
عورش

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

وجشناد حرطوجشناد زا حرط تفايرد

 هتفريذپ تيامح يارب حرط ايآ
؟دوش يم

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد ريدم و سانشراك

 ياروش رد ندومن حرطم و حرط هيلوا يسررب
ناشخرد دادعتسا

رظن راهظا و يسررب

امنهار داتسا

هدكشناد

رظن راهظا و يسررب

رظن مالعا تشادداي

همان راهظا

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 يلام دانسا ذخا تهج وجشناد هب عالطا
يشزومآ تنواعم هب تادنتسم هيلك لاسراو

 ريدم دييات دروم يتخادرپ غلبم ايآ
؟دشاب يم رتفد

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد ريدم

يتخادرپ غلبم رد يرگنزاب

؟تسا حالصا لباق حرط ايآ

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

حالصا تهج وجشناد هب حرط تدوع

يلب

يلبريخ

ريخ

يلب

تاقباسم و يشهوژپ ياه حرط زا تيامح دنيآرف
DG-22-06:كردمهرامش

1 :شياريو هرامش
2زا2 :هحفص هرامش

؟تسا حالصا لباق حرط ايآ؟تسا اروش دييات دروم حرط ايآ

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

حالصا تهج وجشناد هب حرط تدوع يلبريخ

Aيلب

A

يشزومآ تنواعم

يرادباسح هب لاسرا و يسررب
تخادرپ تهج

Aناياپ



مشخصات فرآيند  
 9فرم شماره 

: شماره مدرك
 1 :شماره ويرايش

 1 از 1: صفحه
 

 

 استعدادهاي درخشان دفتر :دفتر/نام اداره   -:نام مديريت معاونت آموزشي :نام معاونت

 و مسابقات يپژوهش ياز طرح ها تيحما :عنوان خدمت

 و مسابقات يپژوهش ياز طرح ها تيحما :هدف از ارائه خدمت

 طبقه سوم، دفتر استعدادهاي درخشان ،مديريت دانشگاه شيراز مركزي بلوار جمهوري، ساختمان :محل مراجعه و عنوان واحد

 ذاكري طاهره :متصدي انجام كار

 دانشگاه ريااد ساعات :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 :خدمت

- 

 اظهارنامه/  طرح دانشجو :مدارك و اطالعات مورد نياز

 - :فرم هاي مورد استفاده

 :قوانين و مقرارت
آيين نامه هاي وزارتي 

 ين نامه هاي مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشانآي 
نحوه دسترسي به خدمت و فناوري مورد 

 :استفاده
  □ :اينترنت     :  پست      :   مراجعه حضوري
 dahad.shirazu.ac.ir :آدرس اينترنتي

 DG-22-006به شرح نمودار   :مراحل انجام كار

ماه  1  :زمان ميانگين انجام كار

 :تلفن

 6134799 :داخلي

 6460015 :خط مستقيم

 6286420 :دورنويس

 dahad@shirazu.ac.ir :ايميل

 71946-84471 :كدپستي

 



 
 
 
 

 روش ها/ مستندسازي فرآيندها  
: شماره مدرك

: ويرايششماره 
 1 از 1 :شماره صفحه 

 

 

 

 معاونت آموزشي دانشگاه شيراز: عنوان دستگاه

و  يپژوهش ياز طرح ها تيحما  :روش/ عنوان فرآيند ذاكري سركار خانم :روش/مسئول فرآيند در سالمورد 25: )روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند
 مسابقات

و  يپژوهش ياز طرح ها تيحما  :هدف از اجراي فرآيند  ازدانشگاه شير  جوياندانشي كليه  :دامنه عملكرد  9 :تعداد مراحل فرآيند
 مسابقات

از طرح  تيحما  :مسئوليت ها
 و مسابقات يپژوهش يها

دفتر  كارشناسان :خدمت دهندگان جويانبررسي پرونده هاي دانش :اختيارات
 استعدادهاي درخشان

 دانشگاه شيراز جوياندانش :خدمت گيرندگان

: فرم هاي مورد نياز
- 

: رك مورد نيازمدا
 طرح دانشجو

 اظهارنامه
    
 

: ضوابط و آئين نامه هاي مورد عمل
 آيين نامه هاي وزارتي

آيين نامه هاي مصوب شوراي هدايت  
استعدادهاي درخشان 

 

: براي انجام فعاليتامكانات مورد نياز 
 كامپيوتر و پرينتر رنگي و سياه سفيد  :امكانات سخت افزاري

 SESSسيستم اتوماسيون اداري: امكانات نرم افزاري
 نفر 2: نيروي انساني مورد نياز

: مشكالت و نارسايي هاي روش هاي اجرايي
 

 

 :فناوري موجود و مورد استفاده زمان تقريبي فرآيند

 دقيقه روز ماه
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