برنامه عملیاتی کوتاه مدت
ردیف
1

اهداف ویژه

اهداف کلی

الزامات

شاخص

فعالیت

برنامه ریزی و گرفتن

اجرای برنامه های جدید و مورد نیاز

تعداد برنامه های

تشکیل کمیته

نیاز سنجی عناوین مطرح شده

مجوز برای برنامه های

مشمولین جهت ارتقا سطح علمی

اجرا شده در طول

های تخصیص

،اولویت بندی و تنظیم تقویم

سال

امتیاز و هماهنگی

برنامه ها و در نهایت ارزشیابی

های قبل و بعد

برنامه های اجرا شده و مشخص

هماهنگی با

کردن نقاط ضعف و قوت

حضوری و ادواری و...از
وزارتخانه

دبیران علمی
2

اطالع رسانی و بارگزاری

مطلع شدن به موقع تمام گروه هدف و

تعداد شرکت

پیامک

هماهنگی با دبیران علمی و

برنامه ها در سامانه

شرکت تعداد بیشتر جهت ارتقا سطح

کنندگان در برنامه

وب

سخنرانان و ارسال دعوتنامه.

آموزش مداوم

علمی و به روز شدن اطالعات گروه

های اجرا شده

سایت

ارسال پیامک برای گروه هدف

مجزا

تهیه پوستر و بارگزاری آن.

اینترنت

تماس تلفنی با سخنرانان و

و ...

دبیران علمی و اجرایی.

هدف
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آموزش و اطالع رسانی به

آموزش نحوه ثبت نام در سامانه

افزایش تعداد

مشمولینی که به صورت

روش گرفتن گواهی  5ساله

مشمولین افزایش

اینترنت

بارگزاری مرحله به مرحله

به صورت حضوری

ثبت نام در برنامه های حضوری و غیر

تعداد شرکت

پنل پیامکی

آموزش در ارتباط با نحوه ثبت

مراجعه نمی کنند

حضوری

کنندگان در برنامه

ایمیل

نام تا گرفتن مجوز  5ساله و

روش صحیح شارژ مالی

های حضوری و

وب سایت آموزش

نحوه ثبت نام در برنامه ها و

غیر حضوری و . ...

مداوم

نحوه شارژ مالی و ...

کاهش تعداد
مراجعات حضوری
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برگزاری کمیته های

ارتقاء کمی و کیفی امورات مربوط به

تعداد مشمولین

حضور مداوم و

اجرایی شدن تصمیمات گرفته

آموزش مداوم در بازه

کلیه مشمولین

استفاده کننده از

فعال اعضای

شده توسط اعضای کمیته و

ماده 6

کمیته

اطالع رسانی به موقع نتایج

تعداد برنامه های

زمان بندی و

کمیته ها به گروه هدف

تایید شده در

ارسال به موقع

کمیته تخصیص

دعوتنامه و دستور

امتیاز

کار جلسه برای

تعداد گواهی های

مدعوین و دیگر

صادر شده خارج

هماهنگی های

از کشور

الزم

زمانی تعیین شده

تعداد جلسات
برگزار شده با
رابطین آموزشی و
ارگانهای دیگر
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اهداف کلی

اهداف ویژه

شاخص

الزامات

فعالیت

برنامه ریزی و گرفتن

تسهیل در امر باز آموزی برای

تعداد شرکت

اینترنت

بازبینی برنامه های غیر حضوری

مجوز برای برنامه های

مشمولینی که قادر به شرکت در

کنندگان در دوره

پنل پیامکی

توسط دو نفر ارزیاب و تایید

غیر حضوری از وزارتخانه

کالسهای حضوری نمی باشند.

ای مجازی

وب سایت آموزش

برنامه توسط آنها

تسهیل شرایط جهت عالقه مندان

تعداد دوره های

مداوم

ارسال برنامه به وزارتخانه

شرکت در دوره های مجازی

مجازی بار گزاری

خط تلفن مجزا

پس از تایید وزارت بارگزاری

شده در طول سال

برنامه مربوطه در سایت برنامه
های غیر حضوری

