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 تصويب کننده تايید کننده گانتهیه کنندنماينده  

در صورت پرینت کاغذی 

ممهور به مهر سبز 

 ، گردد."معتبر مدرک"

 نژادعلی مظاهریدکتر  دکتر محمدتقی جغتایی دکتر بیتا مهروی  نام

 معاون آموزشی دانشگاه رئیس دانشکده عاون آموزشی دانشکدهم سمت

  امضاء

 

 

 

 شماره

 آخرين بازنگری

 تاريخ

 آخرين بازنگری
 شرح تغییرات

 تهیه و تدوین سند 25/10/97 صفر
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 :هدف .1

 باشد.میرداهپنحوه  تشریح سند؛ن این هدف از تدوی

 دامنه کاربرد: .2

 باشد.میهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوری فرآینددامنه کاربرد این 

 تعاريف: .3

 .ندارد

 ها:مسئولیت .4

 باشد.میده و کارشناس امور مالی دانشک موزشآارشناس کاجرای این سند با مسئولیت 

 باشد.میه کارشناس امور مالی دانشکده مسئولیت پاسخگویی این سند بر عهد

 باشد.ظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده معاونت آموزشی دانشکده میمسئولیت ن
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 :فرآيند شرح .5

 

 شروع

 گروههای آموزشیمديران 
شماره  وواحدهای عملی و نظری و مدرک تحصیلی مستندات )به همراه  اسامی اساتید مدعوارسال 

 و اول دی ماه به معاونت آموزشی دانشکده دراول شهریور (حساب و حکم کارگزینی 

ریاست دانشکده  آیا

 ؟می فرمایندتایید 

 مالیس کارشنا 

 امور مالی و پرداخت به اساتید انجام 

 آموزش شناسکار
 مدارک و مستندات به مالی ارسال

 مالی ارشناسک
 و تهیه جداول مربوطهمحاسبات 

 آموزشکارشناس 
 قرارداد و تکمیل امضاهاتنظیم 

 پایان

 ه دانشکد آموزشیعاون م

 دانشکده جهت تایید  به ریاستارسال 

 رخی هبل

  به مدیر گروه عالم ا

 

 آموزشرشناس کا
 مدارک دو تاییبینی زبا

 

 پایان
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 مرتبط: مستنداتمراجع و  .6

  استانداردISO 9001 

  

 :سوابق .7

 تعیین تکلیف مدت نگهداری محل نگهداری کد عنوان سابقه رديف

 سال 2 معاونت آموزشی   1

امحاء پس از 

ائید کمیته اخذ ت

 امحاء دانشگاه

 سال 2 معاونت آموزشی   2

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 ن:لیست تهیه کنندگا .8

 سِمَت نام و نام خانوادگی رديف

 معاون آموزشی دانشکده دکتر بیتا مهروی 1

 ور مالی ما سارشناک نادری فرزانه انمخ 2

 آموزشکارشناس  ندا حسنزاده رادخانم  

 


