بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 -1عنوان خدمت :آموزش جامعه هدف و کارکنان شاغل در مرکز

 -2شناسه خدمت

 -3ارائه دهنده
خدمت

18051059000
نام دستگاه اجرایی :بهزیستی استان مازندران

نام دستگاه مادر :سازمان بهزیستی کشور

شرح خدمت

برنامه های آموزشی به جامعه هدف
این خدمت جهت توانمند سازی مردم با توجه به شرایط فردی ایشان نظیر میزان سالمت جسمی و روحی ،میزان تحصیالت ،عالقه
مندی فردی و بازار کار شغلی از طریق معرفی افراد به مراکز آموزشی فنی وحرفه ای و یا مراجعه استاد به مرکز جهت آموزش ارائه می
گردد.
-

آموزش مهارتهای زندگی و سایر آموزش ها به زنان سرپرست خانوار
آموزش مهارتهای حرفه ای و زندگی به فرزندان  15سال به باال
آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده
آموزش بهداشت جنسی به زنان آسیب دیده اجتماعی مستقر در مراکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده
اجتماعی
آموزش بهداشت فردی،مهارت های زندگی،حرفه آموزی و اشتغال پایدارو ...در مراکز نگهداری افراد در معرض
آسیب و آسیب دیده اجتماعی
ارایه آموزش به گروه های خودیار ،همیار و تسهیگران
ارایه آموزش به گروه ها با نیازهای خاص ( معلولین و خانواده)
ارائه خدمات آموزشی در حوزه سالمت روان
آموزش پیشگیری از ایدز به گروههای معتادین تزریقی ،زنان با رفتار پرخطر،کودکان خیابانی
ارائه خدمات آموزشی در حوزه تحلیل شده اطالعات روز آمد عوامل خطر و محافظ آسیب های اجتماعی
ارائه خدمات آموزشی در حوزه سالمت روان
ارائه خدمات آموزشی در حوزه پایگاه های سالمت اجتماعی
ارائه خدمات آموزشی در حوزه ترویج رفتار مدنی
ارائه خدمات آموزشی در حوزه پیشگیری از خشونت خانگی با تأکید بر همسر آزاری
ارائه خدمات آموزشی در حوزه پیشگیری از آسیبهای نو پدید(فضای مجازی)
ارائه خدمات آموزشی در حوزه طرح مهارتهای زندگی ویژه کارکنان
ارائه خدمات آموزشی در حوزه طرح مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان
ارائه خدمات آموزشی در حوزه طرح مهارتهای زندگی ویژه فرزند پروری
آموزش پیشگیری از نابینایی،ناشنوایی،بیماریهای معلولیت زا  ،حوادث،بیماریهای متابولیک،بیماریهای عضالنی
اسکلتی ،عقب ماندگی ذهنی ،مشاوره ژنتیک
دانستنیهای بارداری برای افراد  15تا  45سال _آموزش پیشگیری از معلولیتهای دوران سالمندی برای
میانساالن وسالمندان ( 45سال به باال)
آموزش پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین برای ساکنین مناطق  5استان مرز غربی کشور

آموزش کارکنان واحدهای ارائه خدمت
آموزش یکپارجه نیروی انسانی مراکز باهدف -1:ارتقا سطح کیفی خدمات ارائه شده به گروه هدف در مراکز -2ایجاد برنامه یکپارچه
آموزشی جهت ارتقائ سطح دانش کارکنان مراکز
-

آموزش به کارکنان مراکز دولتی و غیردولتی
تهیه و تدوین پودمان های آموزشی -تخصصی
آموزش مدیران و مربیان مهدهای کودک
آموزش نیروی انسانی شاغل در حوزه کودک
آموزش مربیان و مدیران خانه های غیردولتی فرزندان بی سرپرست
آموزش های تخصصی مداخالت روانی – اجتماعی حقوقی و پزشکی – بهداشتی به متخصصین و کارشناسان
شاغل در فعالیت های مرتبط با دفتر امور آسیبها
ارایه آموزش به گروه های کارکنان شاغل در توانبخشی مبتنی بر جامعه
آموزش کارکنان شاغل در مراکز غیر دولتی توانبخشی
آموزش کارکنان مراکز توانبخشی غیردولتی روزانه ،حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی
آموزش پرسنل مراکز مشاوره تحت پوشش
آموزش پرسنل باشگاههای مثبت

