برنامه عملیاتی بلند مدت
ردیف
1

شاخص

اهداف کلی

اهداف ویژه

صدور گواهی نهایی 5

تشویق مشمولین جهت شرکت

تعداد گواهی

ساله جهت پزشکان و ...

فعالیت

الزامات

تشکیل کارنامه الکترونیک آموزش کامل مشمولین و

در دوره ها و اخذ امتیازهای

های صادر شده

و ثبت امتیازات مشمولین

برنامه ریزی جهت اطالع

الزم برای صدور گواهی

در طول سال

و تشکیل کمیته ها ی

آنها و برگزاری کمیته و

مربوطه و دادن مهلت

اطالع رسانی نتایج حاصله

جمع آوری امتیاز به

به مشمولین مورد نظر

نهایی

مشمولینی که امتیازات
الزم را کسب نکرده اند.
2

انجام حضور و غیاب به

احترام و تکریم مشمولین و

میزان

RFIDدستگاه

انجام ثبت نام الکترونیکی

صورت الکترونیک در

سرعت و سهولت در حضور و

رضایتمندی

لپ تاپ

و ارسال اطالعات ثبت نام

تمام برنامه ها

غیاب و جلوگیری از تضییع

شرکت کنندگان

اینترنت

کنندگان به سامانه آموزش

حقوق شرکت کنندگان و

از حضور و غیاب

کارت هویتی آموزش

مداوم

صرفه جویی در مصرف کاغذ

الکترونیک و

مداوم

و ...

تعداد برنامه

کارت موقت برای

هایی که حضور و

مشمولینی که هنوز کارت

غیاب آنها به

دائم دریافت نکرده اند.

صورت
الکترونیکی انجام
می شود.
3

برگزاری دوره های

تسهیل در ثبت نام مشمولین

تعداد شرکت

فضای جداگانه و تجهیز

انجام نیاز سنجی در کمیته

آموزشی مهارتی و

گروه هدف در دوره های

کنندگان

مرکز مهارتی و حرفه ای

های برگزار شده

حرفه ای

برگزار شده و عدم اتالف

تعداد برنامه های

اختصاص امکانات و

هماهنگی و ارسال نامه به

وقت و هزینه در شهرهای

برگزار شده در

تسهیالت الزم جهت رفاه

کالن منطقه جهت اطالع

دیگر.

مرکز مهارتی و

حال مشمولین گروه

رسانی به مشمولین گروه

توانمند سازی مشمولین گروه

حرفه ای.

هدف

هدف در شهر های مجاور.

هدف با اجرای دوره ها در

میزان

نحوه اطالع رسانی به

تدوین و برنامه ریزی جهت

این مرکز

رضایتمندی

مشمولین گروه هدف

زمان بندی اجرای دوره

شرکت کنندگان

ها .
جلوگیری از تداخالت
برنامه ها و سر در گمی
شرکت کنندگان
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