
  توافق نامه سطح خدمت

  الت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکیاعطاي تسهی:عنوان خدمت

18041625000  

  مقدمه

جهت رفاه حال دانشجویانی که نیاز به دریافت وام هاي دانشجویی دارند اعتباري از سوي صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت 

باید در مهلت مقرر در پرتال  متقاضی وامارائه به دانشجویان تحت عنوان وام دانشجویی تخصیص گرفته است. دانشجویان 

دریافت کنندگان خدمت این اداره دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند.

هاي اعم از پذیرفته شدگان ، انتقالی ، جابه جایی ، میهمان و ... ) می باشند همچنین فارغ التحصیالن کلیه دانشگاه   قزوین

  علوم پزشکی دولتی که نیاز به برگه تسویه حساب صندوق رفاه وزارت دارند می باشد .

و در در مورد شاغل به تحصیالن : دانشجو پس از پذیرفته شدن در دانشگاه و ثبت نام اولیه آموزش به اداره رفاه مراجعه نموده

ل کمک هزینه تحصیلی و مسکن و در صورت تأهل صورت درخواست تسهیالت رفاهی ( خوابگاه ، تغذیه و وامها که شام

ودیعه مسکن و در صورت شهریه پرداز بودن وام شهریه و همچنین وام عتبات عالیات و وامهاي دو برابر در صورت نفرات اول 

ته تا سوم بودن رشته هاي دکترا در صورت اول تا سوم شدن و همچنین کلیه دانشجویانی که رتبه اول تا سوم کشوري در رش

هاي قرآنی و مسابقات ورزشی دارند ) و همچنین وام ضروري پرداخت می نماید . دستورالعمل کلیه وامها هر ساله از طرف 

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تدوین و به کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی دولتی ابالغ می گردد .

ي که دانشجو نیاز به مدرك و یا ریز نمرات دارد حضوري و یا تلفنی با در مورد فارغ التحصیالن نیز براي اشتغال و یا هر مورد

این اداره تماس می گیرد و این اداره از طریق سیستم یکپارچه آنالین براي صندوق رفاه پیام گذاشته و اصوالً حداکثر نیم 

یق اینترنت می تواند دریافت که برگه صادره را متقاضی در هر جایی که سکونت دارد از طر« ساعت برگه صادر می گردد 

نماید و یا در صورتی که تقاضا داشته باشد اداره رفاه به ادارت تابعه دانشگاه جهت انجام کارهایش ارسال می نماید . همچنین 

 اداره پس از اتمام تحصیل کلیه دانشجویان اعم از انتقالی ، جابه جایی ، مهمان و .... پس از تسویه حساب دانشجو با آموزش

دانشگاه به این واحد مراجعه و برگه تسویه حساب صادر نموده و به آموزش دانشگاه و صندوق رفاه وزارت ارسال می نماید و 



براي دانشجویانی که از تسهیالت وام و خوابگاه استفاده نموده اند برگه سر رسید تاریخ پرداخت وامها را صادر می نماید . ضمناً 

  براي کلیه شاغل به تحصیالن دانشگاه با یکی از شرکتهاي بیمه میسر می گردد. انعقاد قرارداد بیمه حوادث

  :اهداف فرآیند 

تعیین ارتباط بین سرویس هاي الزم جهت طراحی با قراردادها یا توافق نامه ها  

ارزیابی و سنجش کارایی بخش فناوري اطالعات  

کمترین زمانگویی نیازهاي آنها در  ارائه بهتر خدمات به مشتریان و پاسخ  

برطرف سازي مشکالت احتمالی در فرآیندهاي مدیریت سطح سرویس و انجام اقدامات اصالحی  

تسریع و تسهیل در ایجاد توافقات بین مشتریان بیرونی و بخش هاي داخلی  

تسریع و تسهیل در ایجاد توافقات بین بخش هاي داخلی سازمان  

سازمان افزایش رضایت مشتریان بیرونی و بخش هاي داخلی  

کاهش هزینه ها  

  



  مسئولیت

بیمارستانهاي دولتی و غیردولتی به منظور باال بردن کیفیت ارائه خدمت و کسب درجه معیاري جهت ارزیابیاعتباربخشی

.باشد میاعتباربخشی

  تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

نیاز خود جهت دریافت خدمات را از طریق سامانه خدمت و یا گیرندگان سامانه هاي دانشگاه مکلف هستند مدارك مورد  خدمت

  دفاتر پیشخوان ارائه نمایند.

 متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارك خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوري منطبق با توضیحات

  درج شده در شناسنامه خدمت مورد نظر به این دستگاه ارائه نماید.

هاي دسترسی به خدمت و  وط به زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضی، نحوه دسترسی و زمانموارد مرب

  کلیه جزئیات خدمت بصورت کامل در فهرست خدمات ذکر شده است.

  هاي همراه ذیل است: پذیري بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی توسعه تعامل

هاي بین سازمانی بر اساس استانداردها و  هاي الکترونیکی و تراکنش ها، استعالم استانداردسازي تعامالت تبادل داده. 1

  راهنماهاي فنی

  هاي واحد خدمات دولت الکترونیکی پذیري ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره امکان. 2

  تسهیل استناد پذیري الکترونیکی و مقابله با جعل. 3

  کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطالعات منسجم بین سازمانی. 4

  هاي حاکمیتی گیري ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم. 5

ها و  تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهاي بین سازمانی با رویکرد حذف تعامالت فیزیکی و سنتی میان سازمان. 6

  هاي اجرایی کشور دستگاه

  ها هاي اجرایی براي اخذ استعالم ایجاد زمینه الزم بر اي کاهش مراجعه مردم به دستگاه. 7

  :دستاوردهاي اجرایی شدن فرآیند

کاهش زمان صرف شده براي بستن قراردادها و توافق نامه ها  



افزایش کیفیت در تنظیم قراردادها و توافق نامه ها  

ازماندسته بندي افراد طرف قرارداد و مشتریان س  

دسته بندي سرویس هاي الزم جهت طراحی  

ایجاد ارتباط دقیق بین قراردادها و توافق نامه ها با سرویس ها  

کاهش زمان سرویس دهی مربوط به سرویس هاي موضوع قرارداد  

  هزینه ها و پرداخت ها

  دریافت خواهد شد. ها منطبق با اطالعات ثبت شده در شناسنامه خدمات ها و پرداخت توافقات مربوط به هزینه 

  دوره عملکرد

  .داشتخواهداعتبارشودمیتاییدوارائهوزارتخانهتوسطخدماتلیستکهزمانیتاخدمتسطحتوافقنامهاین  



توافق نامه سطح خدمت

عنوان خدمت :  اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰

مقدمه

جهت رفاه حال دانشجویانی که نیاز به دریافت وام های دانشجویی دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به دانشجویان تحت عنوان وام دانشجویی تخصیص گرفته است. دانشجویان متقاضی وام  باید در مهلت مقرر در پرتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند. دریافت کنندگان خدمت این اداره دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعم از پذیرفته شدگان ، انتقالی ، جابه جایی ، میهمان و ... ) می باشند همچنین فارغ التحصیلان کلیه دانشگاه های علوم پزشکی دولتی که نیاز به برگه تسویه حساب صندوق رفاه وزارت دارند می باشد .
در مورد شاغل به تحصیلان : دانشجو پس از پذیرفته شدن در دانشگاه و ثبت نام اولیه آموزش به اداره رفاه مراجعه نموده و در صورت درخواست تسهیلات رفاهی ( خوابگاه ، تغذیه و وامها که شامل کمک هزینه تحصیلی و مسکن و در صورت تأهل ودیعه مسکن و در صورت شهریه پرداز بودن وام شهریه و همچنین وام عتبات عالیات و وامهای دو برابر در صورت نفرات اول تا سوم بودن رشته های دکترا در صورت اول تا سوم شدن و همچنین کلیه دانشجویانی که رتبه اول تا سوم کشوری در رشته های قرآنی و مسابقات ورزشی دارند ) و همچنین وام ضروری پرداخت می نماید . دستورالعمل کلیه وامها هر ساله از طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تدوین و به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی دولتی ابلاغ می گردد .

