اداره رفاه و تعاون مدیریت دانشجویی دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

فرآیٌذ بیوِ حَادث داًطجَیاى

اًؼقاد قراداد طبق تفاّن ًاهِ فی هابیي هؼاًٍت هحترم داًطجَیی ٍیکی ازسازهاًْای بیوِ استاى
از اٍل هْر سال جاری تاپایاى هْر سال بؼذ

هکاتبِ با داًطکذُ ّا جْت تْیِ ٍارسال لیست داًطجَیاى ضاغل بِ تحصیل از اٍل تا  20هْر هاُ ّرسال بصَرت ایویل

ٍصَل لیست اساهی داًطجَیاى ضاغل بِ تحصیل بِ هذیریت داًطجَیی ٍارجاع بِ كارضٌاس ادارُ رفاُ ٍتؼاٍى

بررسی ٍ رفغ اضکال لیست ّای ٍاصلِ ٍ تکویل اطالػات هَرد ًیاز طبق فرهت بیوِ

استخراج ٍچاپ لیست اساهی داًطجَیاى تحت پَضص بیوِ حَداث در سِ ًسخِ ٍیك سی دی

تٌظین سٌذ ٍ ارجاع بِ حسابذاری هؼاًٍت داًطجَیی جْت پرداخت

ٍاریس سراًِ بیوِ حَادث بِ سازهاى بیوِ طرف قرارداد تَسط حسابذاری

اػالم ًتیجِ بیوِ حَاث داًطجَیاى بِ اهَر رفاّی ٍفرٌّگی ٍزرات بْذاضت ٍدرهاى
حذاكثر زهاى اجرا سِ هاُ
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فرم هستٌذ سازی فرایٌذُ اًجام كاربیوِ حَداث داًطجَیی

ًام فرایٌذ

پرداخت خسارت بِ داًطجَیاى حادثِ دیذُ

ّذف فرایٌذ

تاهیي بخطی از ّسیٌِ ّای درهاى فرد حادثِ دیذُ

هحل اًجام

ادارُ رفاُ
سازهاى بیوِ طرف قرارداد با داًطگاُ

هذت زهاى اًجام فرایٌذ

بستگی بِ پایاى درهاى ٍارائِ هذارک پسضکی داًطجَ بِ سازهاى بیوِ
طرف قرارداد دارد .

تؼذاد فؼالیت

8

سوت هتصذی اًجام فرایٌذ

كارضٌاس اداری

ًَع في اٍری ًٍرم افسار هَرد استفاد

اتَهاسیَى اداری

ضٌاسایی بخطٌاهِ ّا  .دستَر الؼول ّا ٍاییي ًاهِ ّای هربَط بِ

بخطٌاهِ ّای ٍزرات هتبَع

اجرای ّر رٍش ٍ پیَست ًوَدى یك ًسخِ از اًْا )
ضٌاسایی فرهْای هربَطِ ٍ پیَست ًوَدى یك ًسخِ از اًْا

-

هذارک الزم

ارائِ صَرت ساًحِ – هذارک ّسیٌِ درهاى

تاریخ اصالح فرایٌذ ٍركر هرحلِ اصالح ضذُ

-

ًتیجِ اصالح فرایٌذ

-
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