
 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم( تاسیس رشته های تحصیلی دانشگاه

 11/4/71 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری EDC03 کد فرآیند

 شده دیخدمت تول
صدور مجوز تاسیس رشته های 

 تحصیلی دانشگاه
 10141111111 شده دیشناسه خدمت تول

 هدف فرایند

 )نیازها و انتظارات مشتری فرایند(

  Phdدکتری تخصصی -ارتقاء مقاطع تحصیلی )ارشد

 باال بردن توان علمی وکیفی دانشگاه

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 باال بردن کیفی وکمی آموزش  اهداف استراتژیک مرتبط

 ندارد )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

  زیرفرایندهای مرتبط

 دامنه کاربرد

 محل استفاده:تحصیالت تکمیلی دانشگاه
زمان بکارگیری:درطی سال باتوجه به نیاز 

 دانشگاه

 گستره استفاده )سایر مناطق(:دانشگاه

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 واحدمربوطه:مرکز توسعه سمت:مدیر مرکز مطالعات 

 واحدمربوطه: مرکز توسعه سمت: مدیر مرکز مطالعات فرایندناظر )ناظرین( 

 دانشجویان وهیات علمی ذینفعان فرایند

 درخواست ونیاز دانشکده ها به رشته ها محرک )های( فرایند

 



 

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(

  تاریخ بازنگری  شماره بازنگری  کد فرآیند

قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 

 آیین نامه های شورای گسترش وزارت متبوع 

 آیین نامه های برگزاری شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

 آیین نامه های دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 

 اتوماسیون اداری

 سامانه پایش برنامه عملیاتی 

 

 تعاریف و اصطالحات 
 

 

 صدور مجوز تاسیس رشته  خروجی ها / مشتریان درخواست تاسیس رشته دانشگاه ها / تامین کنندگاندریافتی 

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

 درخواست تقاضای  تاسیس رشته از دانشکده ها -1

 وشورای دانشگاه تکمیل فرم تقاضای تاسیس رشته وارائه احکام هیات علمی وپاور پوینت جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 شورای آموزشی وشورای دانشگاه  وهیات ارزیابی وممتحنه رشته 

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

تعداد رشته های  سال قبل به  

 نسبت رشته های سال بعد

تقاضای تاسیس رشته ها بر تکمیل فرم 

اساس برنامه تصویب شده وتعداد اعضای 

هیات علمی دانشیار به باال وتجهیزات 

وزیرساخت های الزم برای رشته مذکور 

 که در فرم میبایست تکمیل شود

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه 

 آموزش پزشکی
 ساالنه

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 

 


