نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم) * فرایند بازپرداخت تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان
كد فرآيند

به گونهاي كه نشان دهنده سطح فرآيند باشد

خدمت توليد شده

شماره بازنگري
شناسه خدمت توليد شده

هدف فرايند ( نيازها
و انتظارات مشتري

*تسويه حساب تسهيالت رفاهی ارائه شده به دانشجو

فرايند)
نوع فرآيند

اهداف استراتژيك
مرتبط

*پشتيبانی

*بازگشت اعتبار هزينه شده به صندوق رفاه
*

فرآيند باالدستی

ندارد

زيرفرآيندهاي

*فرايند پرداخت اقساط توسط دانشجو

مرتبط
*كليه دانشجويانی كه از تسهيالت وام دانشجويی استفاده كردهاند
دامنه كاربرد
متولی و پاسخگوي



رضا بهنامفر(مدير دانشجويی)

نتايج فرآيند ( صاحب



حسين نوري(كارشناس حوزه دانشجويی)

فرايند)



ربابه شايق(كارشناس حوزه دانشجويی)

ناظر فرآيند

*معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه

ذينفعان فرآيند
*كليه دانشجويان متقاضی
*ارائه در خواست دانشجويان متقاضی
محرك فرآيند

تاريخ بازنگري

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

قوانين و آيين نامه

شماره بازنگري

به گونهاي كه نشاندهنده سطح فرآيند باشد

تاريخ بازنگري

*-1قوانين مربوط به صندوق رفاه دانشجويان

هاي مرتبط با فرآيند

سيستمها و منابع

*سايت صندوق رفاه دانشجويی

اطالعاتی مرتبط
تعاريف و اصطالحات
دريافتیها :
*-1دانشجوي استفاده كننده از تسهيالت

كنندگان

تأمين كننده دريافتیها :
-1صندوق رفاه دانشجويان

 -1تسويه حساب تسهيالت دانشجويان

نحوه ثبت اطالعات به شكل زير میباشد:
*

مطابق ورودي ها  /تامين كننده

دريافتیها  /تأمين

خروجیها  /مشتريان*

*
شرح فرآيند و فعاليتهاي اصلی آن

دانشجو بعد از تسويه حساب با آموزشی دانشكده و ارائه برگ تسويه حساب خوابگاه به اداره رفاه مراجعه میكند .كسانی كه تعهد
محضري دارند به صورت اقساطی پس از  6ماه فارغالتحصيلی اقدام به پرداخت میكنند.

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

به گونهاي كه نشان دهنده سطح فرآيند باشد

شماره بازنگري

تاريخ بازنگري

نقاط نظارتی و كنترلی فرآيند

-1معاون دانشجويی فرهنگی -2مدير امور دانشجويی -3كارشناس اداره رفاه و تغذيه
شاخصهاي پايش و
اندازهگيري

معيارهاي پذيرش

مسئول پايش و اندازهگيري

نمودار فرآيند ( بر اساس )BPMN

دوره پايش و اندازهگيري

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

به گونهاي كه نشان دهنده سطح فرآيند باشد

شماره بازنگري

تاريخ بازنگري

سوابق بازنگري فرآيند
تاريخ بازنگري

مستندات  ،سوابق و گزارشهاي مرتبط

سطح بلوغ فرآيندي

خالصه نتايج و بهبودها

واحدهاي درگير در اجراي فرآيند
*
 -1معاون دانشجويی  ،فرهنگی  -2مدير امور دانشجويی  -3امور تغذيه  -4امور خوابگاهها  -5صندوق رفاه دانشجويی

تهيه كننده

تصويب كننده

تائيد كننده

سمت * :كارشناس رفاه دانشجويی

سمت * :مدير امور دانشجويی

سمت  * :معاون دانشجويی و فرهنگی

امضاء:

امضاء

امضاء

