
عورش

شزومآ هرادا ريدم

هتخومآ شناد ياضاقت تفايرد

يليصحتلا غراف هرادا سيئر

 هب عاجرا و نآ فاراپ و تساوخرد تفايرد
يليصحتلا غراف سانشراك

تساوخرد

يليصحتلا غراف سانشراك

هدنورپ و تساوخرد تفايرد

يليصحتلا غراف سانشراك

 هب همان سيون شيپ هيهت و هدنورپ يسررب
شجنس نامزاس

يليصحتلا غراف سانشراك

 فاراپ و يسررب ،هدش پيات همان تفايرد
نآ

شزومآ هرادا نواعم اي ريدم

اضما

هدنورپ و همان

هناخريبد

 شناد هب همان ليوحت و هناخريبد تبث
هتخومآ

شزومآ هرادا نواعم اي ريدم

مالعتساشجنس نامزاس زا مالعتسا خساپ فاراپ

يليصحتلا غراف سيئر

فاراپ

ناياپ

 نازيم شهاك تهج( يفرعم و قطانم هيمهس هب طوبرم ياهاضاقت يسررب دنيآرف
روشك شزومآ شجنس نامزاس هب )تمدخ دهعت

DG-25-313ِ◌:كردمهرامش

1 :شياريو هرامش
2زا2 :هحفص هرامش

هناخريبد

شجنس نامزاس زا مالعتسا خساپ تفايرد

ناگتخومآ شناد دهعت وغل دنيارف



مشخصات فرآيند  
 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

به سازمان سنجش  يمناطق  و معرف هيمربوط به سهم يتقاضاها يبررس :عنوان خدمت

به سازمان سنجش  يمناطق  و معرف هيمربوط به سهم يتقاضاها يبررس :هدف از ارائه خدمت

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

زهرا اعتمادي  :متصدي انجام كار

 ري دانشگاهاساعات اد :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 :خدمت

 سازمان سنجش آموزش كشور

 استعالم  از سازمان سنجش/ نامه درخواست/ پرونده/ موختهتقاضاي دانش آ :مدارك و اطالعات مورد نياز

 ____ :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-25-313به شرح نمودار   :مراحل انجام كار

 ماه 1 :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

 هيمربوط به سهم يتقاضاها يبررس :روش/عنوان فرآيند سركار خانم اعتمادي :روش/مسئول فرآيند در سالمورد  150: )روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند
 به سازمان سنجش يمناطق  و معرف

 هيمربوط به سهم يتقاضاها يبررس : هدف از اجراي فرآيند دانشگاه شيراز مقاطعي آموختگان كليهنشدا :دامنه عملكرد 10 :تعداد مراحل فرآيند
 به سازمان سنجش يمناطق  و معرف

 يتقاضاها يبررس  :مسئوليت ها
 مناطق هيمربوط به سهم

 آموختگان دانشگاه شيرازدانش :يرندگانخدمت گ كارشناسان فارغ التحصيلي :خدمت دهندگان آموختگانبررسي پرونده هاي دانش :اختيارات

: فرم هاي مورد نياز
 

 

: مدارك مورد نياز
دانش آموخته  تقاضاي
پرونده 

نامه درخواست 
 سازمان سنجشاز  استعالم 

: 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   :امكانات سخت افزاري

  سيستم اتوماسيون اداري :امكانات نرم افزاري
 نفر 8 :نيروي انساني مورد نياز

: مشكالت و نارسايي هاي روش هاي اجرايي
آموختگان نشمراجعه حضوري دا -1
 كند بودن اجراي كار -2
 تراكم و افزايش كارهاي محوله -3

 :فناوري موجود و مورد استفاده زمان تقريبي فرآيند
 دقيقه روز ماه برنامه اتوماسيون آموزشي
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