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  اعضاء تيم بهبود:

  دکتر مهدی رفيعی محمدی  –مديرکل دامپزشکی  -
  دکتر محمد ابدالی نيا  – معاون توسعه مديريت و منابع -
  دکتر محمدجواد اميدواريان  -  سالمتمعاون  -
  آقای حسين ابراهيمی سليمی  -  ناوری اطالعات،ارتباطات و تحول اداریرئيس اداره ف -
  آقای غالمرضا هاشم زادگان  - کارشناس ترويج -
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،ارتباطات طالعات اتوسط اداره فناوري  تهيه و اجراي برنامه هاي آموزشي ترويجي دستورالعمل

توسعه كارگروه درپس از طرح و شد  و بررسي پيشنهاد تيم بهبود فرآيندها وتحول اداري در

  .به تصويب رسيد  ٢٥/٣/١٣٩٦ و در تاريخ ٥٩١شماره ي  بهمديريت 

  :هدف -١

بسته  -  توليدآموزش اصول بهداشتي و روشهاي پيشگيري و كنترل بيماريهاي دام،طيور و بيماري هاي مرتبط با 

به بهره ، چاپي و ...) الكترونيكي رسانه اي (شفاهي،ق ياز طرورده هاي خام دامي آفرنگهداري وحمل و نقل  - بندي

  برداران

  تعاريف: -٢

  سازمان دامپزشكي كشورسازمان: 

  قماستان اداره كل دامپزشكي  اداره كل:

  دامپزشكي استان قم اداري تحول و ارتباطات اطالعات، فناوري اداره اداره فاوا:

  ادارات داخلي زير مجموعه اداره كل دامپزشكي استان قم :فنيادارات 

  اداره دامپزشكي شهرستان قم اداره شهرستان:

– دامداران مانند: .دمي باش اداره كل و اداره شهرستان مخاطبينو از خدمات  استفاده كنندگان  منظور بهره برداران:

  شاغلين مرتبط با حرف دامپزشكي در بخش غير دولتي و عموم مردم ميباشد.  -  مرغداران

غير و  ترويجي حضوري مانند كالس و كارگاه آموزشيبرنامه هاي آموزش  ترويجي: - آموزشي برنامه هاي

 و...) ،آموزشهاي مخابراتي- فضاي مجازي- شنيداري- (ديداريالكترونيكي  ترويجي آموزشهاي حضوري مانند

به بهره برداران  ترويجي براي آموزشاز طرق رسانه اي  مشخص وسر فصل و متن مطلب، طي كه و... نوشتاري

    تنظيم و اجرا مي شوند. 

است كه بايد تمام اطالعات مفيد درس را معرفي كند. سرفصل طرحي آموزشي  يسرفصل در اصل سند  سرفصل:

در واقع، سرفصل  .كشدبايد دنبال كند، به تصوير مي مدرساست كه اهداف و مقاصد يك برنامه درسي را كه يك 

خواهند بدانند از درس مورد نظر چه انتظاراتي بايد كه مي فراگيرانياست ؛  مخاطبدرسي از يك سو مطالبات 

  .آن درس دارد فراگير است كه چه توقعاتي از مدرسداشته باشند و از سوي ديگر مطالبات 
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  .شود مي درج ... و پاورپوينت پوستر، بروشور، نشريه، نوشتار ،در درس موضوعي بيان منظور به كه مطالبي  متن:

 كتاب، تلويزيون،وراديو : آموزشگر،مانند دهد؛ انتقال مردم به را خبري يا مطلب كه اي وسيله هر رسانه:

  انيميشنو  ،تراكتبروشور

 مورد هاي مهارت و رفتار دانش، تا دهد مي انتقال مخاطبان به را آموزشي مفاهيم كه اي رسانه رسانه آموزشي:

  آورند. دست به را نياز

 با كه گروهي و انفرادي آموزش كارگاه، كالس، مانند حضوري آموزش هاي قالب انواع ي:شفاه يآموزشرسانه 

  شود. مي منتقل مخاطبان به آموزشي مطالب فراگير، و آموزشگر حضور

 كه مجازي فضاي و تلفن فيلم، تلويزيون، راديو، مانند الكترونيك هاي رسانه انواع الكترونيكي: رسانه آموزشي

