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

به گونهاي كه نشاندهنده سطح فرآيند باشد

خدمت توليد شده

شماره بازنگري
شناسه خدمت توليد شده

تاريخ بازنگري

هدف فرايند ( نيازها
و انتظارات مشتري

*ارائه تسهيالت به منظورتأمين بخشی از نيازهاي مالی دانشجويان به منظورافزايش نسبی رفاه دانشجويی

فرايند)
نوع فرآيند

اهداف استراتژيك
مرتبط

*پشتيبانی  -رفاهی

*كاهش بخشی از دغدغه هاي دانشجويی در بعد مالی.
*

فرآيند باالدستی

ندارد

زيرفرآيندهاي

*

مرتبط
*كليه دانشجويان متقاضی واجد شرايط.
دامنه كاربرد
متولی و پاسخگوي



آقاي حسين نوري(كارشناس حوزه دانشجويی)

نتايج فرآيند ( صاحب
فرايند)

ناظر فرآيند

*معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه

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

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

قوانين و آييننامه

شماره بازنگري

به گونهاي كه نشاندهنده سطح فرآيند باشد

تاريخ بازنگري

*-1آييننامههاي پرداخت وام دانشجويی ودستورالعملهاي صندوق رفاه دانشجويان

هاي مرتبط با فرآيند
*سايت صندوق رفاه دانشجويی
سيستم ها و منابع

*سايت معاونت دانشجويی فرهنگی (مفدا)

اطالعاتی مرتبط

تعاريف و اصطالحات

وام تحصيلی*وام مسکن*وام تحصيلی دانشجويان ممتاز و نمونه*وام ضروري*وام بنياد علوي*وديعه مسکن
دريافتیها :
*-1درخواست دانشجويان

كنندگان

تامينكننده دريافتیها :
-1صندوق رفاه دانشجويان
-2حوزه معاونت دانشجويی وفرهنگی

 -1ارائه وام دانشجويی
مشتريان:
دانشجويان واجدشرايط

نحوه ثبت اطالعات به شکل زير می باشد:

مطابق وروديها  /تامين كننده

دريافتیها  /تامين

خروجی ها  /مشتريان*

*
*
شرح فرآيند و فعاليتهاي اصلی آن

درخواست تسهيالت توسط دانشجويان و ثبت در سايت پرتال صندوق رفاه و بررسی و تشکيل سند توسط واحد رفاه معاونت دانشجويی
و ارجاع سند به صندوق رفاه و پرداخت ازطرف صندوق رفاه

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

به گونهاي كه نشاندهنده سطح فرآيند باشد

شماره بازنگري

تاريخ بازنگري

نقاط نظارتی و كنترلی فرآيند

 -1كارشناس حوزه دانشجويی (رفاهی )  -2مدير امور دانشجويی  -3معاون دانشجويی و فرهنگی  -4صندوق رفاه دانشجويی
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 نشاندهنده 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
-1دانشجوي متقاضی-2-حوزه رفاهی معاونت دانشجويی -3مدير امور دانشجويی -4معاون دانشجويی فرهنگی-5صندوق رفاه دانشجويی
-6بانك عامل

تهيه كننده

تصويب كننده

تأييد كننده

سمت * :كارشناس رفاه دانشجويی

سمت * :مدير امور دانشجويی

سمت  * :معاون دانشجويی و فرهنگی

امضاء:

امضاء

امضاء

