
عورش

يشزومآ تنواعم رتفد سانشراك

 فلتخم ياه هزوح زا تساوخرد تفايرد
تياس رد يناسر عالطا يارب

ناياپ

يشزومآ تنواعم رتفد سانشراك

تياس رد جرد

هلب

يشزومآ تنواعم تياس يناسر زور هب دنيآرف
DG-21-009:كردمهرامش

1 :شياريو هرامش
2زا2 :هحفص هرامش

يشزومآ نواعم دييات دروم ايآ
ريخ؟دشاب يم

يشزومآ تنواعم رتفد سانشراك

 مدع رب ينبم هدننك تساوخرد هب عالطا
تساوخرد شريذپ

1

:حيضوت
 ،يكشزپماد هدكشناد،يشزومآ تامدخ :لماش ،هاگشناد فلتخم ياهدحاو-1
 روما ،ناشخرد ياهدادعتسا رتفد ،يگنهرف تنواعم ،ييوجشناد تنواعم
نارگراثيا

تاناحتما خيرات-
 اه همان نييآ-

-....



مشخصات فرآيند  
 9فرم شماره 

: شماره مدرك
 1 :شماره ويرايش

 1 از 1: صفحه
 

 

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

 يبا مقررات آموزش ييكتابچه آشنا هيته :عنوان خدمت

 يبا مقررات آموزش ييكتابچه آشنا هيته :هدف از ارائه خدمت

 وم، معاونت آموزشيطبقه د ،مديريت دانشگاه شيراز مركزي بلوار جمهوري، ساختمان :محل مراجعه و عنوان واحد

 نيا موسوي السادات اعظم :متصدي انجام كار

 - :اوقات مراجعه

ساير دستگاههاي مرتبط در انجام 
 :خدمت

- 

 ها  نامه آيين :مدارك و اطالعات مورد نياز

-  :فرم هاي مورد استفاده

 :قوانين و مقرارت
مقررات وزارت علوم  / مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه 

 كمسيون موارد خاص/ شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه  مصوبات
نحوه دسترسي به خدمت و فناوري مورد 

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

 DG-21-009به شرح نمودار  :مراحل انجام كار

دقيقه  30 :زمان ميانگين انجام كار

 :تلفن

 6134957 :يداخل

 - :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

 يمعاونت آموزش تيسا يبه روز رسان  :روش/ عنوان فرآيند موسوي نيا سركار خانم :روش/مسئول فرآيند ماهدر مورد   3:)روز،ماه يا سال(روش/فراواني انجام فرآيند

 يمعاونت آموزش تيسا يبه روز رسان :هدف از اجراي فرآيند  زدانشگاه شيرادانشجويان  يكليه :دامنه عملكرد 3 :تعداد مراحل فرآيند

 تيسا يبه روز رسان  :مسئوليت ها
  يمعاونت آموزش

يمعاونت آموزش تيسا يبه روز رسان :اختيارات  دانشگاه شيرازدانشجويان  يكليه   :خدمت گيرندگان دفتر معاونت كارشناسان :خدمت دهندگان 

: فرم هاي مورد نياز
 

: مورد نيازمدارك 
  ها نامه آيين

 
 

 

: 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 رنگي و سياه سفيد :امكانات سخت افزاري

 SESSسيستم اتوماسيون اداري: امكانات نرم افزاري
 نفر1: نيروي انساني مورد نياز

: مشكالت و نارسايي هاي روش هاي اجرايي
 

 :فناوري موجود و مورد استفاده زمان تقريبي فرآيند

 دقيقه روز ماه

  30 
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