  .شود مي داده انتقال مخاطبان از انبوهي به قالب در آموزشي مطالب ها آن بوسيله

 ها آن وسيله به كه تراكت پوستر، بروشور، مجله، مانندكتاب، نوشتاري هاي رسانه انواع رسانه آموزشي چاپي:

  .گيرد مي قرار مخاطبان از انبوهي اختيار در آموزشي مطالب

فضايي نظري و مفهومي (غير فيزيكي) است كه در ارتباط با كامپيوترها و شبكه هاي رايانه اي  فضاي مجازي:

درك مي گردد. در اصل اين فضا به محيطي كه در نتيجه ارتباطات رايانه اي و شبكه اي به وجود مي آيد، اشاره 

 مي از زندگي تبديل شدهمي كند.به دليل گستردگي اين فضا در عصر حاضر، عمال فضاي مجازي به فضاي دو

  است.

 يادگيري سهولت و آموزش بيشتر بازدهي موضوع، بهتر تفهيم براي كه ابزاري و اشياء وسايل كمك آموزشي:

  آموزشي هاي رسانه و رايانه پروژكتور، ويديو ماكت، نقشه، مانند گيرند مي قرار استفاده مورد

 بهره از نفر ٣٠ تا ١٠ براي روز هاي آوري فن و دانش انتقال منظور به كه كالسي كالس آموزشي ترويجي:

 مورد افراد دريافت ميزان نهايت، در و شود مي تشكليل روز ٣ اكثر حد و ساعت ٢ حداقل مدت به برداران

  .گيرد مي قرار ارزيابي

 عملي آموزش با كه ها مهارت انتقال و ترويج براي برداران بهره از نفر ٢٠ تا ١٥ حضور با گردهمايي كارگاه:

  .است همراه

 رنگ چهار يا رنگ دو رنگ، تك صورت به تاخورده، يا ساده برگ چند يا يك در نوشتاري اي رسانه بروشور:

  .شود مي استفاده آن از مخاطبان به نظر مورد موضوع چند يا يك انتقال براي كه تصوير داراي  معموالً و
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 متن و گرافيكي هاي طرح تصوير، از آن در كه استاندارد اندازه ٥ در ، برگ تك نوشتاري، اي رسانه پوستر:

 مكثي در يا گذر هنگام مخاطبين كه نحوي به شود مي استفاده رساني اطالع و هشدار آموزش، به منظور مختصر

  را دريافت كنند. آن پيام بتوانند كوتاه

 درباره رساني اطالع براي بيشتر كه كوتاه ماندگاري با استاندارد اندازه ٢ در برگ تك نوشتاري اي رسانه تراكت:

 همكاري به دعوت واكسيناسيون، زمان اعالم مانند شود، مي استفاده ها آن از انتظارات، بيان و ها،تغييرات، برنامه

  .باشد تصوير بدون يا با رنگ چهار و رنگ دو رنگ، تك صورت به تواند مي تراكت .ها مهبرنا با همراهي و

  مدارك مرتبط:-٣

شرح وظايف  - مربوطه هاي نامه آيين و ١٣٥٠ مصوب كشور دامپزشكي سازمان قانون  ٣ ماده ) ي(و  )ح(بندهاي 

نامه ي مدير -   ٠٣/٩٣/IVOترويجي سازمان دامپزشكي كشور به شماره ي  شيوه نامه ي رسانه هاي-  اداره ي فاوا

   ٢٣/١/٩٦مورخ  ١٩١٦استانداري قم  به شماره ي كل روابط عمومي و امور بين الملل 

  :شمول ي دامنه -٤

  مورد نياز بهره برداران كاربرد دارد. يآموزش كليه مطالب آموزش و براي تهيهدستورالعمل اين 

   ضوابط و مقررات:-٥

  ي:عمومالزامات 

  :است الزامي زير موارد رعايت ترويجي هاي رسانه تهيه در

  كالم با منابع و سيايت هاي اجرايي روزمطابقت محتواي متن و  - 

  ساده و قابل فهم بودن و كالم - 

  كاربردي بودن اطالعات ارائه شده و پرهيز از بيان اطالعات غير ضرور  - 

  جذاب بودن و شخصيت داشتن با خصوصيات سني و سواد جمعيت مخاطب - 

  استفاده از تصاوير يا طرح هاي مناسب واستفاده مناسب از رنگ ها - 

  اده از هرگونه تصويريا طرح در پس زمينه نوشته هاعدم استف - 

در رسانه هاي نوشتاري و تصويري "آموزش وترويج"عنواندامپزشكي استان قم و اداره كلدرج نشان  - 