در مورد فارغ التحصیلان نیز برای اشتغال و یا هر موردی که دانشجو نیاز به مدرک و یا ریز نمرات دارد حضوری و یا تلفنی با این اداره تماس می گیرد و این اداره از طریق سیستم یکپارچه آنلاین برای صندوق رفاه پیام گذاشته و اصولاً حداکثر نیم ساعت برگه صادر می گردد « که برگه صادره را متقاضی در هر جایی که سکونت دارد از طریق اینترنت می تواند دریافت نماید و یا در صورتی که تقاضا داشته باشد اداره رفاه به ادارت تابعه دانشگاه جهت انجام کارهایش ارسال می نماید . همچنین اداره پس از اتمام تحصیل کلیه دانشجویان اعم از انتقالی ، جابه جایی ، مهمان و .... پس از تسویه حساب دانشجو با آموزش دانشگاه به این واحد مراجعه و برگه تسویه حساب صادر نموده و به آموزش دانشگاه و صندوق رفاه وزارت ارسال می نماید و برای دانشجویانی که از تسهیلات وام و خوابگاه استفاده نموده اند برگه سر رسید تاریخ پرداخت وامها را صادر می نماید . ضمناً انعقاد قرارداد بیمه حوادث برای کلیه شاغل به تحصیلان دانشگاه با یکی از شرکتهای بیمه میسر می گردد.

اهداف فرآیند :

· تعیین ارتباط بین سرویس های لازم جهت طراحی با قراردادها یا توافق نامه ها

· ارزیابی و سنجش کارایی بخش فناوری اطلاعات

· ارائه بهتر خدمات به مشتریان و پاسخگویی نیازهای آنها در کمترین زمان

· برطرف سازی مشکلات احتمالی در فرآیندهای مدیریت سطح سرویس و انجام اقدامات اصلاحی

· تسریع و تسهیل در ایجاد توافقات بین مشتریان بیرونی و بخش های داخلی

· تسریع و تسهیل در ایجاد توافقات بین بخش های داخلی سازمان

· افزایش رضایت مشتریان بیرونی و بخش های داخلی سازمان

· کاهش هزینه ها




مسئولیت

اعتباربخشی معیاری جهت ارزیابی بیمارستانهای دولتی و غیردولتی به منظور بالا بردن کیفیت ارائه خدمت و کسب درجه اعتباربخشی میباشد.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

· خدمتگیرندگان سامانه های دانشگاه مکلف هستند مدارک مورد نیاز خود جهت دریافت خدمات را از طریق سامانه خدمت و یا دفاتر پیشخوان ارائه نمایند.

· متقاضی دریافت خدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری منطبق با توضیحات درج شده در شناسنامه خدمت مورد نظر به این دستگاه ارائه نماید.

· موارد مربوط به زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمانهای دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت کامل در فهرست خدمات ذکر شده است.

توسعه تعاملپذیری بین سازمانی با رویکرد ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگیهای همراه ذیل است:

۱. استانداردسازی تعاملات تبادل دادهها، استعلامهای الکترونیکی و تراکنشهای بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی

۲. امکانپذیری ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجرههای واحد خدمات دولت الکترونیکی

۳. تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل

۴. کمک به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی

۵. ایجاد زمینه افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیمگیریهای حاکمیتی

۶. تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور

۷. ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاههای اجرایی برای اخذ استعلامها

دستاوردهای اجرایی شدن فرآیند :

· کاهش زمان صرف شده برای بستن قراردادها و توافق نامه ها

· افزایش کیفیت در تنظیم قراردادها و توافق نامه ها

· دسته بندی افراد طرف قرارداد و مشتریان سازمان

· دسته بندی سرویس های لازم جهت طراحی

· ایجاد ارتباط دقیق بین قراردادها و توافق نامه ها با سرویس ها

· کاهش زمان سرویس دهی مربوط به سرویس های موضوع قرارداد

هزینه ها و پرداخت ها

توافقات مربوط به هزینه ها و پرداختها منطبق با اطلاعات ثبت شده در شناسنامه خدمات دریافت خواهد شد.

دوره عملکرد

      این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که لیست خدمات توسط وزارتخانه ارائه و تایید می شود اعتبار خواهد داشت.



