
 رسانی دستگاهفرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالع - 1جدول شماره 

 

برگزاری سیمنار ها و کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی کارشناسان ستادی و  :عنوان خدمت

 بیمارستانی

 00820805081: شناسه خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 برگزاری سیمنار ها و کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی کارشناسان ستادی و بیمارستانی: شرح خدمت

 تعیین موضوع همایش طبق نیازسنجی، سالن برگزاری همایش، مدرس مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 ساعت برای هر همایش 01 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 ساعات اداری ساعات ارائه خدمت:

  حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

  

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

 )آدرس اینترنتی خدمات جهت ارائه الکترونیکی( اینترنتی    

 

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

      (           با کلیک روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     



 فرایند خدمت پیوست شود. )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 
 

 بیمارستانی و ستادی کارشناسان توانمندسازی جهت آموزشی های کارگاه و ها سمینار برگزاری اجرای مراحل
 

 همایش برگزاری هدف تعیین -0
 همایش هدف گروه تعیین -5
 همایش سخنرانان و اساتید با هماهنگی -3
 همایش برگزاری محل با هماهنگی -1
 همایش زمانبندی برنامه تنظیم و تهیه -2
 همایش رسانی اطالع پوستر چاپ -1
 همایش رسانی اطالع امور بر نظارت -7
 الکترونیکی و فنی مسائل نظر از همایش برگزاری محل سازی آماده -0
 کنندگان شرکت از پذیرایی جهت هماهنگی -9

 ارائه جهت آنها نمودن آماده و سخنرانان اسالید کنترل -08
 کنندگان شرکت غیاب و حضور فرم تنظیم -00
 آنها آوری جمع و کنندگان شرکت بین سخنرانان خواهی نظر های فرم توزیع -05
 کنندگان شرکت همایش در شرکت های گواهی توزیع و تنظیم تهیه، -03

 

                              
 

 


