
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 

  16041015000  شناسه خدمت  در حوزه سالمت فرهنگ سازيارتقاء آگاهي و   عنوان خدمت:

  )G2Gدستگاه هاي دولتي( خدمت به ديگر            )G2B( خدمت به كسب و كار    )           G2Cخدمت به شهروندان ( :          نوع خدمت

 جامعه سالمتهمگاني به منظور ارتقاي سواد  سالمتانجام آموزش : شرح خدمت

 و دممر جهت دسترسي تسهيل ايجاد ضرورت و سالمت ارتقاي و آموزش گروه در مراقبتي خودهاي   كتاب آموزشيهاي  با توجه به وجود فايل 
 بهداشتي كاركنان ات است شده بارگزاري بهداشتي  معاونت پرتال در بهداشت وزارت توسط شده ايجاد مراقبتي خود ربات ،بهداشتي هاي برنامه ذينفعان

  .شوند مند بهره آموزشي هاي كمپين محتواي و مراقبتي خود آموزشي مطالب از مردمي مختلفهاي   گروه نيز و

  ندارد : مدارك مورد نياز

جزييات خدمت
  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 بسته به دوره هاي مختلف متغير مي باشد.

  شبانه روزي  ساعات ارائه خدمت:

  -  تعداد بار مراجعه حضوري

(ريال)  هزينه ارايه خدمت
  به خدمت گيرندگان

  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

  ندارد فاقد هزينه
  

. . .    

نحوه دسترسي به خدمت
  

  كند)(پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي با كليك روي نماد كاربر را هدايت  اينترنتي    
http://pasc.fums.ac.ir/الکترونيکی-تحول/محتوای-ھای-بسته 
http://salamat.gov.ir/  

  
 متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با پست الكترونيك:     

         071 53316324(در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا با كليك روي نماد نمايش داده شود)   تلفن گويا يا مركز تماس:     

    (پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه)تلفن همراه     

   (شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود)     پيام كوتاه     

   ارائه خدمت)(ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات     

  /http://shekayat.fums.ac.irنحوه دسترسي به شكايت از خدمت: 



  
  

      (از ديد متقاضي خدمت)زيرخدمت  نمودار مراحل دريافت خدمت/
  سالمت و بهداشت با مرتبط آموزشهاي دريافت و آموزشي هاي اپليكشن نصب يا سايت وب به مراجعه

  
 متصل شدن به ربات خود مراقبتي 

 عضويت در ربات خود مراقبتي كليك بر 

 كليك بر راه اندازي در ربات خود مراقبتي 

  آموزشي نيازهايانتخاب منو بر اساس 

 شده ارائه آموزشي مطالب از برداري بهره 

 


