
عورش

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 نامز نييعت تهج هيلوا تاسلج يرازگرب
هاگشيامن يرازگرب

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

يشزومآ زكارم هب مالعا

مسارم يرازگرب نامز مالعا
اه هدكشناد هب

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 ماجنا تهج هدكشناد طبار رفن كي يفرعم
مزال ياه يگنهامه

همان يفرعم

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 هاگشيامن يرازگرب ييارجا روما ماجنا
 زا توعد ،يدنب هفرغ ،نلاس ورزر(

)... و نيلوئسم

ناياپ

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 سرادم نازومآ شناد زا توعد
ناشوه زيت و هنومن

هاگشناد يفرعم زور مسارم يرازگرب دنيآرف
DG-22-07:كردمهرامش

1 :شياريو هرامش
2زا2 :هحفص هرامش

همان

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 و اه هفرغ رد رضاح دارفا يارب حول هيهت
هاگشيامن نراكردنا تسد

ناشخرد ياه دادعتسا رتفد سانشراك

 رتفد ريدم دييات ذخا و يلام كرادم يسررب
 هب لاسرا تهج يشزومآ نواعم و

يرادباسح

:تاحيضوت
 هاگشناد ،يكشزپ مولع هاگشناد :لماش يشزومآ زكارم-1
 و كينورتكلا شزومآ هدكشناد،رون مايپ هاگشناد ،يتعنص
 ناتسا و زاريش سرادم و شرورپ و شزومآ،ناتسا ياههاگشناد
...و
 و روضح تسيل ،هاگشيامن ياه هنيزه :لماش يلام كرادم-2
 ....و اه هفرغ رد نيرضاح بايغ
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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

 دانشگاه معرفي روز مراسم برگزاري :عنوان خدمت

 دانشگاه معرفي :هدف از ارائه خدمت

 دهاي درخشانطبقه سوم، دفتر استعدا ،مديريت دانشگاه شيراز مركزي بلوار جمهوري، ساختمان :محل مراجعه و عنوان واحد

 ذاكري طاهره :متصدي انجام كار

 ري دانشگاهاساعات اد :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 :خدمت

- 

 :مدارك و اطالعات مورد نياز
نامه اعالم زمان برگزاري نمايشگاه به مراكز آموزشي 

 الزم هاي هماهنگي انجام جهت دانشكده رابط نفر معرفي نامه به يك

 - :رم هاي مورد استفادهف

 :قوانين و مقرارت
آيين نامه هاي وزارتي 

 آيين نامه هاي مصوب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان 
نحوه دسترسي به خدمت و فناوري مورد 

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

 DG-22-007به شرح نمودار   :مراحل انجام كار

ماه  5-4  :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

: شماره ويرايش
 1 از 1 :شماره صفحه 

 

 

 

 معاونت آموزشي دانشگاه شيراز: عنوان دستگاه

دانشگاه معرفي روز مراسم برگزاري   :روش/ عنوان فرآيند ذاكري سركار خانم :روش/مسئول فرآيند در سالمورد  1: )روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند  
 

آموزان مدارس  و دانش  جويان دانشگاه هادانش   :دامنه عملكرد  8 :تعداد مراحل فرآيند
 نمونه دولتي و تيزهوشان

دانشگاه معرفي روز مراسم برگزاري  :هدف از اجراي فرآيند  

مدير دفتر  بررسي مدارك مالي و اخذ تأييد :اختيارات شگاهينما يبرگزار  :مسئوليت ها
 و معاون آموزشي

دفتر  كارشناسان :خدمت دهندگان
 استعدادهاي درخشان

و دانش آموزان مدارس   دانشگاه ها نجويادانش :خدمت گيرندگان
 نمونه دولتي و تيزهوشان

: فرم هاي مورد نياز
- 

: مدارك مورد نياز
 نامه اعالم زمان برگزاري نمايشگاه به مراكز آموزشي

 انجام جهت دانشكده رابط نفر معرفي نامه به يك
 الزم هاي هماهنگي

    
 

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

آيين نامه هاي مصوب شوراي هدايت  
استعدادهاي درخشان 

 

: امكانات مورد نياز براي انجام فعاليت
 كامپيوتر و پرينتر رنگي و سياه سفيد  :افزاريامكانات سخت 

 SESSسيستم اتوماسيون اداري: امكانات نرم افزاري
 نفر 40 :نيروي انساني مورد نياز

: ايي هاي روش هاي اجراييمشكالت و نارس
 

 

 :فناوري موجود و مورد استفاده زمان تقريبي فرآيند

 دقيقه روز ماه
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