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معرفی دانشجویان حائز شرایط 

استفاده از سهمیه استعداد درخشان 

  PhD در آزمون

  شده دیشناسه خدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(

 

 استفاده از امتیاز تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

 

 

 مدیریتی پشتیبانی               صلی )تحقق محصول یا خدمت(          نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط

 

G4S7 
 

 )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 

.................... 
 

 زیرفرایندهای مرتبط

 

.................... 
 

 

 دامنه کاربرد

 بهمن ماه هر سالزمان بکارگیری:  دانشگاهمحل استفاده: 

 کشوریگستره استفاده )سایر مناطق(: 

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(

دبیر کمیسیون ویژه حمایت از سمت: 

 استعدادهای درخشان دانشگاه
 معاونت آموزشیواحدمربوطه: 

 معاونت آموزشیواحدمربوطه:  معاون اموزشیسمت:  ناظر )ناظرین( فرایند

 ذینفعان فرایند

 

 دانشجویان
 

 محرک )های( فرایند

 درخواست دانشجویان 
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قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 

 آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز 
 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 

 اتوماسیون اداری (1

 

 

 تعاریف و اصطالحات 

 

 % برتر با ورودی مشترک11دانشجویان 

 

 دانشجویان خروجی ها / مشتریان وزارت بهداشت کنندگاندریافتی ها / تامین 

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

دانشکده و اعالم درخواست معرفی به دفتر استعدادهای درخشان جهت  EDOمراجعه دانشجو به کارشناس واحد استعدادهای درخشان در 

بررسی شرایط دانشجو با توجه به استعالم الزم از آموزش دانشکده و کمیته انضباطی جهت احراز شرایط مطابق با آیین -معرفی به مقطع باالتر

تکمیل شده توسط کارشناس دانشکده بر اساس مستندات مبنی بر  3اعالم کتبی دانشکده به مرکز مطالعات دانشگاه به همراه فرم شماره -نامه

-بررسی شرایط اعالم شده از دانشکده توسط دفتر استعدادهای درخشان-معرفی دانشجو با قید مشموالت بند آیین نامه استعدادهای درخشان

 جهت اسکن فرم در سایت ثبت نامی 3معرفی دانشجو به معاونت آموزشی و تکمیل فرم شماره 

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه

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

 یکبار در سال دبیر کمیسیون % برتر ورودی مشترک11 آیین نامه

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


