجتماعي استانداري جهت تسهيل ثبت
 نظارت بر عملكرد كانون ها فرهنگي اجتماعي بانوان.3
به.4 و فعاليتهاي سازمانهاي مردم نهاد با توجه از خدمات داوطلبانه و خانواده استفاده  موضوعات فعاليت آنان در حوزه بانوان
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 فرم شناسنامه فرايندهاي استانداري

وعنوان فرايند:-1 و هماهنـگ سـازي امـور بـانوان هدايت , راهبري
 خانواده

 شناسه فرايند:-2
و بهبود روشها تكميل مي شود.)  ( اين فيلد توسط دفتر تشكيالت

20/4/96تاريخ:-3

 امور بانوان وخانواده دفتر نام مركز/دفتر/اداره كل: استانداري نام دستگاه اجرايي: فرايند مالك-4

5-
تفرايند

مشخصا

و تحكيم خانواده هدف فرايند: و معنوي زنان و تامين همه جانبه حقوق مادي ايجاد زمينه رشد

)مديريتي پشتيباني نوع فرايند: اصلي ( اختصاصي مشترك
و خانواده هاي استان خدمت گيرندگان:  زنان
 نحوه آغاز فرايند:

(ورودي ها)

رخداد رويدادي مشخصفرا رسيدن زماني مشخصتقاضاي گيرنده خدمت
ساير: طبق قانونتشخيص دستگاه

و بدسرپرستي فرايند:خروج و حمايت از زنان سرپرست خانوار و خانواده استيفاي حقوق زنان
: و استعالمات مدارك الزم براي انجام فرايند مكاتبات

و مقررات باالدستي و12،64،5،6،10،11. طبق بند هاي2قانون برنامه پنجم توسعه230.ماده1:قوانين خانوادهشرح وظايف دفتر امور بانوان
و امور زنان رياست فرمها: و دستورالعمل هاي ارسالي از سوي وزارت كشور و طبق درخواست هاي واصله فرم هاي نظر سنجي

 جمهوري

6-
يبهفرايند

دسترس
نحوه

و مستقيم فرايند در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن :آدرس دقيق

 ند در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:نام سامانه مربوط به فراي

رسانه ارتباطي فرايندنوع ارائهمراحل فرايند

 در مرحله اطالع رساني فرايند
الكترونيكي

 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 در مرحله شروع فرايند
الكترونيكي

 رت مراجعه حضوريذكر ضروغيرالكترونيكي
مرحله پردازش فرايند

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط
(  با ديگر دستگاه ها

الكترونيكي
 ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

 درمرحله ارائه فرايند
الكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوريغيرالكترونيكي

7-
طفرايند

ارتبا
با

ها
سايرسامانه

دستگاهي
ن
هما

 فيلدهاي موردتبادل نام سامانه هاي ديگر
استعالماستعالم الكترونيكي

غير
 الكترونيكي

برخط
online 

ايدسته
)Batch(

 شبكه دولت

8-
ساير

طفرايندبا
ارتبا

دستگاهها

 نام دستگاه ديگر
نام سامانه هاي دستگاه

 ديگر
فيلدهاي

 بادلموردت

مبلغ
(درصورت 
پرداخت
 هزينه)

اگراستعالمغيرالكترونيكياست،استعالم الكترونيكي
:استعالم توسط  برخط

online 
اي دسته

)Batch(

سازمانهاي مردم نهادمرتبط
با موضوعات طرح
 ودستگاههاي ذيربط

-- شبكه دولت
دستگاه مراجعه كننده

دستگاه مراجعه كننده

9-
ي
ها
گام

ن
عناوي

فرايند

و فرمانداريها.1  مكاتبه با دستگاهها
و طبقه بندي اطالعات.2  استخراج
 اجراي طرحها در سطح استان.3
ها.4 و نظارت بر اجراي طرح  بازرسي
و در صورت لزوم امور زنان رياست جمهوري.5 و اعالم به وزارت كشور  تهيه گزارش


