ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن) * فرایند تسویه حساب دانشجویان
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِاي وِ ًطبىدٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

خذهت تَليذ ضذُ

ضوبسُ ثبصًگشي
ضٌبسِ خذهت تَليذ ضذُ

ّذف فشايٌذ ( ًيبصّب
ٍ اًتظبسات هطتشي

*تسَيِحسبة ثبلسوتّبي داًطىذُ ٍ تسَيِحسبة تسْيالت سفبّی اسائِ ضذُ ثِ داًطجَ

فشايٌذ)
ًَع فشآيٌذ

اّذاف استشاتژيه
هشتجظ

*پطتيجبًی

*ثبصگطت اػتجبس ّضيٌِ ضذُ ثِ صٌذٍق سفبُ
*

فشآيٌذ ثبالدستی

ًذاسد

صيشفشآيٌذّبي

*فشايٌذ پشداخت السبط تَسظ داًطجَ

هشتجظ
*وليِ داًطجَيبًی وِ اص تسْيالت ٍام داًطجَيی استفبدُ وشدُاًذ
داهٌِ وبسثشد
هتَلی ٍ پبسخگَي



دوتش ػلیاوجش ٍاػظی(هذيش داًطجَيی)

ًتبيج فشآيٌذ ( صبحت



حسيي ًَسي(وبسضٌبس حَصُ داًطجَيی)

فشايٌذ)



سثبثِ ضبيك (وبسضٌبس حَصُ داًطجَيی)

ًبظش فشآيٌذ

*هؼبٍى داًطجَيی ٍفشٌّگی داًطگبُ

ريٌفؼبى فشآيٌذ
*وليِ داًطجَيبى داًطگبُ (فبسؽ التحصيل-اًتمبلی –هْوبى-اًصشاف)
*اسائِ دس خَاست داًطجَيبى هتمبضی
هحشن فشآيٌذ

تبسيخ ثبصًگشي

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ضوبسُ ثبصًگشي

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

تبسيخ ثبصًگشي

*-1لَاًيي هشثَط ثِ صٌذٍق سفبُ داًطجَيبى
لَاًيي ٍ آييي ًبهِ

-2لَاًيي هشثَط ثِ هؼبًٍت آهَصضی

ّبي هشتجظ ثب فشآيٌذ

*سبيت صٌذٍق سفبُ داًطجَيی
سيستن ّب ٍ هٌبثغ

*سبيت داًطگبُ ػلَم پضضىی

اعالػبتی هشتجظ

تؼبسيف ٍ اصغالحبت
دسيبفتی ّب :
*-1داًطجَي استفبدُ وٌٌذُ اص تسْيالت

وٌٌذگبى

-1صٌذٍق سفبُ داًطجَيبى

 -1تسَيِ حسبة تسْيالت داًطجَيبى

ًحَُ ثجت اعالػبت ثِ ضىل صيش هی ثبضذ:
*
*
ضشح فشآيٌذ ٍ فؼبليت ّبي اصلی آى

داًطجَ ثؼذ اص تسَيِ حسبة ثب آهَصضی داًطىذُ ٍ اسائِ ثشي تسَيِ حسبة خَاثگبُ ثِ اداسُ سفبُ هشاجؼِ هی وٌذ.
اداهِ هشاحل تسَيِ حسبة دسسبختوبى هشوضي داًطگبُ اًجبم هی ضَد .

هغبثك ٍسٍدي ّب  /تبهيي وٌٌذُ

دسيبفتی ّب  /تبهيي

تبهيي وٌٌذُ دسيبفتی ّب :

خشٍجی ّب  /هطتشيبى*

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

تبسيخ ثبصًگشي

ضوبسُ ثبصًگشي

ًمبط ًظبستی ٍ وٌتشلی فشآيٌذ

-1هسئَليي داًطىذُ هشثَعِ -2-هؼبٍى داًطجَيی فشٌّگی -3هذيش اهَس داًطجَيی -4وبسضٌبس اداسُ سفبُ ٍتغزيِ
-5اداسُ في آٍسي ٍاعالػبت -6هؼبًٍت پژٍّطی -7-هؼبًٍت اهَصضی
ضبخص ّبي پبيص ٍ
اًذاصُ گيشي

هؼيبسّبي پزيشش

هسئَل پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

ًوَداس فشآيٌذ ( ثش اسبس )BPMN

دٍسُ پبيص ٍ اًذاصُ گيشي

ًبم فشآيٌذ ( تشويت فؼل  +اسن)
وذ فشآيٌذ

ثِ گًَِ اي وِ ًطبى دٌّذُ سغح فشآيٌذ ثبضذ

تبسيخ ثبصًگشي

ضوبسُ ثبصًگشي

سَاثك ثبصًگشي فشآيٌذ
تبسيخ ثبصًگشي

هستٌذات  ،سَاثك ٍ گضاسش ّبي هشتجظ

خالصِ ًتبيج ٍ ثْجَدّب

سغح ثلَؽ فشآيٌذي

ٍاحذّبي دسگيش دس اجشاي فشآيٌذ
*
-1هؼبٍى داًطجَيی  ،فشٌّگی-2هذيش اهَس داًطجَيی -3اهَس تغزيِ  -4اهَس خَاثگبُّب -5صٌذٍق سفبُ داًطجَيی -6آهَصش
داًطىذُّب -7اداسُ فيآٍسي ٍ اعالػبت -6هؼبًٍت پژٍّطی -7-هؼبًٍت آهَصضی

تْيِ وٌٌذُ

تصَيت وٌٌذُ

تبئيذ وٌٌذُ

سوت * :وبسضٌبس سفبُ داًطجَيی

سوت * :هذيش اهَس داًطجَيی

سوت  * :هؼبٍى داًطجَيی ٍ فشٌّگی

اهضبء:

اهضبء

اهضبء

