
 بعد از اصلاح انجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی شناسنامه فرآیند

 نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(:

 انجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان تحصیالت تکمیلی

 9/4/99 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری PS11 کد فرآیند

  شناسه خدمت تولید شده صدور فرم فراغت از تحصیل  خدمت تولید شده

 هدف فرایند

 فرایند()نیازها و انتظارات مشتری 

اعالم فراغت از تحصیل دانشجو/دستیار به وزارت متبوع جهت ثبت اطالعات روند تحصیل فرد در سامانه وزارت 

 ) در صورت اجباری بودن طرح درباره رشته تحصیلی دانش آموخته(و انجام طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط

G4S1 
G4فرهنگی-: ارتقاء کیفی و کمی خدمات سالمت، آموزش، پژوهش و دانشجویی 

S1مدیریت ادغام یافته خدمات سالمت، آموزش و پژوهش : 

 PS11 )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی

 زیرفرایندهای مرتبط

 

 ندارد
 

 کاربرددامنه 

 در طول سال زمان بکارگیری:  ملیمحل استفاده: 

 ملیگستره استفاده )سایر مناطق(: 

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 معاونت آموزشی دانشگاهواحدمربوطه:  مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلیسمت: 

 معاونت آموزشی دانشگاهواحدمربوطه:  تکمیلیمدیر امور آموزشی و تحصیالت سمت:  ناظر )ناظرین( فرایند

 تحصیالت تکمیلی دانشگاهدانش آموختگان مقاطع  ذینفعان فرایند

 نامه اعالم فراغت از تحصیل دانشجو/دستیار از طرف دانشکده مربوط محرک )های( فرایند

 

 

 

  :نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(

 تحصیالت تکمیلیانجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان 



 9/4/99 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری PS11 کد فرآیند

 قوانین و آیین نامه های مرتبط با فرایند
 قوانین مرتبط در مقاطع تحصیالت تکمیلی

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط

 اتوماسیون  اداری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 برنامه مدیریت آموش ) سما (

 درگاه اینترنتی دانش آموختگان وزارت بهداشت 
 

 تعاریف و اصطالحات 
 ندارد

 

 خروجی ها / مشتریان نامه اعالم فراغت از تحصیل  دریافتی ها / تامین کنندگان
صدور فرم فراغت از تحصیل در برنامه 

 سما و درگاه دانش آموختگان وزارت 

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

 فراغت از تحصیل دانشجو/دستیار از طرف دانشکده به معاونت آموزشی دانشگاهاعالم  -1

 بررسی پرونده دانشجو/دستیار و تطبیق وضعیت تحصیل با قوانین آموزشی موجود  -2

 صدور فرم فراغت از تحصیل در برنامه سما  -3

 ثبت فراغت از تحصیل دانشجو/دستیار در درگاه اینترنتی وزارت متبوع -4

 کنترلی فرایند نقاط نظارتی و

 بررسی تطابق روند تحصیل دانشجو/دستیار با قوانین آموزشی موجود توسط کارشناس آموزش دانشگاه

 معیارهای پذیرش شاخصهای پایش و اندازه گیری
مسئول پایش و اندازه 

 گیری
 دوره پایش و اندازه گیری

تعداد فرم فراغت از تحصیل صادر شده در هر 

 سال تحصیلی

مرتبط با آن در مقاطع قوانین 

 تحصیالت تکمیلی

مدیر امور آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه

 مستمر

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


