
 بسمه تعالی

 فرم شناسنامه خدمت 

 18051109000: شناسه خدمت -2 یآموزش یهادوره یو برگزار یزیربرنامه :عنوان خدمت -1

ارائه  -2
دهنده 
 خدمت

 تهرانریزی استان مدیریت و برنامهسازمان  نام دستگاه اجرایی:

 اداری و استخدامی کشورسازمان  نام دستگاه مادر:
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 مستقر در استان ییاجرا یهادستگاه رانیکارکنان و مد یآموزش یهادورهو نظارت بر  یبرگزار شرح خدمت

 نوع خدمت 
    خدمت به شهروندان (G2C) 
    خدمت به کسب و کار(G2B) 
     دولتیهایخدمت به دیگردستگاه(G2G) 

 کارکنان دولت /های اجرایی استان تهراندستگاه مخاطبین نوع

 گریتصدی         حاکمیتی     ماهیت خدمت 

 روستایی     شهری     استانی     منطقه ای     ملی      سطح خدمت

 آموزشسایر:   رویداد مرتبط با

 نحوه آغاز خدمت
       تقاضای گیرنده خدمت    فرارسیدن زمانی مشخص  رخداد رویدادی مشخص 

    تشخیص دستگاه     ...  :سایر 

مددار  ززم برای 
 انجام خدمت

 نام الکترونیکی از طریق سامانهتکمیل فرم ثبت ؛درخواست شامل: عنوان دوره، تعداد فراگیران، نوع دوره

قررات  م ین و  ن قوا
 بازدستی

 )موضوع نظام آموزش کارمندان دولت(  30/01/1390مورخ  1834/200بخشنامه شماره  
 نظام آموزش کارکنان ( هی)اصالح 14/11/1392مورخ  18819/92/200بخشنامه شماره   
 فصل نهم قانون مذکور یینامه اجرا نییآ 2و ماده  یخدمات کشور تیریقانون مد 58ماده  
 اطالعات(  ی)فناور 20/11/1393مورخ  145099بخشنامه شماره   
 14/05/1394مورخ  83078بخشنامه شماره  
 09/12/1394مورخ  394754بخشنامه شماره  
 22/05/1396مورخ  1335268بخشنامه شماره  
 یدولت تیریمد کشور و مرکز آموزش یو استخدام یسازنه سازمان ادار یهااستیس 
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ت
ت خدم

جزییا
 

مت  خد عداد  مار ت آ
 گیرندگان

 سال فصل          ماه        در:        خدمت گیرندگان
 نامشخص است.آمار دقیق تعداد خدمت گیرندگان 

 زمان متوسدددط مدت
 خدمت ارایه

 روز  7تا ارسال پاسخ اولیه:  زمان ارائه درخواست دستگاه اجرایی از *
 بینی ست.با توجه به زمانبندی اجرای دوره و همچنین ساعت دوره غیر قابل پیش :اجرای دوره تا تحویل گواهینامه از زمان *

 سال  فصل          ماه       در:        درخواستبه تعداد یکبار برای همیشه                                تواتر

عداد عه بار ت  مراج
 حضوری

 باشد.نیاز به مراجعه حضوری فراگیران به میزان ساعت دوره میدر صورت برگزاری دوره به صورت حضوری، 

هددزیددندده ارایدده 
به  یال(  مت)ر خد
 خدمت گیرندگان

 پرداخت بصورت الکترونیک بانکی شبایحساب/ شماره  مبلغ

ها به طور سازنه توسط مرکز دوره هیشهر
 گرددیم نییتع یدولت تیریآموزش مد

IR700100004001004503025663 
 شناسه استان تهران:

366004574102500000000000000074 
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ت
نحوه دسترسی به خدم

 

         www.thmporg.ir          /        dea.thmporg.irhttps://i    :    س دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آنآدر

 نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
 ریزی استان تهرانسازمان مدیریت و برنامهسایت وب  *
 دهیآموزش ا کپارچهی تیریمدسامانه * 

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه مراحل خدمت

الع
در مرحله اط

ت
ی خدم

رسان
 

   الکترونیکی 
 

    مانند وبگاه دستگاه(      اینترنتی(    تلفن همراه)برنامه کاربردی( 
                          پست الکترونیک    پستیارسال 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 
     )سایر)باذکرنحوه دسترسی 

   الکترونیکیغیر 

ت 
ضرور
ذکر 

ی
ضور
مراجعه ح

 

    جهت احراز اصالت فرد 
   جهت احراز اصالت مدر 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

ت
ت خدم

در مرحله درخواس
 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 
      :مذاکره تلفنی (یباذکرنحوه دسترس)سایر 

   الکترونیکیغیر 
ذکر ضرورت 
مراجعه 
 حضوری

    جهت احراز اصالت فرد 
   جهت احراز اصالت مدر 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :سایر 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 

در 
م

ت
رحله تولید خدم

 

)فرآ
یند داخل دستگاه یا ارتباط با 

دیگر دستگاه
ها(
    الکترونیکی 

 

