نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم) * ثبت نام دانشجویان متقاضی اسکان در خوابگاههای مجردی
كد فرآيند

به گونهاي كه نشاندهنده سطح فرآيند باشد

خدمت توليد شده

هدف فرايند ( نيازها
و انتظارات مشتري
فرايند)

نوع فرآيند

اهداف استراتژيك
مرتبط

شماره بازنگري
شناسه خدمت توليد شده

تاريخ بازنگري

*اسکان دانشجويان متقاضی واجد شرايط در خوابگاهها در كوتاهترين زمان ممکن ،اسکان حداكثري متقاضيان
واجد شرايط ،رعايت اولويت اسکان با توجه به غير بومی وبومیدور استانها وهمچنين دانشجويان تحت
پوشش نهادهاي حمايتی ،ايثار گران ،خانوادههاي معزز شهدا و...

*پشتيبانی

*اسکان حداكثري دانشجويان متقاضی واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويی
*

فرآيند باالدستی
*-1در خواست اسکان توسط دانشجوي متقاضی -2پرداخت وجه بابت اجاره بهاءخوابگاه  -3باز پرداخت
زيرفرآيندهاي

تسهيالت رفاهی

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



سيد اميرحمزه سليمپور (ناظر خوابگاههاي دانشجويی دانشگاه)

نتايج فرآيند ( صاحب
فرايند)

ناظر فرآيند

*معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه

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

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

شماره بازنگري

به گونهاي كه نشاندهنده سطح فرآيند باشد

تاريخ بازنگري

*-1براساس آئيننامه اسکان ومقررات عمومی ،انضباطی خوابگاههاي دانشجويی مجردي
قوانين و آيين نامه

-2مصوبات كميته اسکان حوزه معاونت دانشجويی وفرهنگی

هاي مرتبط با فرآيند

سيستمها و منابع

*سايت معاونت دانشجويی وفرهنگی وصندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع

اطالعاتی مرتبط

خوابگاه دانشجویی :به محدودهاي از فضاي دانشگاه اطالق میشود كه به منظور اسکان دانشجويان واجد
تعاريف و اصطالحات

شرايط با هدف تأمين نيازهاي فرهنگی رفاهی ،بهداشت روانی وجسمی وامور فوق برنامه در نظر گرفته شده
است.
دريافتیها :
*-1درخواست دانشجويان متقاضی
-2موافقت يا عدم موافقت با در خواست ارائه
شده
-3تحويل فيش پرداخت نقدي اجاره بهاء

خروجیها  /مشتريان*

دريافتیها  /تأمين
كنندگان

پذيرش واسکان دانشجويان در

تأمين كننده دريافتیها :

خوابگاهها

-1دانشجويان متقاضی
 -2امور خوابگاهها

مطابق وروديها  /تامين كننده

سکونت

*
نحوه ثبت اطالعات به شکل زير میباشد:
*
*
شرح فرآيند و فعاليتهاي اصلی آن
دانشجويان متقاضی خوابگاه ،پس از انتخاب واحد در شروع ترم تحصيلی و براساس تقويم آموزشی دانشگاه ،جهت ارائه تقاضاي خوابگاه

،الزم است با در دست داشتن برگ انتخاب واحد وكارت دانشجويی به امور دانشجويی دانشکدههاي مربوطه مراجعه نمايند .آنگاه پس
از تکميل اطالعات فردي وآموزشی در سامانه پرونده تحصيلی خود ،در صورت واجد شرايط بودن و اعالم پرداخت اجاره بهاء سکونت
خوابگاه ،از سوي دانشجو ،جهت اقدامات بعدي اسکان به خوابگاههاي تعيين شده ،معرفی وراهنمايی میگردند.
دانشجويان پس از تکميل اطالعات مر بوط به شناسنامه فردي در سامانه مديريت خوابگاهی و ارائه فيش نقدي اجاره بهاء خوابگاه ،طبق
(براساس ظرفيت اتاق تعيين شده) ،جهت اسکان دائم به اتاق مورد نظر معرفی میگردند .اسکان دانشجويان در اتاق خوابگاهها براساس
فضاي موجود ،هم رشتهاي ،هم استانی ،مقطع مشابه ،و...با تعامل دانشجو تعيين میگردد.

نام فرآيند ( تركيب فعل  +اسم)
كد فرآيند

به گونهاي كه نشان دهنده سطح فرآيند باشد

شماره بازنگري

تاريخ بازنگري

نقاط نظارتی و كنترلی فرآيند

-1معاونت دانشجويی ،فرهنگی -2مديريت امور دانشجويی  -3امور خوابگاهها

شاخص هاي پايش و
اندازه گيري

معيارهاي پذيرش

مسئول پايش و اندازه گيري

نمودار فرآيند ( بر اساس )BPMN

دوره پايش و اندازه گيري

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
*
-1معاونت دانشجويی و فرهنگی -2مديريت امور دانشجويی  -3امور خوابگاهها  -4خوابگاههاي دانشجويی

تهيه كننده

تصويب كننده

تأييد كننده

سمت  * :ناظر امور خوابگاهها

سمت * :مدير امور دانشجويی

سمت  * :معاون دانشجويی و فرهنگی

امضاء:

امضاء

امضاء

