بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
 -2شناسه خدمت

 -1جذب و ارتقاء اعضاي هیأت علمی

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

 -4مشخصات خدمت

شرح خدمت

نوع خدمت

ماهست خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برار انجام
خدمت
قوانسن و مقررات باالدستی
آمار تعداد خدمت سرند ان

ست

 -1تدوین سييساسييت هار اجرایی و مقررات و آیسن نامه هار مربوط به جذب اعضييار هسات عل ی عاعا از توانایی هار عل ی و حيي
ع ومی ) و پسشنهاد آنها جهت تصویب به مراجع ذیربط
 -2بازنگرر در مقررات و آیسن نامه هار مربوط و پسشنهاد اح ح آنها به وزیر برار تصویب
 -3تهسه  ،تنظسا و پسشنهاد آیسن نامه داخلی هسات مركزر جذب و ارائه به وزیر برار تصویب
 -4بررسی و تائسد جذب داوطلبان عضویت در هسات عل ی موسسات آموزش عالی عاعا از قراردادر ،پس انی ،رس ی آزمایشی  ،رس ی قطعی)
 -5بررسی و تائسد توانایی هار عل ی و ح ست ع ومی متقاضسان تبدیل وضعست استخدامی اعضار هسات عل ی
 -6بررسی و ت ائسد توانایی هار عل ی و ح ست ع ومی اعضار هسات هار اجرایی و پسشنهاد به هسات عالی جهت تائسد نهایی
 -7بررسی و تائسد ح ست ع ومی راتبه هار متقاضی عضویت در هسات عل ی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
 -8بررسی و تائسد اولسه ح ست ع ومی اعضاءموسس و هسات امناء موسسات آموزش عالی غسردولتی – غسر انتفاعی
 -9بررسی و تائسد ح ست ع ومی اشخاحی كه به عنوان رئسس مراكز آموزش عالی غسردولتی معرفی می شوند.
 -11رسييسد ی به كلسه شييکایات مطرو ه و نظارت بر ع لکرد هسات هار اجرایی جذب و ارزیابی فعالست هار آنها و ارائه زارش آن به مراجع
ذیربط
انجام سایر امور محوله از هسات عالی جذب

خدمت به شهروندان ع)G2C
خدمت به كسب و كار ع)G2B
خدمت به دیگردستگاه هار دولتیع)G2G

نوع مخاطبسن

 -3ارائه دهنده
خدمت

11181113111

متقاضسان تاسسس

تصدر رر
استانی

اك ستی
روستایی
شهرر
منطقه ار
ملی
كسب و كار
ثبت مالکست
تامسن اجت اعی
مالسات
س مت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و واهسنامهها وفات
بازنشستگی
ازدواج
بس ه
تاسسسات شهرر
رخداد رویدادر مشخص
فرارسسدن زمانی مشخص
تقاضار سرنده خدمت
سایر... :
تشخسص دستگاه
ارسال پرونده یا نامه از دانشگاههار علوم پزشکی – كپی و احل شناسنامه و كارت ملی – پایان خدمت

 . . .خدمت سرند ان در:

ماه

فصل

سال

 -5جزیسات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

تواتر
تعداد بار مراجعه ضورر
هزینه ارایه خدمتعریال) به
خدمت سرند ان

یکبار برار ه سشه
مبلغعمبالغ)

 4مورد بازرسی در سال بار سال
ش اره ساب عهار) بانکی

پرداخت بصورت الکترونسک

...
آدرس دقسق و مستقسا خدمت در وبگاه در حورت الکترونسکی بودن ه ه یا بخشی از آن
http://jz.farhangoelm.ir/

 -7ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
عبانکهار اط عاتی) در دستگاه

درمر له ارائه خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه ضورر

مر له تولسد خدمت
عفرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه
ها )

نام سامانه هار دیگر

غسرالکترونسکی

اینترنتی عمانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونسک
تلفن ویا یا مركز ت اس
دفاتر پسشخوان
ش اره قرارداد وا ذارر خدمات به دفاتر پسشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پسشخوان
سایرعباذكرنحوه دسترسی)
جهت ا راز احالت فرد
جهت ا راز احالت مدرک
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
سایر:
فسلدهار موردتبادل

مراجعه به دستگاه:
ملی
استانی
شهرستانی
استع م
استع م الکترونسکی
غسر
الکترونسکی

برخط
online

الکترونسکی

تلفن ه راه عبرنامه كاربردر)
ارسال پستی
پسام كوتاه

دستهار
ع)Batch

غسرالکترونسکی

ذكر ضرورت
مراجعه
ضورر

ذكر ضرورت
مراجعه ضورر

در مر له درخواست خدمت

ذكر ضرورت
مراجعه ضورر

در مر له اط ع رسانی خدمت

نام سامانه مربوط به خدمت در حورت الکترونسکی بودن ه ه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مرا ل خدمت
تلفن ه راه عبرنامه كاربردر)
اینترنتی عمانند وبگاه دستگاه)
الکترونسکی
ارسال پستی
پست الکترونسک
پسام كوتاه
تلفن ویا یا مركز ت اس
سایرعباذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت ا راز احالت فرد
غسرالکترونسکی
ملی
جهت ا راز احالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن ه راه عبرنامه كاربردر)
اینترنتی عمانند وبگاه دستگاه)
الکترونسکی
ارسال پستی
پست الکترونسک
پسام كوتاه
تلفن ویا یا مركز ت اس
دفاتر پسشخوان
ش اره قرارداد وا ذارر خدمات به دفاتر پسشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پسشخوان
سایرعباذكرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت ا راز احالت فرد
غسرالکترونسکی
ملی
جهت ا راز احالت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر:
الکترونسکی
اینترانتی عمانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی عمانند در اه دستگاه)
سایر عباذكرنحوه دسترسی)
پست الکترونسک

دستگاه
مراجعه كننده
دستگاه
مراجعه كننده

وضعست بهداشتی
حنوف

دستگاه
مراجعه كننده

 -9عناوین
فرایندهار خدمت

-8ارتباط خدمت با سایر دستگاههار دیگر

فسلدهار
موردتبادل

برخط
online
دستهار
ع)Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هار دستگاه
دیگر

استع م الکترونسکی ا ر استع م غسرالکترونسکی
مبلغ
است ،استع م توسط:
عدرحورت
پرداخت
هزینه)

 -11ن ودار ارتباطی فرایندهار خدمت

نام و نام خانواد ی تک سل كننده فرم:

تلفن:

پست الکترونسک:

وا د مربوط:

