
  



 تحلیل      1

 84صفحه  SSADMمرحله اول :4-1نمودار 

 گزارش امکان سنجی اصول مرجع

 (اختیاری)     

 مستندات بررسی مقدماتی

1-1 

2-1 

5-1 

4-1 

6-1 

3-1 

 مستندات 

 بررسی مقدماتی

 مدل موجودیت

 جاری

 تهیه مدل موجودیت

 جاری

مشکالت 

 موجود
مشکالت 

 موجود

مشکالت 

 موجود

ایجاد عطف متقابل مخازن 

 موجودیت-داده 

 DFDتهیه 

 فیزیکی موجود

 DFDتهیه 

 منطقی موجود

 تهیه فهرست مشکالت 

 ونیازمندیها

 بررسی مقدماتی 

 سیستم موجود

 عطف متقابل مخازن 

 موجودیت -داده

 (منطقی-فیزیکی)

DFD 

 فیزیکی 

 موجود

DFD فیزیکی موجود 

 

  

 منطقی موجود DFD فهرست مشکالت ونیازمندیها مدل موجودیت جاری

 

  



 نمودارجریان داده

 :تاریخ مدیریت رادیولوژی:سیستم

 3از1:صفحه :تدوین کننده

 :منطقی/فیزیکی:                             مطلوب/ موجود                                                     1:سطح

 بیمار

 88صفحه 

 پذیرش

 

1 

 تعیین قرار مالقات 

 وثبت مراجعه بیمار
 برگ تعیین مالقات

 M1 درخواست فیلم گزارش عکسبرداری

M3 

M2 

2 

4 

3 

پزشک 

 گزارش جدید عمومی

 از گزارش جدیدای نسخه 

 متصدی پرونده
 کارشناس رادیولوژی

 انجام عکسبرداری

 فیلم عکسبرداری

 فرم درخواست 

 عکسبرداری

 گزارش یا فیلم عکسبرداری

بایگانی فیلم یا گزارش 

 عکسبرداری

 تهیه گزارش 

 جهت بیمار

 متخصص رادیولوژی

یا گزارشات فیلم ها 

 عکسبرداری 

 بخش رادیولوژی یک بیمارستانDFD: 4-2شکل



 نمودارجریان داده

 :تاریخ رادیولوژی مدیریت:سیستم

 3از2:صفحه :تدوین کننده

 :منطقی/فیزیکی:                             مطلوب/ موجود                                                     2:سطح

 92صفحه 

فرم درخواست  بیمار

 برگ تعیین مالقات عکسبرداری

 برگ تعییم مالقات 

فرم درخواست 

 عکسبرداری

 دفتر ثبت روزانه

 فرم درخواست عکسبرداری

 تعیین قرار مالقات کنترل قرار مالقات بیمار 

 یافتن فرم درخواست عکسبرداری 

 گزارش  –ویادداشت تفصیلی فیلم 

 درخواستی

 گزارش عکسبرداری درخواستی –فیلم 
 انجام عکسبرداری

 کارشناس عکسبرداری

M1 

M5 

M4 

 متصدی پذیرش پرستار

 منشی

2-1 1-1 

2 

3-1 

 کارکرد تعیین قرارمالقات وثبت مراجعه مشتریتجزیه :4-3شکل 

 پذیرش:عنوان



 نمودارجریان داده

 :تاریخ مدیریت رادیولوژی:سیستم

 3از3:صفحه :تدوین کننده

 :منطقی/فیزیکی:                             مطلوب/ موجود                                                     2:سطح

 94صفحه 

 ((گزارش عکسبرداری/ بایگانی فیلم ))برای کارکرد سطح یک DFDسطح دوم :4-4شکل 

 گزارش عکسبرداری  -درخواست فیلم

 فیلم عکسبرداری 

 گزارش متصدی پرونده

 متصدی پرونده

 فیلم عکسبرداری متخصص رادیولوِژی

 گزارش بیمار  –فیلم 

 متصدی پرونده

 گزارش عکسبرداری –فیلم 

M1 

M7 

M6 

M2 

M3 

1-3 

2-3 

3-3 

4 

M8 

 -برگرداندن فیلم ها

 گزارشات به پرونده ها

 به دست آوردن کلیه فیلم ها و

 گزارشات موجود  برای بیمار معین 

 تهیه گزارش بیمار

 قرار دادن فیلم جدید طبق

 تاریخ در درون پرونده

 فیلم های عکسبرداری  –گزارشات 

 نسخه جدید گزارش 

 ایجاد پرونده:عنوان



 کارکرد ماشین نویس فرم صورتحساب: 4-5شکل 

 96صفحه 

 مشتری
 بخش

 حسابداری

 شماره شناسایی

 شرح کوتاه

 2-7 ماشین نویس

 ماشین نویسی فرم

 مسئول صورتحساب

 کارکرد

 مقصد داده–منبع 

 جریان داده

 اعالمیه بستانکار

 برگ درخواست مالقات

 تأیید

 کاالهای برگشتی

 ومقدار محصوالت

 مخزن داده

 شناسایینوع وشماره 

M1 

M7 

 سفارش

 صورتحساب



 نمودارجریان اسناد

 :تاریخ فروش:سیستم

 1از1:صفحه :تدوین کننده

 4-6شکل 

 98صفحه 

 مشتری

 توزیع محصول

 فروش

 حسابداری

 دفترکل: رایانه

 حسابداری فروش

 تهیه کننده مواد

 انبار محصول

 اعالمیه تحویل کاال

 تأییدیه سفارش

 از اعالمیه  ای نسخه 

 تحویل کاال

 سفارش

 فرم داخلی 

 سفارش

 دستورالعمل 

 توزیع کاال

 اعالمیه رسید

 کاال

 صورت های 

 مالی

 صورت های

 فروش 

 فهرست هفتگی 

 سقف اعتباری

 صورتحساب و

 اعالمیه بستانکار

 صورتحساب ها و بستانکاری ها
 فهرست پرداخت ها 

 

 اسناد و

 مدارک خرید

 فرم درخواست 

 خرید



 مشتری

 توزیع محصول

 فروش

 حسابداری

 دفترکل: رایانه

 حسابداری فروش

 تهیه کننده مواد

 انبار

 اعالمیه تحویل کاال

 تأییدیه سفارش

 نسخه ایی از اعالمیه  

 تحویل کاال

 سفارش

 فرم داخلی 

 سفارش

 دستورالعمل 

 توزیع کاال

 اعالمیه رسید

 کاال
 صورت های 

 مالی

 صورت های

 فروش 

 فهرست هفتگی 

 سقف اعتباری

 صورتحساب و

 اعالمیه بستانکار

 صورتحساب ها و بستانکاری ها
 فهرست پرداخت ها 

 

 اسناد و

 مدارک خرید

 فرم درخواست 

 خرید

 محدوده سیستم

 101صفحه 

 توافق با مدیریت پیرامون محدوده سیستم:4-7شکل 



 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

 4از1:صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجود                                                     1:سطح

 مشتری

 حسابداری

 حسابداری

 تهیه کننده

2 
1 

3 

 نسخه رسید 

 توزیع محصول تحویل

 برگ سفارش

 مجدد 

 رسید کاالی 

 رسید کاالی  دریافت شده

 دریافت شده

 فرم

 داخلی

 سفارش

 دستورالعمل 

 توزیع

 رسید تحویل

 تأییدیه سفارش سفارش

 فهرست هفتگی 

 سقف اعتبارات

 فروش

 انبار

 کنترل موجودی

 ورود سفارش

 بسته بندی محصول 

 و توزیع

 فیزیکی وضعیت موجود بر اساس جریانDFDسطح یک: 4-8شکل 

 102صفحه 



 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

 4از2:صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجود                                                    2 :سطح

 کنترل موجودی:عنوان 

 تهیه کننده حسابداری

M4 

 فروش توزیع محصول 1 2

 کارمند موجودی ماشین نویس

 دریافت کاال
 انباردار

 فرم داخلی

 سفارش

 بسته بندی و توزیع 

 کاال
 ورود سفارش

 ماشین نویسی 

 دستورالعمل توزیع
 تخصیص موجودی به 

 فارشس

 نظارت بر سطح

 موجودی

 مطابقت رسید دریافت 

 کاال با موجودی دریافت

 آنومقدارافزایش شده 

 رسید
 دریافت

 کاال

 کارت سفارش 

 مجدد

 موجودی

 رسید دریافت

 کاال 

2-3 1-3 

3-3 

4-3 

 103صفحه 

 (کنترل موجودی)3مثالی ساده از تجزیه کارکرد :4-9شکل 

 دستورالعمل 

 وزیعت



 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

 4از3:صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجود                                                    3: سطح

