ليست فرآيندهاي حوزه رياست
واحدها

دفتر ریاست

امور حقوقی

روابط عمومی

نام فرآیندها

کد فرآیند
P11001

انتصاب اعضای هیات امنا

P11002

برنامه ریزی شرکت در جلسات داخل و خارج از دانشگاه

P11003

پاسخگویی به شکایت و نظارت بر مجموعه آموزشی دانشگاه

P11004

برگزاری جلسات هیات رئیسه دانشگاه

P11005

دبیرخانه هیات امنای دانشگاه

P11006

ستاد آزمون های دانشگاه

P11007

حل مشکالت غیر آموزشی و مالقات با ریاست دانشگاه

P11101

طرح دادخواست دانشگاه در دادگاه های حقوقی

P11102

پیگیری شکایات از دانشگاه در دادگستری

P11103

رسیدگی و پیگیری شکایات از دانشگاه در دیوان عدالت اداری

P11104

بررسی و اصالح قراردادهای دانشگاه

P11105

صدور اسناد تک برگ

P11106

رسیدگی و پیگیری شکایات کارگران مشمول قانون کار از دانشگاه

P11107

رسیدگی به چک های برگشتی

P11201

برنامه ریزی و برگزاری جشن های دانشگاه

P11202

برنامه ریزی و برگزاری تشریفات/همایش های دانشگاه

P11203

هماهنگی و اجرای دیدارها و بازدیدهای دانشگاهی

P11204

تهیه و به اشتراک گذاری اخبار و اطالعیه های دانشگاه

P11205

برگزاری نمایشگاه

P11206

برنامه ریزی و برگزاری نشست های عمومی و تخصصی دانشگاه

گروه برنامه و
بودجه

گروه آمار و
اطالعات

گروه تشکیالت و
بهبود روش ها

P11207

تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز دانشگاه

P11208

کنترل و بروز رسانی برنامه راهبردی اداره روابط عمومی

P11209

تهیه گزارش و کتابچه عملکرد ساالنه دانشگاه اصفهان

P11210

بهره برداری از تاالر همایش های پیامبر اعظم(ص) و سالن های جانبی

P11211

افکار سنجی در حوزه های مورد نظر

P12101

بودجه نویسی(بودجه مصوب ،بودجه غیرمتمرکز)

P12102

تصویب بودجه پیشنهادی

P12103

اصالحیه بودجه

P12104

ارزیابی و کنترل عملکرد بودجه ای واحدها

P12201

تهیه و ارسال اطالعات در سامانه مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

P12202

نظام پایش موقعیت رقابتی و بین المللی دانشگاه

P12203

شرکت در نظام سطح بندی و رتبه بندی دانشگاه

P12204

پیاده سازی و انجام امور مربوط به سامانه آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ()hes

P12205

پیاده سازی سامانه امور اداری و استخدامی کشور( کارمند ایران)

P12206

تکمیل اطالعات سامانه رصد اشتغال کشور

P12207

سالنامه آماری

P12301

طراحی و بروز رسانی تشکیالت دانشگاه

P12302

تطبیق و تصحیح پست های سازمانی

P12303

تدوین و بروز رسانی شرح وظایف (واحدها و پست ها)

گروه ارزیابی،

P12501

ارزشیابی درونی و بهبود کیفیت گروه های آموزشی

نظارت و تضمین

P12502

مدیریت فضاهای ساختمانی آموزشی ،پژوهشی و اداری دانشگاه

P12503

ارزیابی عملکرد دانشگاه براساس پایش شاخص های برنامه راهبردی

P13101

طراحی و برنامه ریزی بازدیدهای ادواری

P13102

بازدیدهای ادواری از موسسات آموزشی استان

فعالیت های علمی

P13103

بازدیدهای موردی از موسسات آموزشی یا متفرقه

و فرهنگی

P13104

رسیدگی به شکایات /گزارشات تخلف موسسات آموزشی استان

P13105

امکان سنجی درخواست های تاسیس ،جابجایی و توسعه موسسات آموزشی استان

P13201

تهیه و ارسال گزارش عملکرد ساالنه

P13202

نظارت برصحت اطالعات و داده های مربوط به دانشگاه های استان در سامانه
آموزش عالی وزارت علوم ()Hes

