
  صدور گواهینامه و پاسخ به استعالمات گواهینامه هاي صادرهنام خدمت :

پاسخ به نامه هاي دستگاههاي  –تهیه و صدور گواهینامه هاي دوره هاي طی شده توسط کارکنان دولت  شرح خدمت : -1
  اجرایی نسبت به استعالم گواهینامه

 غیر الکترونیکی  – 2الکترونیکی                              -1شیوه ارائه خدمت      -2

 مراحل انجام خدمت و زمانبندي اجراي خدمت -3

زمان انجام   مراحل انجام خدمت  ردیف
  کار(حداقل)

زمان انجام کار 
  (حداکثر)

شخص مورد   عنوان واحد مراجعه
  مراجعه

  مکان مراجعه

دریافت و درخواست عدم صدور   1
سازمان برنامه و   ارباب رجوع  آموزش و پژوهش  -  -  متقاضیان گواهینامه 

  بودجه
بررسی پرونده دوره آموزشی توسط   2

کارشناس دوره   آموزش و پژوهش  پنج روز  دو روز  کارشناس مربوطه
  و خانم حسینی

  

تکمیل فرم درخواست صدور   3
گواهینامه در صورت صحت 

متقاضی و ارسال آن  درخواست
براي تائید رئیس گروه و تائید 
  مدیر مرکز آموزش و پژوهش

  یک روز
     

  یک روز
  

  آموزش و پژوهش

آقاي مجیدي و 
  آقاي دودانگی

سازمان برنامه و 
 بودجه

4  
چاپ گواهینامـه دوره آموزشـی و تحویـل    

ــناس دوره    ــه کارش ــدي  آن ب ــط متص توس

  سیستم

  آموزش و پژوهش  دو روز  یک روز

  خانم حسینی 

سازمان برنامه و 
 بودجه

5  
ــی    ــا  بررس ــه ه ــده گواهینام و   ي صادرش

ــناس و   ــه توســط کارش امضــاي  صورتجلس

رئیس گروه و ارسال آن براي مدیر مرکـز  

  جهت امضاء

  آموزش و پژوهش  سه روز  یک روز

 -خانم حسینی
   -کارشناس دوره

 -آقاي مجیدي
  آقاي دودانگی

سازمان برنامه و 
 بودجه

گواهینامه دوره  و  در به مهر برجسته  زدن   6
سازمان برنامه و   خانم حسینی  آموزش و پژوهش  سه روز  یک روز   گذاشته می شود.  اختیار کارشناس مربوطه

 بودجه

 آدرس دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمت: -1

 شناسنامه خدمت (فرم پیوست) : براي هر خدمت باید یک شناسنامه مجزا پر گردد. -2

 )نامه دستگاه اجرایی و معرفی به عنوان رابط آموزش( مدارك مورد نیاز: مانند کپی شناسنامه و ... -3

  فرم ندارد پیوست گردد)  PDFفرم هایی که شهروند براي انجام خدمت نیاز دارد (در قالب  -4



 


