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 0 شده دیشناسه خدمت تول انجام فراغت از تحصیل شده دیخدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(
 وزارت متبوعاعالم فراغت از تحصیل دانش آموخته به پورتال 

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط
G4s12 

G4ارتقای کیفی و کمی خدمات سالمت، آموزش، پژوهش و دانشجویی فرهنگی : 

S12 توسعه و ارتقای خدمات فرهنگی، دانشجویی و رفاهی : 

 ................................... )عنوان و شناسه( دستیفرایند باال 

 زیرفرایندهای مرتبط
................................. 

 

 

 دامنه کاربرد

 در محل اداره دانش آموختگان دانشگاه محل استفاده:
: بعد از اعالم فراغت از زمان بکارگیری

 تحصیل از طرف دانشکده

 کشوری -استانی مناطق(:گستره استفاده )سایر 

 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 ازمقطع کاردانی تا دکتری کلیه

 

 اعالم فراغت از تحصیل از دانشکده ها محرک )های( فرایند
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قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 

 و بخشنامه های دانش آموختگان آیین نامه ها

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 اتوماسیون اداری

 پورتال وزارت متبوع

 

 

 تعاریف و اصطالحات 

 دانش آموخته: کلیه فارغ التحصیالن از مقطع کاردانی تا دکتری عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  

 

 دریافتی ها / تامین کنندگان
فراغت از تحصیل از کارنامه های 

 دانشکده ها
 خروجی ها / مشتریان

اعالم فراغت از تحصیل دانشجویان به 

 پورتال وزارت

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

تحصیل به پورتال دریافت کارنامه های فراغت از تحصیل دانشجویان از دانشکده های تابعه و بررسی آن توسط کارشناسان مربوطه و درنهایت اعالم فراغت از 

 وزارت متبوع

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 بررسی کارنامه های فراغت از تحصیل و تطبیق با سرفصل مربوطه و قوانین دانش آموختگی

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

درصد دانش آموختگان مقطع 

کاردانی تا دکتری نسبت به  کل 

پذیرفته شدگان در سال قبولی 

 کنکور

رعایت قوانین دانش آموختگان با 

 نوع رشته و سرفصل  توجه به 

 

رئیس اداره دانش  -1

 آموختگان

تایید دانش آموختگی توسط -2

 کارشناسان وزارت متبوع

 ساالنه

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 

 

 

 



 

 


