
 

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(: آموزش جامعه نگر دانشجویان

 11/4/71 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC05 کد فرآیند

  شده دیشناسه خدمت تول آموزش جامعه نگر دانشجویان شده دیخدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(

 های جامعه نگرآنها در راستای آموزشآموزش به دانشجویان و توانمند کردن 

 

 

 

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

 G4:S1,S4,S7 اهداف استراتژیک مرتبط

 ندارد )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 زیرفرایندهای مرتبط
- 

 

 دامنه کاربرد

 زمان بکارگیری: ابالغ از سوی وزارت و گروههای آموزشی ماژورمحل استفاده: دانشکده ها 

 گستره استفاده )سایر مناطق(: درون دانشگاهی

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 سمت: مسئول بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

واحدمربوطه: مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم 

 پزشکی

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

 پزشکی

 ذینفعان فرایند

 دانشجویان

 

 

 ارائه برنامه عملیاتی از سوی وزارت متبوع محرک )های( فرایند

 

 

 

 



 پاسخگونام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(: آموزش دانشجویان بر اساس آموزش 
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قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 ابالغیه وزارت متبوع در خصوص لزوم بازنگری کوریکولوم آموزشی بر اساس آموزهای جامعه نگر

 

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 عملیاتی اتوماسیون اداری، سامانه پایش برنامه

 

 

 تعاریف و اصطالحات 

 .ز سطح سوم و سطوح تخصصی انجام گیردایک برنامه اجرایی آموزشی که در بافت جامعه و خارج جامعه نگر: 

در این برنامه دانشجویان با روش های مختلف مواجهه با مشکالت در جامعه آشنا می شوند در این برنامه 

ا مشکالت در جامعه آشنا می شوند در مورد آنچه در آینده بعنوان حرفه بدانشجویان با روش های مختلف مواجهه 

 د.رخورد خواهند داشت، آگاهی و مهارت کسب می کننبخود با آن 

 خروجی ها / مشتریان کوریکولومهای گروههای آموزشی دریافتی ها / تامین کنندگان
دانشجویان آموزش دیده بر 

 اساس جامعه نگر

 های اصلی آن شرح فرایند و فعالیت

ی برگزاری جلسات درون گروهی با گروههای آموزشی، بازنگری سرفصلهای آموزشی بر اساس آموزش پاسخگو، حضور دانشجو و متخصص در مراکز بهداشت

 درمانی و آموزش سرپایی

 

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 عدم همکاری گروههای آموزشی

 

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

میزان درصد کوریکولوم بازنگری 

 شده
 درصد بازنگری  02

و مسئول بسته  EDCمدیر 

 آموزش پاسخگو

 یکبار در سال

 

 

 

 

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 

 

 

 

 