P13203

جلسات استانی هیات نظارت  ،ارزیابی و تضمین کیفیت

P14101

صدور احکام مأموریت های خارج از کشور

P14102

اخذ ویزای مأموران دانشگاه

P14103

دعوت و هماهنگی پذیرش متخصصین ،اساتید و هیأت های خارجی

P14104

صدور و تمدید احکام مأموریت های خارج از کشور مدرسین دانشگاه اصفهان

کیفیت

گروه ارزیابی و
تضمین کیفیت

گروه ارزيابی و
تضمين کيفيت
فعاليت های
پشتيبانی

اداره همکاری
های بین الملل

P14105

تنظیم تفاهم نامه های همکاری بین المللی

P14106

پایش و کنترل برای اجرایی سازی تفاهم نامه های همکاری()MOU

P14107

کمیته بین المللی سازی دانشگاه

P14108

شورای سیاست گذاری امور بین الملل دانشگاه اصفهان

P14109

کارگروه همکاری های علمی و بین المللی ایران و کره جنوبی

P14201

همکاری در برگزاری نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور

P14202

صدور گواهی اشتغال

اداره پشتیبانی بین

P14203

پذیرش و پشتیبانی فراگیران بورسیه زبان فارسی

المللی

P14204

پذیرش و پشتیبانی فراگیران غیر بورسیه زبان فارسی

P14205

هماهنگی شرکت فراگیران زبان فارسی در سایر دوره های مورد درخواست( در
دانشکده ها)

P10101

تایید صالحیت نیروی انسانی بدو استخدام

P10102

احراز صالحیت کارکنان در زمان تمدید قرارداد

P10103

احراز صالحیت تبدیل وضعیت استخدامی

P10104

تحقیق های نیابتی

P10201

استعالم صالحیت و بررسی سوابق پرسنل جدیداالستخدام

P10202

بررسی صالحیت و سوابق پرسنل موضوع مشاغل حساس

P10203

رسیدگی به گزارشات و شکایات درون و بیرون دانشگاه

P10204

تحلیل و بررسی اخبار و اطالع رسانی

P10205

نظارت بر مشارکت های درون و برون دانشگاه

P10206

نظارت بر سالمت دوربین ها و سیستم های نظارت تصویری(مانیتورینگ)

P10207

بهسازی ،نوسازی و گسترش سیستم های نظارت تصویری

P10208

بازدید از ساختمان ها و اماکن

P10209

آموزش ایمنی

P10210

عملیات امداد و اطفاء حریق

P10211

صدور مجوز تردد خودرو

P10212

نظارت بر ورود و خروج اقالم دانشگاهی و پیمانکاری

هسته گزینش

مدیریت حراست

امور دانشجویان
شاهد و ایثارگر

مرکز فناوری
اطالعات و
ارتباطات

P10501

سیاست گذاری امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

P10502

رسیدگی به درخواست های درون و برون دانشگاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر
منطقه6

P10503

تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

P10504

رسیدگی به درخواست نقل و انتقاالت دانشجویان شاهد و ایثارگر

P10505

تنظیم و ارائه گزارشات عملکرد

P10506

کارگاه بازآموزی مدیران شاهد و ایثارگر منطقه6

P10507

شناسایی و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر

P10508

برگزاری مراسم/گردهمایی /همایش و اردوهای فرهنگی

P10509

بررسی و رسیدگی به وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

P10510

انتخاب دانشجویان نمونه شاهد در سطح استان و کشور

P10511

طرح استاد مشاور

P10512

اعطای تسهیالت ویژه دانشجویان جانباز

P10513

کمیسیون های منتخب بررسی موارد خاص داخلی و استانی

P15001

نگهداری ،بروزرسانی و پشتیبانی از سرورها و سرورهای مجازی

P15002

تنظیم و فعال سازی صفحات خانگی غیر رسمی اساتید

P15003

درخواست اتصال به زیر ساخت شبکه دانشگاه

P15004

عیب یابی و رفع اشکاالت نرم افزاری پورتال

P15005

طراحی و پیاده سازی زیر سایت ،سامانه ها و فرم های الکترونیکی در پورتال
دانشگاه

P15006

نظارت بر برقراری امنیت با کمک سرور مرکزی آنتی ویروس و نیز نصب وصله
های امنیتی و بروز رسانی نرم افزارهای مایکروسافت با استفاده از سرور WSUS

P15007

فعال سازی پروفایل اعضای هیئت علمی جدید در پورتال دانشکده

P15008

توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت دانشگاه

P15009

ایجاد شناسه های کاربری و دسترس پذیری به سامانه مدیریت محتوای پورتال
(دُرسا)

P15010

دسترسی به سرویس های اینترنت و پست الکترونیکی

P15011

اتصال به شبکه ADSL

P15012

عیب یابی و رفع اشکاالت کاربران /استفاده کنندگان از ایمیل

P15013

ارتقای سطح کمَی و کیفی محتوای پورتال دانشگاه اصفهان