 بازبینی سطح موجودی ها:عنوان 

 104صفحه 

M4 موجودی 

M7 

 حسابداری

 رسید انبار
 کارمند کنترل موجودی

 سرپرست

 بازبینی سطح موجودی ها و

 گزارش موجودی ها

 جایگزینی کارت های 

 سفارش مجدد
 استخراج کارت های سفارش

 مجدد مورد لزوم

 سرپرست

 کارت سفارش مجدد

 
 موجودی های 

 کاهش یافته

 کارت سفارش مجدد

 
 کارت سفارش مجدد

 

2-3-3 3-3-3 

1-3-3 

 (بازبینی سطح موجودی ها)3-3مثالی ساده از کارکرد :4-10شکل 



 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

 از: صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجود                                                     2:سطح

 کنترل موجودی:عنوان 

 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

   :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجود                                                     1:سطح

 کنترل موجودی:عنوان 

 تهیه کننده حسابداری

 فروش توزیع محصول 1 2

 فرم داخلی سفارش

 

 بسته بندی و توزیع 

 کاال
 ورود سفارش

 دستورالعمل توزیع

 رسید
 کاالی

 دریافتی

 کارت سفارش 

کاالی رسید  مجدد

 دریافتی

  
 اتصال ورودی ها وخروجی ها به یک کارکرد: 4-11شکل 

 106صفحه 



 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

 از  :صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجود                                                  2:سطح

 کنترل موجودی:عنوان 

 107صفحه 

 4-12شکل 

 فروش 1

 ورود سفارش

 توزیع محصول 2

 بسته بندی و توزیع 

 محصول

 مدیر 1-3

 تخصیص موجودی

 به سفارش

 کارمند کنترل موجودی  3-3

 بازبینی سطح 

 موجودی ها

4-3 

 ثبت موجودی جدید 

 در نمودار موجودی 

 حسابداری تهیه کننده

 فرم داخلی سفارش 6

 7 نمودارموجودی
 کارمند کنترل موجودی 

 فرم داخلی سفارش دستورالعمل توزیع

 

 کارت سفارش 

 مجدد
 رسید رسید کاالی دریافتی 

 دریافتی کاالی



 سند

 108صفحه 

 سه نمونه از سیستم های جاری ونتایج حاصله از آنها: 4-13شکل 

 از اسنادای دسته 

 سند

1-2 

1-2 

1-2 

1-1 

1-1 

1-1 

 دریافت

 دریافت

 دریافت

 بخش فروش

 بخش فروش

 بخش فروش

 پردازش سفارشات

 پردازش سفارشات

 بایگانی اسناد و

 پردازش سفارشات

زدن مهر تاریخ،کنترل و 

 بایگانی اسناد

 

 زدن مهر تاریخ وکنترل

 زدن مهر تاریخ وکنترل



 نمودارجریان داده

 :تاریخ فروش:سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی:                             مطلوب -موجودصفر                                                  :سطح

 111صفحه 

 وضع موجود برای یک سیستم با کارکردهای فروش،انبارداری وتوزیع محصولصفریزیکیف سطح  DFD: 4-14شکل 

 تهیه کننده

 مشتری
 حسابداری

 فروش،توزیع وانبارداری



 مشتری

 توزیع محصول

 فروش

 حسابداری

 دفترکل: رایانه

 حسابداری فروش

 تهیه کننده مواد

 انبارمحصول

 اعالمیه تحویل کاال

 تأییدیه سفارش
 از اعالمیه  ای نسخه 

 تحویل کاال

 سفارش

 فرم داخلی 

 سفارش

 دستورالعمل 

 توزیع کاال

 اعالمیه رسید

 کاال
 صورت های 

 مالی

 صورت های

 فروش 

 فهرست هفتگی 

 سقف اعتباری

 صورتحساب و

 اعالمیه بستانکار

 صورتحساب ها و بستانکاری ها
 فهرست پرداخت ها 

 

 اسناد و

 مدارک خرید

 فرم درخواست 

 خرید

 محدوده سیستم

 113صفحه 

 از کارکرد انبارداری در درون سیستمنمایشی بخشی :4-15شکل 



 مشتری

 توزیع محصول

 فروش

 حسابداری

 دفترکل: رایانه

 حسابداری فروش
 تهیه کننده مواد

خروج کاال از 

 انبار

 اعالمیه تحویل کاال

 تأییدیه سفارش
 نسخه ایی از اعالمیه  

 تحویل کاال

 سفارش

 فرم داخلی 

 سفارش

 دستورالعمل 

 توزیع کاال

 اعالمیه رسید

 کاال

 صورت های 

 مالی

 صورت های

 فروش 

 فهرست هفتگی 

 سقف اعتباری

 صورتحساب و

 اعالمیه بستانکار

 صورتحساب ها و بستانکاری ها
 فهرست پرداخت ها 

 

