
عورش

ريخ

مان تبث

يليصحتلا غراف دحاو زا همان لوصو

مان تبث سانشراك

نويساموتا متسيس رد مزال تارييغت داجيا

همان

يناگياب

هدنورپ رد همان جرد

ناياپ

متسيس رد يميدق نايوجشناد تاصخشم تبث
DG-25-123:كردمهرامش

1 :شياريو هرامش
2زا2 :هحفص هرامش

 تاعالطا هب طوبرم تارييغت ايآ
 ؟دشاب يم وجشناد همانسانش

شزومآ هرادا ريدم

 عاجرا و فاراپ ،وجشناد ياضاقت تفايرد
سانشراك هب

مان تبث سانشراك

 و همانسانش لصا اب اهترياغم يسررب
 رخآ و لوا هحفص يپك ندرك هميمض

همان هب همانسانش

همان

هلب



مشخصات فرآيند  
 9فرم شماره 

: شماره مدرك
 1 :شماره ويرايش

 1 از 1: صفحه
 

 

 اداره ثبت نام :دفتر/نام اداره  آموزشيامور مدير اداره كل  :نام مديريت معاونت آموزشي :نام معاونت

 سيستم در قديمي دانشجويان مشخصات ثبت :عنوان خدمت

 سيستم در قديمي دانشجويان مشخصات ثبت :هدف از ارائه خدمت

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

فريبا زندي  :متصدي انجام كار

 ري دانشگاهاساعات اد :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 ____ :خدمت

 نامه تغييرات الزم/ پرونده :مدارك و اطالعات مورد نياز

 ____ :فرم هاي مورد استفاده

 ____ :قوانين و مقرارت

نحوه دسترسي به خدمت و فناوري مورد 
 :استفاده

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

 DG-25-123به شرح نمودار   :مراحل انجام كار

 دقيقه 10 :زمان ميانگين انجام كار

 :تلفن

 6133971 :داخلي

 - :خط مستقيم

 2253065 :دورنويس

 faribazandi0049@gmail.com :ايميل

 71345-1837 :كدپستي

 



 
 
 
 

 روش ها/ مستندسازي فرآيندها  
: شماره مدرك

: شماره ويرايش
 1 از 1 :شماره صفحه 

 

 

 

 معاونت آموزشي دانشگاه شيراز: عنوان دستگاه

 يميقد انيثبت مشخصات دانشجو   :روش/ عنوان فرآيند سركار خانم زندي :روش/مسئول فرآيند سال درمورد   100: )روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند
 ستميدر س

 يميقد انيثبت مشخصات دانشجو   :هدف از اجراي فرآيند انشگاه شيرازد قديمي كليه ي دانشجويان   :دامنه عملكرد 5 :تعداد مراحل فرآيند
 ستميدر س

بررسي پرونده دانشجويان  :مسئوليت ها
 قديمي

كليه ي دانشجويان قديمي دانشگاه   :خدمت گيرندگان كارشناسان اداره ثبت نام :خدمت دهندگان اطالعات دانشجويان قديميثبت   :اختيارات
 نها در سيستم موجود نيستشيراز كه اطالعات آ

: فرم هاي مورد نياز
 

: مدارك مورد نياز
پرونده 

الزم نامه تغييرات 
 

: ضوابط و آئين نامه هاي مورد عمل
 

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

 سفيد
 اتوماسيون اداري:امكانات نرم افزاري

 نفر 3 :نيروي انساني مورد نياز

: مشكالت و نارسايي هاي روش هاي اجرايي
 

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