بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -1ارائه تسهيالت رفاهي اعضاي هيات علمي علوم

 -2شناسه خدمت
10111111111

نام دستگاه اجرایی :دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دزفول
نام دستگاه مادر :وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

عامل اساسی در ایجاد تالش ها و فعاليت فرد یا افراد انگيزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود .
اعضاي هيئت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکيل می دهند  .دانشگاه هاي علوم پزشکی به اساتيد با انگيزه به
عنوان یکی از اركان تعليم و تربيت نياز دارند تا در آموزش دانشجججویان و ارتياي بهداشججت درمان جامعه موار وا
شججوند  .یکی از عواملی كه سججبب انگيزش بيرونی اعضججاي هيات علمی می مردد همایت ها و پشججتيبانی نيازهاي
معي شتی و علمی می با شد.در غالب ارائه وام خرید و ساخت م سکن -،خودرو و مرد شگري – ت سهيالت نيل و
انتياالت فرزندان اعضاي هيات علمی  ،توسعه و اهياء تعاونی مسکن – صندوق رفاه اعضاي هيات علمی
متياضيان تاسيس
خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به كسب و كار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی()G2G

نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

پزشکي

تصدي مري
استانی

هاكميتی
روستایی
شهري
منطيه اي
ملی
كسب و كار
ابت مالکيت
تامين اجتماعی
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و مواهينامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زمانی مشخص
تياضاي ميرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
مستندات مبتنی به عضویت هيات علمی – هکم هيو ی – مواهی دانشگاه و غيره كه به تفکيک
وام خرید و ساخت مسکن:تصویر آخرین هکم – هکم هيو ی – عضویت هيات علمی -اصل و كپی شناسنامه
وكارت ملی متياضی و ضامن-2مواهی كسرازهيوق متياضی وضامن
وام خودرو  :اصل وكپی شناسنامه وكارت ملی متياضی و ضامن -مواهی كسرازهيوق متياضی وضامن  -فاكتور
معتبراز شركت سایپا  ،ایران خودرو
ت سهيالت نيل و انتياالت فرزندان اع ضاي هيات علمی – تکميل فرم هاي مربوطه – معرفی نامه – و تایيد واهد
آموزش

وانين و ميررات باالدستی
آمار تعداد خدمت ميرندمان

 . . .خدمت ميرندمان در:

ماه

فصل

سال

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه هضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت ميرندمان

یکبار براي هميشه
مبلغ(مبالغ)

 4مورد بازرسی در سال بار سال
شماره هساب (هاي) بانکی

...
آدرس د يق و مستييم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

پرداخت بصورت الکترونيک

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتی) در دستگاه

درمرهله ارائه خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه هضوري

مرهله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )

نام سامانه هاي دیگر

غيرالکترونيکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيک
تلفن مویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره رارداد وامذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
جهت اهراز اصالت فرد
جهت اهراز اصالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فيلدهاي موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونيکی
غير
الکترونيکی

برخط
online

الکترونيکی

تلفن همراه (برنامه كاربردي)
ارسال پستی
پيام كوتاه

دستهاي
()Batch

غيرالکترونيکی

ذكر ضرورت
مراجعه
هضوري

ذكر ضرورت
مراجعه هضوري

در مرهله درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه هضوري

در مرهله اطالع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراهل خدمت
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
پيام كوتاه
تلفن مویا یا مركز تماس
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت اهراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت اهراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برنامه كاربردي)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکی
ارسال پستی
پست الکترونيک
پيام كوتاه
تلفن مویا یا مركز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره رارداد وامذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت اهراز اصالت فرد
غيرالکترونيکی
ملی
جهت اهراز اصالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
الکترونيکی
اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (مانند درماه دستگاه)
سایر (باذكرنحوه دسترسی)
پست الکترونيک

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

وضعيت بهداشتی
صنوف

دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوین
فرایندهاي خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههاي دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

برخط
online
دستهاي
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

استعالم الکترونيکی امر استعالم غيرالکترونيکی
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)

 -11نمودار ارتباطی فرایندهاي خدمت

نام و نام خانوادمی تکميل كننده فرم:

تلفن:

پست الکترونيک:

واهد مربوط:

