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 - شناسه خدمت تولید شده نشستهای برگزار شده خدمت تولید شده

 هدف فرایند
 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(

یک ارائه، ، نشست های مجازی جهت جغرافیایی در مناطق مختلف پراکنده هستندمخاطبانی که از لحاظ به منظور ارتباط با 
 برگزار می گردد. سخنرانی، کارگاه یا سمینار مبتنی بر وب است

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(          ▄ نوع فرایند

 G4:S6,S10,S11 اهداف استراتژیک مرتبط

G3:S1 

 - )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 - زیرفرایندهای مرتبط

 دامنه کاربرد

 زمان بکارگیری: ابالغ از سوی وزارت محل استفاده: دانشکده ها و بیمارستانها

 گستره استفاده )سایر مناطق(: درون دانشگاهی

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند
 )صاحب فرایند(

 واحدمربوطه: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مجازیسمت: مسئول بسته آموزش 

 واحدمربوطه: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سمت: مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ناظر )ناظرین( فرایند

 اعضای هیات علمی و کارمندان –دانشجویان  ذینفعان فرایند

 برنامه عملیاتی از سوی وزارت متبوعارائه  محرک )های( فرایند
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قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند
- 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 Adobe Connectنرم افزار  -اتوماسیون اداری، سامانه پایش برنامه عملیاتی

 

 

 تعاریف و اصطالحات 
و بستری مجازی است که ما  (Web Based Seminar) وبینار از ترکیب دو واژه وب و سمینار تشکیل شده است

 .های خود را مبتنی بر اینترنت ارائه کنیم توانیم آموزش می

 جلسات برگزار شده خروجی ها / مشتریان درخواست جلسات مجازی تامین کنندگاندریافتی ها / 

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

 برگزاری وبینارهای آموزشی

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 اختالل در اتصال اینترنت

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

 یک نشست در ماه تعداد نشست مجازی
و مسئول بسته  EDCمدیر 

 آموزش مجازی
 یکبار در سال

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