 اسناد و

 مدارک خرید

 محدوده سیستم

 114صفحه 

 4-16شکل 

ورود کاال از 

 انبار



 درخواست

 

 – فیلم

 

 گزارش

 

 رادیولوژی

 

 

 فیلم 

 

 رادیولوژی

 

 

 

 گزارش

 بیمار

 دفتر ثبت روزانه

 درخواست

 عکسبرداری

می  ارائه

 دهد

تخصیص می  دربردارد قرار مالقات 

 یابد

–درخواست فیلم 

 گزارش رادیولوژی

تولید 

 می کند

بدست  دارد فیلم رادیولوژی

 می دهد

بدست  دارد گزارش

 می دهد

 4-17شکل  117صفحه 

 موجودیت

 موجودیت

 بیمار
 دفتر ثبت

 

 روزانه

 درخواست 

 

 عکسبرداری

 قرار

 

 مالقات



 نام موجودیت

 نام موجودیت

 4-18شکل 

1:1 

1:M 

M:N 

 119صفحه 



 مدل موجودیت

 :تاریخ سفارش پردازش:سیستم

 1از1:صفحه :تدوین کننده

 تحلیل سیستم :ویرایش

 120صفحه 

 4-19شکل 

 مشتری

 سفارش

 خط سفارش

 محصول

 انجام می دهد

 دارد

 سفارش داده می شود



 مدل موجودیت

 :تاریخ رادیولوژی مدیریت:سیستم

 1از1:صفحه :تدوین کننده

 تحلیل سیستم :ویرایش

 122صفحه 

 4-20شکل 

 بیمار

 درخواست

 عکسبرداری

 تعیین قرار مالقات

 دفتر ثبت روزانه

 گزارش /فیلم

 عکسبرداری

 درخواستی
 گزارش فیلم عکسبرداری

 دربردارد

 دربردارد

 نتیجه می دهد

 ارائه می دهد

 تخصیص می یابد
 دارد

 دارد

 نتیجه می دهد



 پزشک بیمار

 123صفحه 

 4-21شکل 



 124صفحه 

 4-22شکل 

 پزشک بیمار

 تعیین قرار مالقات



 125صفحه 

 پزشک عملیات

 4-24شکل 

 4-25شکل 

 پزشک عملیات

 وظیفه

 پزشک

 4-23شکل 



 126صفحه 

 4-26شکل 

 شرکت واحد سازمانی

 پروژه



 شرکت

 خط سفارش

 الف ب

 127صفحه 

 4-27شکل 



 128صفحه 

 4-28شکل 

 فیزیکی وضع موجودDFD مدل موجودیت

 مشتری

 سفارش

 خط سفارش

 صورتحساب

 پرداخت اعالمیه بستانکار

M6 

M10 

 نسخه دستورالعمل توزیع

 صورتحساب

 مشتری

 صورتحساب ،اعالمیه مشتری

 بستانکار ،پرداخت

 اظهارنامه

 فروش

 نام ونشانی مشتری

 دفتر کل فروش

 ماشین نویس

 کارمند حسابداری

 صورتحساب ها نسخه 

 بستانکار های اعالمیه 

 پرداخت ها

7-1 

3-2 

 ماشین نویسی 

 صورتحساب

 ثبت صورتحسابها ،اعالمیه های 

 بستانکاروپرداخت

 

 انجام می دهد



 129صفحه 

 موجودیت -عطف متقابل مخازن داده فیزیکی :4-29شکل 

 M6اسم ونشانی مشتری 

 

 

 

 

 M10کل فروش  دفتر

 مشتری

 مشتری

 صورتحساب

 پرداخت اعالمیه بستانکار

 خط سفارش



 موجودیت -عطف متقابل مخزن داده 

 :تاریخ رادیولوژی مدیریت:سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی

 131صفحه 

 موجودیت در سیستم رادیولوژی –عطف متقابل مخزن داده فیزیکی : 4-30شکل 

 

 

  درخواست فیلم یا گزارش                   

 M1رادیولوژی                         

 M2رادیولوژی   فیلم یا گزارش

 

 M7رادیولوژی   فیلم یا گزارش

 

 M8رادیولوژی   فیلم یا گزارش

 

  

 