-

آموزش همیاران

-

آموزش کلیه نیروهایی که بعنوان کارشناسان برنامه ،آموزش گروههای هدف اصلی برنامه ها را بعهده دارند

ماهیت خدمت
سطح خدمت

حاکمیتی
 ملی

رویداد مرتبط با:

تولد

نوع مخاطبین

نوع خدمت

 خدمت به شهروندان ()G2C
خدمت به کسب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

 تصدی گری
استانی

منطقه ای
آموزش

جامعه هدف سازمان و پرسنل مراکز

سالمت

مالیات

بیمه

ازدواج

کسب و

شهری
تامین اجتماعی

روستایی
ثبت مالکیت

کار

تاسیسات شهری

بازنشستگی

مدارک و گواهینامهها

وفات
سایر

نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

 تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

 تشخیص دستگاه

سایر... :

 رخداد رویدادی مشخص

 -4مشخصات خدمت

قوانین و مقررات باالدستی

- 1اصل دهم ،اصل بیست و یکم ،اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -2 .قانون تشکیل سازمان
بهزیستی کشور -3 .سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور -4 .قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ( - 5 .)1394 – 1389قانون ساختار نظام نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
-6دستورالعمل واگذار خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه به تسهیلگران ازطریق سازمان های غیر دولتی  -استراتژی اول
برنامه عملیاتی سازمان -7استراتژی دهم برنامه راهبردی سازمان -8ماده  3و  10قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن

 -5جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت گیرندگان در:

متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:

 1ماه

تواتر

ماه

فصل

سال 

یک بار در:

یکبار برای همیشه

ماه

فصل  سال

تعدادبار مراجعه حضوری
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی

مبلغ(مبالغ)

پرداخت بصورت الکترونیک

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن
www.behzisti-mz.ir

در مرحله اطالع

رسانی خدمت



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

مرحله تولید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط
با دیگر دستگاه ها )

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
غیرالکترونیکی
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:
 الکترونیکی
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)  اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا) ERP
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
پست الکترونیک
غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خدمت

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
 الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 الکترونیکی  اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
 جهت احراز اصالت فرد
 غیرالکترونیکی
 جهت احراز اصالت مدرک
 نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
 سایر:
فیلدهای موردتبادل

برخط
online

 - 7ارتباط خدمت باسایرسازمانها (بانکهای اطالعاتی)
دردستگاه

نام سامانه های دیگر

استعالم الکترونیکی

-8ارتباط خدمت باسایر دستگاههای دیگر
 -9عناوین
فرایندهای
خدمت

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

-1

معرفی دوره آموزشی

-2

ثبت نام در دوره

 -3شروع آموزش
 -4صدور و اخذ گواهی

استعالم
غیر
الکترونی
کی

اگراستعالم غیرالکترونیکی
است ،استعالم توسط:

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

مبلغ
(درصورت
پرداخت
هزینه)

استعالم
الکترونیکی

دستهای
()Batch

درمرحله پیگیری خدمت

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارسال پستی

 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
شروع

معرفی دوره آموزشی

ثبت نام در دوره

آیا شرایط دریافت

بله
خیر

آموزش دارد؟

بله
شروع آموزش

پایان

نام ونام خانوادگی تکمیل کننده
فرم:

تلفن:
33394903

پست الکترونیک:
Mazandaran.behzisti@chmail.ir

صدور و اخذ گواهی

واحد مربوط:
اداره فناوری اطالعات ،ارتباطات و
تحول اداری