     مانند درگاه دستگاه(      ینترنتیا( 

     مانند ا ینترانتیا(ایدستگاه  یداخل نترانتی ERP ) 
     کیپست الکترون                
     ( ی)باذکرنحوه دسترس ریسا 

   الکترونیکیغیر 
ذکر ضرورت 
مراجعه 
 حضوری

- 
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ت
درمرحله ارائه خدم

 

   الکترونیکی 
 

          )مانند وبگاه دستگاه( اینترنتی    تلفن همراه )برنامه کاربردی( 
                            پست الکترونیک ارسال پستی 
    تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 
     (ی)باذکرنحوه دسترس ریسا 

   الکترونیکیغیر 

ت مراجعه 
ضرور
ذکر 

ی
ضور
ح

 

    جهت احراز اصالت فرد 
   جهت احراز اصالت مدر 
   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
   :شرکت در کالس آموزشی سایر

 حضوری، دریافت گواهینامه 

 مراجعه به دستگاه:
   ملی 
   استانی 
   شهرستانی 
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ت با 
ارتباط خدم
سایر سامانه

ها 

ی( 
العات
ی اط
)بانکها

دردستگاه
 فیلدهای موردتبادل های دیگرنام سامانه 

 استعالم غیر الکترونیکی استعالم الکترونیکی

 برخط

online 

ای دسته

(Batch) 

 

- -    
- -    

7-
ارتباط
 

ت
خدم

با 
 

سایر
 

دستگاه
ی 
ها

دیگر
 نام دستگاه دیگر 

نام سامانه های 
 دستگاه دیگر

فیلدهای 
 موردتبادل

مبلغ )درصورت 
 پرداخت هزینه(

 :، استعالم توسطاست غیرالکترونیکی اگراستعالم استعالم الکترونیکی

 (online)برخط 
ای دسته

(Batch) 

 

   د د د د
    دستگاه 
   کننده مراجعه 
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عناوین فر
آ

ت
ی خدم

یندها
 

     

  یدولت تیریها توسط مرکز آموزش مدیمشها، رئوس خطدستورالعملارسال -1
 کشور یو استخدام یها توسط سازمان اداردستورالعمل ارسال-2
 هادستورالعمل ریو تفس لیتحل ،یبررس-3
 سازنه یآموزش میتقو نیو تدو هیته-4
 سازمان  تیسا یرو رب یآموزش میتقو یبارگذار-5
 ییاجرا یهابه دستگاه اینامه یط یآموزش میتقو یکیالکترون ارسال-6
 توسط دستگاه اجرایی رانیمد یآموزش یهادوره یبرگزار درخواستارسال -7
 ییتوسط دستگاه اجراخدمت بدو یهیتوج یآموزش یهادوره یدرخواست برگزار ارسال-8
  یآموزش یهادوره یدرخواست برگزار یبررس-9
  یآموزش یهادوره یجهت برگزار یزیربرنامه-10
  نهیهزاعالم و  دوره یزمانبند خیاعالم تار-11
 دالورودیجد رانیفراگ تیعضو دییأت-12
 نیآنال یرحضوریو غ یحضور یهادوره یمجرب برا دیاز اسات دعوت-13
 ( در نرم افزار آموزشنیفالآ)یرحضوریغ یهادوره یسوازت و محتوا یبارگذار-14
 اعالم شده  یبر اساس زمانبند نیو آفال نیآنال یرحضوریغ ،یحضور :خدمتبدو یهیو توج رانیمد یآموزش یهادوره یاجرا-15
 تیسسات صاحب صالحؤتوسط م یدر حال برگزار یهابر آموزش نظارت-16
 یآموزش یهاکننده در دورهشرکت رانیو نمرات فراگ ابیحضور و غ ثبت-17
 ی(یهای اجرادستگاه)ویژه یآموزش یهادوره هیفاکتور پرداخت شهر هیته-18
 ی(یهای اجرا)ویژه دستگاهوصول مطالباتحساب پس از اتمام و  هیتسو-19
 یبه واحد مال دیاسات سیالتدرگزارش حق ارسال-20
 دوره یمال هیدییأت افتیو در یگردش کار به واحد مال یهافرم ارسال-21
 جهت چاپ نامهیواحد صدور گواه شده به دییأت یهافرم ارسال-22
 گروه سیو ارسال به رئ نامهیمندرج در گواه یجهت صحت اصالت مشخصات پرسنل کارشناس دأییت -23
 (یکیو الکترون یمرکز)به صورت دست تیریمد و امضاء جهت مهر هانامهیگواه ارسال-24
 نامهیواحد صدور گواه توسطممهور شده  یهانامهیگواه لیتحو-25

 :فرم کنندهتکمیل خانوادگینام و نام
 میرزاهانیه شاه

 :تلفن
 22901250د5 

 
 :پست الکترونیک

mailto:amoozesh@thmporg.ir 
 

 :واحدمربوط
 گروه آموزش و توانمندسازی

 

mailto:amoozesh@thmporg.ir