  M4دفتر ثبت روزانه                       

 بیمار

 بیمار

 فیلم رادیولوژی گزارش

 دفتر ثبت روزانه

 قرار مالقات

 درخواست رادیوژی



 موجودیت -عطف متقابل مخزن داده 

 :تاریخ رادیولوژی مدیریت:سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 :منطقی-فیزیکی

 131صفحه (ادامه)

 موجودیت در سیستم رادیولوژی –عطف متقابل مخزن داده فیزیکی : 4-30شکل 

 

 

 M5فرم درخواست رادیولوژی                   

 

 

 

 M3رادیولوژی فیلم

 

 

  

 

  M6گزارش                             

 بیمار

درخواست 

 رادیوژی

 فیلم رادیولوژی

 قرار مالقات
 بیمار

 بیمار

 گزارش

 قرار مالقات



 132صفحه 

 فیزیکی وضعیت موجود ،جریان داده های وارده وصادره از مخزن داده دفتر کل فروشDFDبخشی از: 4-31شکل 

 موجودیت –عطف متقابل مخزن داده فیزیکی 
 مشتری

سربرگ اظهارنامه 

 فروش

 صورتحساب

 پرداخت

 دفتر کل فروش

 M7دفتر کل فروش   

M7 

 متصدی صورتحساب

 تهیه  صورتحساب

 متصدی دفترکل

 تخصیص پرداخت به 

 (صورتحساب ها)
 مشتری

 متصدی دفترکل

 نسخه برداری از برگه های 

 دفترکل برای تهیه اظهانامه فروش

7-3 

8-3 

9-3 

 صورتحساب
 نسخه دستورالعمل صورتحساب

 توزیع

 مشتری 

 صورتحساب 

 پرداخت

 پرداخت

 اظهارنامه فروش 

 پرداخت

ش
رو

رنامه ف
ظها

گ ا
ر
رب

س
 



 اظهارنامه فروش

 133صفحه 

 4-32شکل 

 1379مهر:                      ماه 

 14791حسن حسنی                             ب 

 تهران خ انقالب کوی خردمند

 بستانکار                بدهکار:              تاریخ                     نوع عملیات                شماره جمع ازقبل

                                                                                                                      10/00 

 17/00                                               00174صورتحساب                                          4/1

 27/00                                               00175صورتحساب                                        6/11

     17/00                   00174پرداخت                  چک                           7/1

 10/00                                                00176صوررتحساب                                        7/1

                    10/00                 00176پرداخت                      نقدی                       12/1

 25/00                                                00177صورتحساب                                       12/1

 62/00:                  جمع بدهی                                                                                        

 فروش سربرگ اظهارنامه پرداخت صورتحساب مشتری 

 ماهی که صورتحساب بدان ختم می شود تاریخ تاریخ شماره 

 جمع از قبل مرجع پرداخت/نوع شماره نام

 جمع بدهی مقدار مقدار نشانی



 موجودیت -عطف متقابل مخزن داده 

 :تاریخ رادیولوژی مدیریت:سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 منطقی/فیزیکی

 135صفحه 

 4-33شکل 

 L1 سابقه بیمار

 L2 قرار مالقات

درخواست  L3 کار بعدی

 رادیوژی

 بیمار

 فیلم رادیولوژی گزارش

 قرار مالقات

 درخواست رادیولوژی

 قرار مالقات

 دفتر ثبت روزانه

 قرار مالقات 

 بیمار



 مدل موجودیت

 :تاریخ :سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 تحلیل سیستم 1 مرحله:ویرایش

 136صفحه 

 4-34شکل 

 تهیه کننده

 سفارش تأمین 

 کسری موجودی

 قلم موجودی

 مشتری

 سفارش فروش

 سربرگ اظهارنامه دستورالعمل توزیع

 فروش

 صورتحساب 

 فروش

 پرداخت در قبال

 فروش

 تحویل به 

 مشتری

 رسید تحویل

 صورتحساب 

 کنندهتهیه 

پرداخت در قبال 

 خرید

سربرگ اظهارنامه 

 کنندهتهیه 



 مدل موجودیت

 :تاریخ :سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 تحلیل سیستم 1 مرحله:ویرایش

 137صفحه 

 4-35شکل 

 تهیه کننده

 سفارش تأمین 

 کسری موجودی

 قلم موجودی

 مشتری

 سفارش فروش

 سربرگ اظهارنامه دستورالعمل توزیع

 فروش

 صورتحساب 

 فروش

 پرداخت در قبال

 فروش

 تحویل به 

 مشتری

 رسید تحویل

 صورتحساب 

 کنندهتهیه 

پرداخت در قبال 

 خرید

سربرگ اظهارنامه 

 کنندهتهیه 

 L2 تهیه کننده  

 
 موجودی

 L3 

  

