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ارائه 

ت
دهنده خدم

 

 سبزواردانشگاه علوم پزشکی نام دستگاه اجرایی: 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینام دستگاه مادر: 
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 شرح خدمت

 و از منابع افراد مشمول استفادهبرای  "امانت منابع  و اسناد علمی علوم پزشکی"این خدمت عبارت است از فراهم آوردن امکان 

های دانشگاه . افراد برای استفاده از این خدمت می بایست در یکی از کتابخانهسبزوارخدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی 

 عضو شده باشند.

در خدمت فوق، تعامل با خدمت گیرنده به صورت حضوری انجام می گیرد. فرد متقاضی امانت موظف است برای دریافت 

 خدمت شخصا به کتابخانه مراجعه نماید. 

 انجام می شود.   سبزوارگزارش گیری و بازبینی امانت، با استفاده از نرم افزار کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی 

 نوع خدمت

( خدمت به شهروندانG2C) 

ن
نوع مخاطبی

 
 (G2Bخدمت به کسب و کار) اعضاء  علمی، دانشجویان، 

 خدمت به دیگر دستگاه های

 (G2Gدولتی)

 تصدی گری حاکمیتی ماهیت خدمت

 روستایی شهری  استانی   منطقه ای  ملی  سطح خدمت

 رویداد مرتبط با:
 تولد آموزش  سالمت مالیات کسب و کار 

 تامین

 اجتماعی

  ثبت

 مالکیت

 تاسیسات

 شهری
 بیمه  ازدواج  بازنشستگی 

  مدارک و

 گواهینامه ها
 وفات  سایر 

 نحوه آغاز خدمت
     تقاضای گیرنده خدمت و تشخیص دستگاه 

 تشخیص دستگاه :سایر 

مدارک الزم برای انجام 

 خدمت
 عضویت در نرم افزار کتابخانه

قوانین و مقررات 

 باالدستی

 آیین نامه کتابخانه ها 

=http://centlib.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid&1siteid=&528pageid= 
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ت
ت خدم

جزئیا
 

آمار تعداد خدمت 

 گیرندگان
 تمامی دانشجویان، اعضائ هیئت علمی، و کارکنان

متوسط مدت زمان ارایه 

 خدمت
 دقیقه 15

 روزانه  تواتر

تعداد بار مراجعه 

 حضوری
 تمامی دانشجویان واعضائ هیئت علمی متقاضی امانت منابع کتابخانه

http://centlib.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=528


هزینه ارائه خدمت به 

 گیرندگان

 مبلغ
شماره حساب های 

 بانکی
 پرداخت به صورت الکترونیک

-----  - - 

6-
 

ت
ی به خدم

نحوه دسترس
 

آدرس دقیق و مستقیم 

خدمت در وبگاه در 

صورت الکترونیکی بودن 

 همه یا بخشی از آن

http://lib.medsab.ac.ir 

نام سامانه مربوط به 

خدمت در صورت 

الکترونیکی بودن همه یا 

 بخشی از آن

 پورتال نرم افزار کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 رسانه ارتباطی خدمت نوع ارائه  مراحل خدمت

در مرحله اطالع رسانی 

 خدمت

 الکترونیکی 

  اینترنتی  تلفن همراه 

                     پست الکترونیک  ارسال پستی 

                  تلفن گویا یا مرکز تماسپیام کوتاه 

مراجعه به مراکز و خانه های بهداشت سراسر استان : سایر 

   غیرالکترونیکی 

ذکر ضرورت 

مراجعه 

 حضوری

مراجعه به دستگاه: جهت احراز اصالت فرد 

 جهت احراز اصالت

 مدرک
ملی 

 نبود زیرساخت

 ارتباطی مناسب
 استانی 

جهت سهولت دسترسی 

برای کسانی که امکان 

دسترسی الکترونیکی 

  برایشان فراهم نیست.

شهرستانی 

در مرحله درخواست 

 خدمت

الکترونیکی 

                                     اینترنتی تلفن همراه 

پست الکترونیک   ارسال پستی 

تلفن گویا یا مرکز تماس  پیام کوتاه 

دفاتر پیشخوان 

 قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوانشماره 

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان 

 سایر

غیر الکترونیکی مراجعه به دستگاه: جهت احراز اصالت فرد 

http://lib.medsab.ac.ir/


ذکر ضرورت 

مراجعه 

 حضوری

 جهت احراز اصالت

 مدرک
ملی 

 نبود زیرساخت

 ارتباطی مناسب
 استانی 

 شهرستانی سایر:

مرحله تولید خدمت 

)فرایند داخل دستگاه یا 

ارتباط با دیگر دستگاه 

 ها(

الکترونیکی 

  مانند درگاه دستگاه(           اینترنتی(اینترانتی 

                             پست الکترونیک      سایر 

غیر الکترونیکی 

ذکر ضرورت 

مراجعه 

 حضوری
  

 در مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی 

           )اینترنتی)مانند وبگاه دستگاهتلفن همراه 

                          پست الکترونیک   ارسال پستی 

                تلفن گویا یا مرکز تماس   پیام کوتاه 

دفاتر پیشخوان 

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان 

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان 

 سایر

غیر الکترونیکی 

ذکر ضرورت 

مراجعه 

 حضوری

مراجعه به دستگاه: جهت احراز اصالت فرد 

 جهت احراز اصالت

 مدرک
ملی 

 نبود زیرساخت

 ارتباطی مناسب
 استانی 

 شهرستانی سایر: جهت امانت کتاب
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ت با 
ط خدم

ارتبا

سایر سامانه ها
 

 فیلدهای مورد تبادل  نام سامانه های دیگر
 استعالم الکترونیکی

 استعالم غیر الکترونیکی
 دسته ای بر خط 

        سامانه سما معاونت آموزشی
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ت با سایر دستگاه 
ط خدم

ارتبا

ی دیگر
ها

 نام سامانه دستگاه دیگر نام دستگاههای دیگر 
فیلدهای 

 مورد تبادل

مبلغ)در صورت پرداخت 

 هزینه(

استعالم 

 الکترونیکی

اگر استعالم غیر 

الکترونیکی است استعالم 

 توسط:

   دسته ای بر خط

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی
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ن 
عناوی

ی 
فرایندها

ت
خدم

 

 فرآیند امانت منابع

 

                      

                      

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 


