
عورش

يليصحتلا غراف هرادا سيئر

 همجرت كرادم نتشاذگ و اهسردآ يسررب
تكاپ رد هدش

يليصحتلا غراف سيئر

 و نآ برد ندز بسچ و كاپ ندرك رهم
هتخومآ شناد هب ليوحت

يليصحتلا غراف سيئر

 كي و وجشناد هدنورپ رد هخسن كي يناگياب
 و  هطوبرم نكنوز رد اضاقت همان هخسن
يليصحتلا غراف سيئر قاتا رد يرادهگن

ناياپ

نواعم

 هب عاجرا و هتخومآ شناد ياضاقت تفايرد
هناخريبد

هناخريبد

 هتخومآ شناد زا تكاپ هنيزه تفايرد

يليصحتلا غراف سيئر

 زا هدش هئارا هدش همجرت كرادم يسررب
اه هاگشناد سردآ و ندوب لماك رظن

يليصحتلا غراف سيئر

هتخومآ شناد هب تكاپ ليوحت

هتخومآ شناد

تكاپ يور رب اه هاگشناد سردآ نتشون

اضاقت

هدش همجرت كرادم

 هب لاسرا تهج ناگتخومآ شناد هدش همجرت كرادم ندرك رهم و كال دنيارف
روشك زا جراخ ياه هاگشناد
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ات فرآيند مشخص 
 9فرم شماره 

: شماره مدرك
 1 :شماره ويرايش

 1 از 1: صفحه
 

 

 فارغ التحصيالناداره  :دفتر/نام اداره  آموزشي امورمدير اداره كل  :نام مديريت معاونت آموزشي :نام معاونت

خارج  يارسال مدارك دانش آموختگان به دانشگاه ها :عنوان خدمت

خارج  يارسال مدارك دانش آموختگان به دانشگاه ها :هدف از ارائه خدمت

 اداره ثبت نام ،اداره كل خدمات آموزشيساختمان ي، غرببان ساحلي خيا :محل مراجعه و عنوان واحد

زهرا اعتمادي  :متصدي انجام كار

 ري دانشگاهاساعات اد :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 ____ :خدمت

 ، مهر دادگستري مدارك ترجمه شده داراي مهر وزارت امور خارجه ، مهر دارالترجمه :مدارك و اطالعات مورد نياز

 تقاضاي درخواست ارسال مدارك :فرم هاي مورد استفاده

 :قوانين و مقرارت
/ شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه/ طبق مقررات وزارت علوممصوبات شوراي آموزشي دانشگاه 

 كمسيون موارد خاص
نحوه دسترسي به خدمت و فناوري مورد 

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

 DG-25-309به شرح نمودار   :مراحل انجام كار

 روز 2 :زمان ميانگين انجام كار

 :تلفن

 6133983 :داخلي

 - :خط مستقيم

 2253065 :دورنويس

 etemadiz@ymail.com :ايميل

 71345-1837 :كدپستي

 



 
 
 
 

 روش ها/ مستندسازي فرآيندها  
: شماره مدرك

: شماره ويرايش
 1 از 1 :شماره صفحه 

 

 

 

 معاونت آموزشي دانشگاه شيراز: عنوان دستگاه

الك و مهر كردن مدارك ترجمه شده  :روش/ عنوان فرآيند سركار خانم اعتمادي :روش/مسئول فرآيند در سالمورد  1000 : )روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند
 خارج يدانش آموختگان جهت ارسال به دانشگاه ها

الك و مهر كردن مدارك ترجمه شده   :هدف از اجراي فرآيند دانشگاه شيراز مقاطعي آموختگان كليهدانش :دامنه عملكرد 8 :تعداد مراحل فرآيند
 خارج يدانش آموختگان جهت ارسال به دانشگاه ها

الك و مهر كردن   :مسئوليت ها
 مدارك ترجمه شده

رغ كارشناسان فا :خدمت دهندگان مدارك ترجمه شدهبررسي  :اختيارات
 التحصيلي

كه قصد ادامه  آموختگان دانشگاه شيرازدانش :خدمت گيرندگان
 تحصيل در خارج از كشور را دارند

: فرم هاي مورد نياز
 تقاضاي درخواست ارسال مدارك

: مدارك مورد نياز
مهر وزارت امور خارجه ، مدارك ترجمه شده داراي  

 دادگستري ، مهرمهر دارالترجمه 

: ضوابط و آئين نامه هاي مورد عمل
مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه 

مقررات وزارت علوم  آيين نامه و 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

موارد خاص  بررسي كمسيون
 

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

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

: مشكالت و نارسايي هاي روش هاي اجرايي
آموختگان مراجعه حضوري دانش -1
 كند بودن اجراي كار -2
 مراجعه همزمان دانش آموختگان با تقاضاي مختلف و متعدد -3

 :فناوري موجود و مورد استفاده زمان تقريبي فرآيند
 دقيقه روز ماه وزشيسيستم اتوماسيون آم
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