 L1مشتری  

 

 



 مدل موجودیت

 :تاریخ :سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 تحلیل سیستم 1 مرحله:ویرایش

 138صفحه 

 4-36شکل 

 تهیه کننده

 سفارش تأمین 

 کسری موجودی

 قلم موجودی

 مشتری

 سفارش فروش

 سربرگ اظهارنامه دستورالعمل توزیع

 فروش

 صورتحساب 

 فروش

 پرداخت در قبال

 فروش

 تحویل به 

 مشتری

 رسید تحویل

 صورتحساب 

 کنندهتهیه 

پرداخت در قبال 

 خرید

سربرگ اظهارنامه 

 کنندهتهیه 

 L2 تهیه کننده  

 
 موجودی

 L3 

  

 L1مشتری  

 

 



 142صفحه 

 4-37شکل 

 مشتری

 انبار

M2 فرم سفارش 

 سفارش

 سفارش تلفنی

 دسته سفارش های 

 تایی 20

 کارمند ساده

 20<بازبینی فرم سفارش اگر 

 به انبارسفارشات ارسال آن گاه 

 دریافت سفارش و

 تکمیل فرم سفارش 

 1-4 متصدی تلفن

5-1 

 سفارش



 143صفحه 

 4-38شکل 

 مشتری

M3 فرم سفارش 

 سفارش

 سفارش تلفنی

 کامیون آماده 

 حمل       

 متصدی حمل ونقد

 بار زدن کامیون برای

 تحویل محصول 

 دریافت سفارش و

 تکمیل فرم سفارش 

 1-4 متصدی تلفن

6-1 

 انبار

 سفارش



 144صفحه 

 4-39شکل 

 تهیه مستندات امور سفارشی

 1-7 کنترل تولید

 امور ثبتی نسخه صورتی رنگ

 جریان داده های فیزیکی

 تهیه مستندات امور سفارشی

 1-7 کنترل تولید

 سفارش سفارش

 جریان داده های منطقی



 146صفحه 

 4-40شکل 

 مشتری

M2 فرم سفارش 

 سفارش تلفنی

 دریافت سفارش و

 تکمیل فرم سفارش 

 1-4 متصدی تلفن

 انبار

 سفارش

 سفارش

 کارمند

 وتعداد بازبینی سفارش 

 ارسال سفارشات بیشتر

 عدد به انبار 20از  

5-1 

 سفارش

 1-7 ماشین نویس

 ماشین نویسی تایید

 سفارش 

 

 تاییدیه سفارش

 سفارش

M3  نسخه فرم سفارش 

 سفارش

 متصدی حمل ونقد

 آماده سازی محموله جهت ارسال

6-1 

 سفارش

DFDفیزیکی 



 146صفحه (ادامه)

 4-40شکل 

 مشتری

DFDمنطقی 

 انبار

L 1 سفارش 

 سفارش تاییدیه سفارش

 سفارش
 سفارش

 سفارش سفارش

 تهیه تاییدیه سفارش

7-1 4-1 

6-1 

 آماده سازی محموله 

 جهت ارسال

 دریافت سفارش



 نیازمندی ها –مشکالت  فهرست

 :تاریخ مدیریت رادیولوژی:سیستم

 1از 1 :صفحه :تدوین کننده

 149صفحه 

 4-41شکل 

 مرجع حل مطرح کننده نیاز/مشکل                                        شماره

1     

وگزارش رادیولوژی در محل های مختلفی نگهداری می شود ؛ بنابراین در  فیلم

 (مشکل)مواقع ضروری ،ردیابی وپیگیری آن مشکل است

 متصدی

 پرونده

2 

ه کارشناس رادیولوژی بیماران را براساس وقت سیستمی جهت اطمینان از این ک

سیستم فعلی بر اساس زمان ورود بیمار عمل می .تعیین شده می بیند ، وجود ندارد

 .کند

 کارشناس 

 رادیولوُژی

3 

گزارشی که نشان دهنده شماره ونوع فیلم های رادیولوژی که درطی  روز تهیه 

 .می باشد می شوند،مورد نیاز

متخصص 

 رادیولوژی

4 

هیچ گونه  شکستگی  ای مشاهده  “مانند )استاندارد   امکان تهیه گزارشات

 .به صورت پیاپی وکارا  فراهم گردد(   ”نگردید

متخصص 

 رادیولوژی

 



  


