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 0 شده دیشناسه خدمت تول لغو تعهدات محضری شده دیخدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(
 لغو تعهدات دانش آموخته جهت دریافت دانشنامه و ....

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط
G4s12 

G4 :ارتقای کیفی و کمی خدمات سالمت، آموزش، پژوهش و دانشجویی فرهنگی 

S12 توسعه و ارتقای خدمات فرهنگی، دانشجویی و رفاهی : 

  )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 زیرفرایندهای مرتبط
 

 

 دامنه کاربرد

 در محل اداره دانش آموختگان دانشگاه محل استفاده:
دریافت درخواست از دانش  :زمان بکارگیری

 آموخته

 کشوری -استانیگستره استفاده )سایر مناطق(:

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 اداره دانش آموختگان واحدمربوطه: کارشناسان اداره دانش آموختگان سمت:

 ناظر )ناظرین( فرایند
مدیر امور  -رییس اداره دانش آموختگان سمت:

 آموزشی
 اداره دانش آموختگان واحدمربوطه:

 ذینفعان فرایند
 دانش آموختگان مقطع کاردانی تا دکتری عمومیکلیه 

 

 درخواست از دانش آموختهدریافت  محرک )های( فرایند
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قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 

 دانش آموختگانآیین نامه ها و بخشنامه های 

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط
--------- 

 

 

 تعاریف و اصطالحات 

 لغو تعهدات محضری جهت اخذ دانشنامه

  

 

 دانش آموخته خروجی ها / مشتریان درخواست دانش آموخته  دریافتی ها / تامین کنندگان

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

نامه رسمی پایان تعهدات از دفتر حقوقی دانشگاه و ارجاع دانش آموخته به کارگزینی ستاد دانشگاه جهت دریافت نامه پایان تعهدات و دریافت  

 نهایتا مراجعه دانش آموخته به واحد دانش آموختگان جهت دریافت خدمت

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 دوره پایش و اندازه گیری مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش شاخصهای پایش و اندازه گیری

آموخته درخواست دانش درصد 

جهت لغو تعهدات نسبت به کل دانش 

 اموختگان

 مرتبط با حوزه رعایت قوانین

 دانش آموختگان 

رئیس اداره دانش  -1

 آموختگان

 

 ساالنه

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


