جدول شماره  - 1فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
شناسه خدمت

عنوان خدمت :آموزش کارکنان
خدمت به شهروندان ()G2C

نوع خدمت:

خدمت به کسب و کار ()G2B

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است).

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت :هر یك از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تالش می کنند فرصت هایی را برای رشد و بالندگی اعضای خود به وجود آورند  .پیشرفت و
تحوالت سریع علم وتكنولوژی همراه با تحوالت وسیع فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کند که نیروی انسانی شاغل در سازمان ها به عنوان
مهمترین عامل توسعه یك سازمان  ،به منظور همگامی و همراهی با تحوالت مذکور  ،اکتفای چندانی به آموزش های قبل و بدو خدمت خود ننمایند و با
استفاده از فرصت ها و شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصری فعال و موثر در جهت تحقق اهداف خود و سازمان  ،نقش الزم را
ایفا نمایند .امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان های آموزشی  ،بلكه در در تمام سازمان هایی که به طور مستمر در صدد ارتقای کیفی و کمی علمی
و حرفه ای خود هستند ،در سطح وسیعی به کار گرفته می شود .برنامه های آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر اساس نیازهای واقعی کارکنان باشد و
آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند  .نوع نیازها و انتظارات شرکت کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی  ،محتوای درسی دوره ها  ،روش های
آموزشی  ،نحوه اجرای برنامه  ،و همچنین نحوه ارزشیابی آموزشی است .

جزییات خدمت

مدارک مورد نیاز:
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

بستگی به دوره آموزش و مدت زمان برگزاری دوره دارد

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری

(ساعات مراجعه متقاضی)

0
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانكی

...
اینترنتی (آدرس اینترنتی خدمات جهت ارائه الكترونیكی)

/http://payroll.bpums.ac.ir

پست الكترونیك:
msi@bpums.ac.ir
نحوه دسترسی به خدمت

(آدرس پست الكترونیك خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیك روی نماد نمایش داده شود)
07733330840

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

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

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

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

