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

 

 .(ارائه شده است) این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  شناسه خدمت سیستم یکپارچه مکاتبات اداری )اتوماسیون اداری( :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2C) خدمت به شهروندان          : نوع خدمت

گردش اطالعات و مکاتبات اداري و سازمانی است.  مديريت براي افزاري نرم يکپارچه و جامع سيستم يک  سيستم اتوماسيون اداري: شرح خدمت

 -يک ابزار نرم افزاري قوي، سريع و دقيق براي ورود ، بازيابی ، جستجو، مشاهده، ويرايش، گزارش گيري و گردش مجموعه اطالعات سازمانی 

اداري می تواند شامل انواع مکاتبات، نامه  -اداري در بين تمام کارکنان و مديران سازان متناسب با ساختار آن است.گردش اطالعات سازمانی 

طور کلی هاي وارده، نامه هاي صادره و داخلی و يا انواع دستورات، گزارش ها، يادداشت ها، پيغام ها، مستندات، گزارشات فنی و يا نمابرها و به 

 .تمام اطالعات الکترونيکی و غير الکترونيکی باشد

  مدارک مورد نیاز:
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 دقیقه 03 خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

  )ساعات مراجعه متقاضی( ساعات ارائه خدمت:

 ارباب رجوع داخل سازمان / یک بار در صورت ارباب رجوع خارج از سازمان 3 حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 
 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(
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 )آدرس اینترنتی خدمات جهت ارائه الکترونیکی( اینترنتی    

Oas.bpums.ac.ir 
 

       msi@bpums.ac.ir)آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                   پست الکترونیک:     

 38800003773     (           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) کوتاهپیام     

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

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