
امور دانشجویی دانشکده کارشناس –الھام رشیدی 
بھداشت و تغذیھ
سند تحلیل فرایند

امور دانشجویی: حوزهدانشجوگروه هدف: 

*ترکیب هردونرم افزار                     دستی                         وسیله                      انجام فرایند به 

وام دانشجوییخروجی اصلی فرایند:  

ارائه وامهاي دانشجویی شرح فرایند:

:نحوه اجرا

(مدیریت امور دانشجویی)مدیریت تقویم تسهیالت در پرتال دانشجویی-1

معاونت فرهنگی و دانشجوییازواحد رفاهاطالعیه ثبت نام وامها دریافت-2

زمان ثبت نام وام در برد دانشکده اطالع رسانی به دانشجویان در خصوص -3

ثبت اطالعیه زمان ثبت نام وام در سایت دانشکده -4

وارسال به معاونتدانشجو و بررسی ثبت آن در پرتال تسهیالت دانشجودریافت سند تعهد محضري از -5

فرهنگی و دانشجویی

دانشجویان از طریق پرتال تسهیالت دانشجوییرخواست دثبت -6

و ارسال به معاونت فرهنگی و دانشجوییدانشجویانازوام ودیعه مسکن جهت دریافت مدارك -7

تسهیالتتوسط دانشجو از طریق پرتال پیگیري-8

دانشجوییفرهنگی و ارسال مدارك همراه با نامه به معاونت وکنترل نهایی مدارك دریافتی از دانشجو-9

معاونت فرهنگی و دانشجویی واریز وجه وام توسط اعالمدریافت - 10

تجارت کارتاز برداشت وام جهت اطالع رسانی به دانشجویان - 11

طرح کیفیت اعطای وام ھای دانشجویی: نام فرایند
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نام مدرک :طرح کیفیت اعطای وام ھای دانشجویی

مدیریت تقویم تسهیالت در 
توسط معاونت پرتال دانشجویی

فرهنگی و دانشجویی

از واحد رفاهی معاونت دانشجویی اطالعیه ثبت نام وامها دریافت
هادانشگ

وام در برد دانشکدهنصب اطالعیه  زمانبندي ثب نام

ثبت درخواست توسط دانشجو در پرتال تسهیالت

و از دانشجووام ودیعھ مسکن تحویل مدارک مورد نیاز 
ارسال بھ معاونت فرھنگی و دانشجویی

نصب اطالعیه  زمانبندي ثبت 
انشکدهدوام در سایت نام

دریافت سند تعهد محضري از دانشجو و بررسی ثبت آن در پرتال 
و ارسال به معاونت فرهنگی و دانشجوییتسهیالت

توسط دانشجو از طریق پرتال تسھیالت پیگیری 
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پایان

ارسال مدارک دانشجو وکنترل نھایی مدارک تحویلی از 
ھ واحد رفاھی معاونت دانشجویی تحویلی ب

اطالع رسانی بابت واریز شدن وام توسط معاونت 
فرھنگی و دانشجویی بھ امور دانشجویی دانشکده 

از تجارت وام برداشت اطالع رسانی بھ دانشجویان بابت 
کارت

اطالع رسانی بھ 
دانشجویان ورودی 
جدید بابت دریافت 

از (تجارت کارت 
بانک تجارت مورد 

مورد ، با مدارک نظر
نیاز)