  .بمنظوراستفاده در فضاي مجازي ضروري است

  الزامات تخصصي:
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دامپزشكي در خصوص رسانه هاي رعايت كليه الزامات مندرج در شيوه نامه رسانه هاي ترويجي سازمان 

شفاهي،رسانه هاي الكترونيك و رسانه هاي نوشتاري و تصويري ضروري است كه با توجه به اهميت به مواردي از 

 آنها در ذيل اشاره مي شود:

 موضوع به مخاطبان جذب منظور به مناسب، فضاي و فنون آموزشي به مسلط آموزشگر از استفاده - 

 .است ضروري آموزش،

 مجازي الزامي است. در فضاي PDFاستفاده از توليدات نوشتاري بصورت  - 

 كوتاه پيام و مسابقه نمايش، وگو، گفت مانند دانش شنيداري انتقال مختلف اشكال از راديويي برنامه در - 

 .شود استفاده

 فيلم مستند، فيلم مانند آموزشي مفاهيم شنيداري و ديداري انتقال مختلف هاي راه از تلويزيوني برنامه در - 

 .شود برداري بهره مسئوالن و مردم با گو و وگفت مسابقه تيزر، نمايش،انيميشن، داستاني،

 مي استفاده حضوري آموزش در آموزشي كمك ماده يا سخنراني براي پاورپوينت از كه صورتي در - 

 اساليدها در بماند ذهن در است الزم كه كليدي نكات و بحث مورد موضوع هاي سرفصل تنها شود،

   .شود آورده

 توضيحات است، آموزشگر از مستقل آموزشي رسانه يك ايجاد پاورپوينت تهيه از هدف كه مواردي در

   .شود آورده ها سرفصل توجه به با گويا و ساده

 ٣٦ و متن براي ٢٠ از تر كوچك قلم اندازه نشود و از نوشته سطر شش از بيش اساليد يا صفحه هر در

 .نشود استفاده تيتر براي

 بدون ( صفحه ١٦ از كمتر كتاب هاي صفحه تعداد سانتي متر) باشد. ٢٤*١٧وزيري ( كتاب، قطع - 

ساير الزامات از بخش كتاب رسانه هاي ترويجي سازمان از  .نباشد) جلد به مربوط ي صفحه ٤ احتساب

  و... دقيقا رعايت شود. گيهاي جلدژ،ويكتاب شمارگان قلم، اندازهجمله  

 وسط، يا چپ سمت باال در سازمان نشان جلد، روي .شود گرفته درنظر جلد پشت و جلد بروشورها براي - 

 تهيه يا نويسنده نام جلد پايين در و عنوان زير در مرتبط تصاوير يا تصوير نشان، زير در بروشور عنوان

 و سايت آدرس نگار، دور تلفن، شماره نشاني، .شود درج توليد سال وكل  اداره ترويج عنوان ، كننده

 از متن، نيافتن ادامه صورت در جلد پشت باالي در .شود نوشته جلد پشت پايين در الكترونيكي آدرس

 .شود استفاده موضوع با مرتبط كليدي پيام
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 ترين شفاف ترين، كوتاه دراطالع رساني ميشود. مهمترين پيام  آموزشي پيام ترويجي آموزشي تراكتدر - 

 آدرس و تلفن نشاني، .دگرد رعايتميلي متر) ١٤٥*٢١٠آن ( استاندارد اندازه .شود بيان جمله مؤثرترين و

 .شوند درج صفحه پشت در الكترونيكي هاي

) با توجه  ١٠٠*٢٠٠/   ٧٠*١٠٠/   ٦٠*٩٠/   ٥٠*٧٥/   ٣٥*٥٠شده( تعريف هاي اندازه ميان از پوستر ابعاد - 

 پرسشي، دستوري، پوستر شود. عنوان انتخاب نظر مورد پيام حجم و آن از مخاطب فاصله ، نصب به محل

 خواندن متري  قابل ٥تا  ٥/٤فاصله  از كه طوري به باشد؛ ٧٢ حداقل قلم اندازه با اخباري يا پيشنهادي

 متن در قلم اندازه .باشند خواندن قابل متري ٣ فاصله از و ٤٨ قلم اندازه داراي حداقل ها، سرفصل .باشد

