نمودار جريان فرايند درخواست ريزنمرات گذرانده دانشجو جهت تطبیق واحد بعد از اصلاح فرآيند
نام فرآیند(ترکیب فعل +اسم) انجام امور مربوط به تطبیق واحد
کد فرآیند

ES010

خدمت تولید شده

هدف فرایند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

1

با انجام این فرایندو دریافت ریزنمرات گذرانده

شناسه خدمت

تطبیق واحد دروس در دانشکده شروع میشود

تولید شده

79/30/21

با توجه به آیین نامه های آموزشی  ،دروسی راکه دانشجو یک بار گذرانده با رعایت شرایط مندرج در فصل یازدهم
( پذیرش واحدهای درسی )آیین نامه آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی  ،نیازی به اخذ مجدد آن در مقطع جدیدی

(نیازها و انتظارات مشتری فرایند)

نوع فرایند

اهداف استراتژیک مرتبط

نمی باشد.

 اصلی (تحقق محصول یا خدمت)

 پشتیبانی

 مدیریتی

G4 S1
 :G4کیفی و کمی سلامت ،آموزش ،پژوهش و دانشچویی – فرهنگی
 :S1مدیریت ادغام یافته خدمات سلامت  ،آموزش و پژوهش

فرایند بالا دستی (عنوان و شناسه)
زیرفرایندهای مرتبط

ندارد
ندارد
محل استفاده  :دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمان بکارگیری :در ابتدای شروع تحصیلی

دامنه کاربرد
گستره استفاده (سایر مناطق):استانی
متولی و پاسخگوی نتایج فرایند
سمت مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

واحدمربوطه:معاونت آموزشی دانشگاه

(صاحب فرایند)

ناظر (ناظرین) فرایند

ذینفعان فرایند

محرک (های) فرایند

سمت:مدیرامور اموزشی و تحصیلات تکمیلی
دانشگاه
کلیه دانشجویان با توجه به آیین نامه آموزشی

در خواست دانشجو

واحدمربوطه  :معاونت آموزشی دانشگاه

نام فرآیند(ترکیب فعل +اسم)انجام امور مربوط به تطبیق واحد
کد فرآیند

شماره بازنگری

Es010

قوانین و آیین نامه های مرتبط با
فرایند

2

79/30/21

تاریخ بازنگری

موارد مندرج در فصل یازدهم ( پذیرش واحدهای درسی ) آیین نامه آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی

سیستم ها و منابع اطلاعاتی مرتبط اتوماسیون اداری دانشگاه

تعاریف و اصطلاحات
دریافتی ها  /تامین کنندگان

درخواست دانشجو

خروجی ها  /مشتریان

تطبیق واحد دروس

شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن
بعد ازاینکه دانشجو در مقطع جدید شروع به تحصیل کرد میتواند درخواست دروسی را که در مقطع قبلی و یا دیگر دانشگاهها گذرانده رانماید  .تااینکه نیازی
به اخذ مجدد آن نباشد.
نقاط نظارتی و کنترلی فرایند
رعایت قوانین مربوط به تطبیق دروس
شاخصهای پایش و اندازه گیری
تعداد دانشجو

معیارهای پذیرش
شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی

مسئول پایش و اندازه گیری
مدیر امور اموزشی و تحصیلات
تکمیلی دانشگاه

نمودار فرایند (بر اساس ) BPM N

دوره پایش و اندازه گیری
در مهر هر سال ( شروع سال تحصیلی )

