
عورش

يشزومآ تنواعم

 يبايزرا و تراظن زكرم زا همان تفايرد
 لحم نييعت رب ينبم( يلاع شزومآ

)تمدخ

ناياپ

مادختسا سانشراك

،كرادم ليمكت و صخش اب يگنهامه
و كرادم يسررب  هئارا و اهزاين اب قباطت

بذج ييارجا تئيه رد حرط تهج

تمدخ لحم نييعت دنيآرف
DG-21-012:كردمهرامش

1 :شياريو هرامش
2زا2 :هحفص هرامش

همان

هلب

بذج ييارجا تئيه هناخريبد

 اههورگراك هب همان و كرادم لاسرا

 هب عاجرا هب زاين ايآ
؟دشاب يم اههورگراك

ريخ

بذج ييارجا تئيه هناخريبد

 تئيه رد هئارا و  اههورگراك خساپ تفايرد
بذج ييارجا

هلب

بذج ييارجا تئيه هناخريبد

 يشزومآ تنواعم هب تقفاوم مالعا

تقفاوم بذج ييارجا تئيه ايآ
؟ديامن يم

يشزومآ تنواعم

 هب همان خساپ لاسرا و تقفاوم مدع مالعا
يلاع شزومآ يبايزرا و تراظن زكرم ريخ



مشخصات فرآيند  
 9فرم شماره 

: شماره مدرك
 1 :شماره ويرايش

 1 از 1: صفحه
 

 

 دبيرخانه جذب :دفتر/نام اداره   -:نام مديريت معاونت آموزشي :نام معاونت

محل خدمت  نييتع :عنوان خدمت

محل خدمت  نييتع :هدف از ارائه خدمت

 طبقه دوم، معاونت آموزشي ،مديريت دانشگاه شيراز مركزي بلوار جمهوري، ساختمان :محل مراجعه و عنوان واحد

 ارزانشليال  :متصدي انجام كار

 ري دانشگاهاساعات اد :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 :خدمت

 وزارت علوم

 موافقت هيئت اجرايي جذب / )خدمت محل تعيين بر مبني( عالي آموزش ارزيابي و نظارت مركز از نامه :مدارك و اطالعات مورد نياز

فرم شماره يك  :فرم هاي مورد استفاده

 :رارتقوانين و مق
طبق مقررات وزارت علوم / مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه  
 كمسيون موارد خاص/ شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

نحوه دسترسي به خدمت و فناوري مورد 
 :استفاده

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

 DG-21-012به شرح نمودار  :مراحل انجام كار

ماه  6 :زمان ميانگين انجام كار

 :تلفن

 6134790 :داخلي

 6287318 :خط مستقيم

 6286420 :دورنويس

 - :ايميل

 71946-84471 :كدپستي

 



 
 
 
 

 روش ها/ مستندسازي فرآيندها  
: شماره مدرك

: يرايششماره و
 1 از 1 :شماره صفحه 

 

 

 

 معاونت آموزشي دانشگاه شيراز: عنوان دستگاه

 محل خدمت نييتع :روش/ عنوان فرآيند ارزانش سركار خانم :روش/مسئول فرآيند در سالمورد  30: )روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند

 محل خدمت نييتع :دهدف از اجراي فرآين دانشگاه شيرازدانشجويان  يكليه :دامنه عملكرد 7 :تعداد مراحل فرآيند

محل خدمت نييتع :اختيارات محل خدمت نييتع :مسئوليت ها  دانشگاه شيراز دانشجويان يكليه :خدمت گيرندگان دفتر معاونت كارشناسان :خدمت دهندگان 

: فرم هاي مورد نياز
فرم شماره يك 

 

: مدارك مورد نياز
 مبني( عالي آموزش ارزيابي و نظارت مركز از نامه

)خدمت محل ينتعي بر  

 موافقت هيئت اجرايي جذب
 

 
 

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

طبق مقررات وزارت علوم 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه 

 كمسيون موارد خاص

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

 SESSسيستم اتوماسيون اداري: امكانات نرم افزاري
 نفر 1: 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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