 در كه باشد اي اندازه به پوستر متن ميزان .باشد خواندن قابل متري ٥/١فاصله  از و ١٨ از بيش پوستر

 به آن درصد ٣٠ تا ٢٠ كه باشد نحوي به پوستر فضاي بندي تقسيم .شود خوانده ثانيه ٣٠ حدود عرض

 متن به درصد ٣٠ تا ٢٠ و ها نشانه و طرح عكس، مانند گرافيگي فضاي به درصد ٥٠ تا ٤٠ خالي، فضاي

 .شود آورده پوستر در كل اداره ترويج عنوان .يابد اختصاص پوستر

 تعداد .باشد فرعي و اصلي عناوين اساس بر موضوع كاربردي شرح و كوتاه گفتار پيش داراي مقاله - 

 .نباشد بيشتر A4صفحه  ٦ از تصوير داراي مقاالت در و صفحه ٤ از تصوير فاقد ترويجي مقاله در صفحه

 به مقاله انتهاي در ها آن مسئوليت و علمي رتبه و مقاله عنوان زير در مترجم و نويسنده يا نويسندگان نام

 .شود ذكر مقاله انتهاي در استفاده مورد منابع و ادبي و علمي ويراستار نام .شود آورده پانويس صورت

  .شود درج تصوير زير در آن منبع آدرس تصوير، از استفاده صورت در

  :ها و وظايفمسئوليت  -٦

مسئول معاونت توسعه مديريت و منابع اداره شهرستان مسئول اجرا و و فنيادارات معاونت سالمت ،اداره فاوا ، 

  بر اساس موارد زير ميباشند: دستورالعملاين نظارت بر اجراي 

هر سال و  اواخردر ...   انتشاراتي و ،الكترونيكيحضوري ،  تنظيم برنامه هاي ترويجي اعم از آموزشهاي   ٦-١

نسبت به نياز سنجي برنامه هاي  ادارهاين اداره فاوا مي باشد. بعهده آتي اجراي اين برنامه ها در طول سال

اداره فاوا پس از جمع  هرسال اقدام مينمايد.ماه  ديدر  و روابط عمومي ادارات فني معاونين، ساليانه از ترويجي

اقدام مي نمايد. همچنين پس از در اسفندماه بندي نظرات برنامه را تنظيم و جهت اعالم نظر و تاييد مديركل 

مشخص شدن برنامه هاي تاييد شده ، نسبت به پيش بيني اعتبار مورد نياز نظر خود را به اداره برنامه و بودجه 

  اعالم نمايد.



٩ 
 

نيازهاي ترويجي خود را طبق فرم نياز سنجي در  ، اداره شهرستان كسب نظر ازبا ادارات فني معاونين و   ٦-٢

  ماه هرسال به اداره فاوا ارائه مينمايند. دي

ماه  ديآنها را اخذ و ترويجي واحد روابط عمومي از طريق افكارسنجي از بهره برداران نيازهاي آموزشي  ٦-٣

  به اداره فاوا اعالم مينمايد.ل آتي براي اجرا در ساهرسال 

  نمايد. مي اداره برنامه و بودجه اعتبار مورد نياز را در موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان لحاظ   ٦-٤

  با اداره فاوا ميباشد. ترويجي مسئوليت ايجاد بانك اطالعاتي مطالب ،سرفصل ها و متون آموزشي  ٦-٥

در آموزش  هر مطلب مورد نياز ترويجي متن آموزشي ،سرفصل وادارات فني موظف به ارائه مطالب : ١تبصره

   به اداره فاوا جهت استفاده در بانك اطالعاتي ميباشند. انتشاراتيو  الكترونيكيحضوري،هاي 

ديگر(توليدات ساير ميتواند از طريق  اداره فاوا ، مقرر  موعد در ١تبصره در صورت عدم رعايت: ٢تبصره

  نمايد.قدام نسبت به اين امر ا در اداره كل و اداره شهرستان و...) شاغلكارشناسان -  مرتبط منابع علمي - استانها

مطلب بعهده رئيس اداره فني مرتبط با  در كالسها و كارگاههاي آموزشي آموزشگر معرفي اولويت  ٦-٦

رت اداره فاوا بر اساس بانك مدرسان كه از قبل از طريق فراخوان عمومي از در غير اينصوبوده و  آموزشي

  كارشناسان اداره كل و اداره شهرستان تهيه نموده است اقدام نمايد.

در آموزشهاي چاپي پس از تنظيم و تهيه توليدات، موارد به واحد روابط عمومي جهت اعالم نظر  در  ٦-٧

اداره فاوا در همين زمينه ميتواند از توان بخش غير دولتي در طراحي ارسال گردد. جلوه هاي بصريخصوص 

  استفاده نمايد.

 معاونت توسعه مديريت و منابع نآموزش از طريق رسانه الكترونيك راديو و تلويزيودر خصوص   ٦-٨

 بطور منظمآن جلسات در برگزاري مسئول روابط عمومي تشكيل و - رئيس اداره فاوا با عضويت ميبايست تيمي 

جهت توليد و و موسسات مجري عقد قرارداد با صدا و سيماي استان  اين تيم با وظايف. اهتمام ورزدفصلي  و

 دبير و نظارت بر اجرا تشكيل و الع رساني عملكرد طتلويزيوني اعم از ترويجي و اپخش برنامه هاي راديويي و 

 باشد. مي رئيس اداره فاوا آن

تيمي با پيش از اجراي طرح جهت اجراي هر چه بهتر طرح هاي عملياتي فني ، معاونت سالمت ميبايست   ٦-٩

در  همفكري وهمگرايي جهتفاوا  رئيس اداره و مسئول روابط عمومي رئيس اداره فني مربوطه،عضويت 



١٠ 
 

 ترويجي تعيين- آموزشي و اطالع رساني برنامه هاي مرتبط با اجراي هر چه بهتر طرح هاي عملياتي تشكيل و

  خواهد بود.  فني مربوطه رئيس ادارهاين تيم دبير  گردد.

تنظيم  برنامه اي با در خصوص آموزش از طريق فضاي مجازي و پيامك مخابراتي اداره فاوا موظف است ٦-١٠

جمع بندي ساير نظرات و تعيين زمانبندي   -  افكارسنجي روابط عمومي- پيام بر اساس نيازسنجي صورت گرفته

  طراحي و اقدام نمايد. 

  :واحد هاوظايف به تفكيك 

  معاونت توسعه مديريت و منابع:

تيم اجرايي جهت  مسئوليت  -  دستورالعملاجراي  ظارت برن -  نيازهاي آموزشي ترويجي  اعالم نظر در خصوص

   توليدات ديداري و شنيداري

  معاونت سالمت:

ي زير ادارات و واحدها نيازهاي آموزشي ترويجيو پيگيري اعالم نظر در خصوص نيازهاي آموزشي ترويجي  

و تعيين تكاليف اطالع رساني و آموزشي  طرح هاي عملياتي پيش از اجرايمسئوليت تيم اجرايي فني -  مجموعه

  ترويجي

  اداره فاوا: 

ايجاد بانك اطالعاتي  - برنامه ها و توليدات پيش بيني اعتبار مورد نياز - ساليانه برنامه ترويجيو تنظيم نياز سنجي 

توليدات اجرايي  دبيري تيم  - برگزاري كالس و كارگاه حضوري - و بانك مدرسان مطالب و متون آموزشي 

تنظيم و اجراي برنامه  – طرح هاي عملياتيپيش از اجراي  فني عضويت در تيم اجرايي - ديداري و شنيداري 

جلوه هاي بصري  اخذ نظر واحد روابط عمومي در خصوص- آموزشي از طريق فضاي مجازي و پيامك مخابراتي

  چاپي رسانه آموزشي در

  واحد روابط عمومي:

تيم اجرايي توليدات عضويت در - و اعالم به اداره فاوا برداران جهت اخذ نيازهاي آموزشيافكارسنجي از بهره 

اظهار نظر جلوه هاي بصري - عضويت در تيم اجرايي فني پيش از اجراي طرح هاي عملياتي - ديداري و شنيداري 

  در توليدات چاپي به اداره فاوا
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  ادارات فني:

متن  ، سرفصل وارائه مطالب  - ماه هرسال بهمندر اداره شهرستان كسب نظر ازبا  اعالم نياز هاي آموزشي ترويجي

دبيري تيم  -  ترويجي كالسها و كارگاههاي آموزشي برگزاري در آموزشگر و اعزام معرفيهمكاري در–آموزشي 

  طرح هاي عملياتي پيش از اجراياجرايي فني 

  اداره شهرستان:

اعزام همكاري در  - در بهمن ماه هر سال آموزشي ترويجي به ادارات فنيارائه نظرات در خصوص نيازهاي  

همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي ترويجي مانند: تشكيل كالس و - جهت ارائه مطالب آموزشي آموزشگر

  و...  با اداره فاواشنيداري –ديداري - چاپيكارگاه،توليدات 

  اداره برنامه و بودجه:

  اداره فاوا و درج در موافقتنامه نظرپيش بيني اعتبار برنامه هاي ترويجي با 

   

  :اجرايي هاي نمودار فرآيند -٧
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 روال نيازسنجي برنامه هاي ترويجي

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                                                                                                                  خير

       

       

                                                                      

                                                                                  بلي

 ماهدي -ادارات فني ،به معاونين سال آتي ارسال فرم نياز سنجي برنامه هاي ترويجي

 اداره فاوا

 ماه  بهمن -در فرم نياز سنجي سال آتي اعالم نظر نيازهاي آموزشي ترويجي

 اطالعات فني

و ارائه  ...كار سنجي از مخاطبين و فا ،تنظيم برنامه بر اساس نياز سنجي صورت گرفته 

 به معاون توسعه مديريت و منابع

 اداره فاوا

 معاون توسعه مديريت

 مورد تائيد است آيا برنامه

 مدير كل

 اعمال تغييرات مدنظر

و  درخواست و پيش بيني اعتبار از برنامه

 بودجه

 اداره فاوا

 پيش بيني اعتبار در اعتبارات ساليانه

 برنامه وبودجه اداره

 پايان

 بررسي و اعالم نظر

 معاونت توسعه مديريت و منابع
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 روال برگزاري كالسهاي آموزشي ترويجي در قالب آموزش هاي حضوري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خير 

 

 

 

 

 

 بلي 

 شروع

 آموزشگر معرفيبا ادارات فني در خصوص  هماهنگي

 جهت اعزام طبق برنامه 

 اداره فاوا

يربط جهت آماده ذن سئولي،هماهنگي با م آموزشگر اعزام

 كالس يا كارگاه جهت برگزاري محلسازي 

 اداره فاوا

 برگزاري كالس يا كارگاه

 شهرستانكارشناس ترويج با همكاري بخشداريا جهاد 

 

  از بانك مدرسان آموزشگرتعيين 

 ت فنياادار اداره فاوا

تعيين شده  آموزشگرآيا 

 است

 پايان
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  روال توليدات ديداري و شنيداري در قالب قراداد با صدا وسيما

  يا موسسات مجري

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  خير                    

  

  

  بلي   

  

  

ين برنامه هاي راديويي ،تلويزيوني و... بر اساس يتع

  نيازسنجي شده ترويجي آموزشي برنامه ساليانه

 اداره فاوا

 عقد قرار داد با صدا و سيما يا موسسات مجري

 روابط عمومي -ااداره فاو

آيا برنامه مورد تائيد 

 است

 مدير كل

 شروع

 پايان

  بررسي و اعالم نظر

 معاونت توسعه مديريت و منابع 

  اعمال تغييرات مدنظر

 و منابع مديريتمعاون توسعه 
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  اطالع رساني و آموزش هاي ترويجي از طريق فضاي مجازي

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

                                                                                                                                                  

       

                                                                          خير 

                                                                      

                                                                                  

 بلي 

 تهيه و تنظيم برنامه در قالب (تيزر بهداشتي ، پيام بهداشتي ، متن آموزشي و ...)

 اداره فاوا

 بررسي و اعالم نظر

 معاون سالمت

 اداره فاوا

 مورد تائيد است آيا برنامه

  منابع يتيرتوسعه و مد ون امع

 مهاصالح برنا

 ارائه آموزش هاي ترويجي در فضاي مجازي

 اداره فاوا

 پايان

 معاون سالمت اعمال تغييرات مدنظر

 اداره فاوا

 شروع
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 گردش كار ارسال پيامك مخابراتي 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 خير                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

       

                                                                            

                                                                         بلي

                                                                                  

  

 تنظيم و ارجاع پيامك درخواستي به اداره فاوا

 ادارات فني

 پيامك از لحاظ محتوا و شكل ظاهريبررسي 

 اداره فاوا

 فاوااداره 

 آيا متن پيامك مورد تاييد است؟

 معاون  سالمت

 اعالم تغييرات مد نظر

 ارسال پيامك به بهره برداران

 اداره فاوا

 پايان

 شروع

  


