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 خارجی های زبان آموزش های دوره برگزاری :عنوان خدمت -1
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ذینفعان
 

ت
خدم

 

 کانون زبان ایران :ارائه دهنده خدمتنام 

 عموم مردم :دریافت کننده خدمتنام 
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ت
ت خدم

صا
مشخ

 

 خدمتکلی شرح 
شورای  یوادگیری زبوان هوای انیلی وی   شوعهه در اصصوی نطواش کشوور 300برخوورداری از  کانون زبان ایران با

بوه عمووم موردم بورای مهتنوی بور ارزش هوای ایرانوی اسو می عربی  فران وی آلمانی  روسوی و اسونانیایی را 
 وجود آورده است.

 روستایی     شهری     استانی     منططه ای     ملی     سطح خدمت

 نوع خدمت
 به صورت الکترونیکیدرخواست     تمام الکترونیکی    

 الکترونیکی ارائه به صورت    
 دستی    

 خارجی های زبان آموزشی خدمات ارائه خدمتگروه 

 مجمع عمومی کانون وظایف سازمانی مرته 

 فعالیت های آموزشی گروه فرایندی مرته 
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ت
ت خدم

جزییا
 

 در:       ماه        فصل          سال   خدمت گیرنده  300000حدود                    آمار تعداد خدمت گیرندگان

خدمت  هارائ زمان متوس  مدت
 از مرحله درخواست تا تحویل

 دصیطه 30
 

میانیین طول دوره استفاده 
 متطاضی از خدمت

 یک فصل

 در:      ماه       فصل         سال بار  4یکهار برای همیشه                                                  تواتر

 - سامانه خدمت:

 http://www.ilireg.irس وبیاه خدمت:  آدر

 درخواست متطاضی محرک ارائه خدمت

 ورودیسرفصل اط عات 
 اط عات ثهت نام کنندگان

 اط عات پرداخت

 اط عات دوره سرفصل اط عات خروجی

 خدمت ارائهنمودار  -5

 
 
 
 

 :الکترونیک پ ت :تلفن :فرم کننده تائید خانوادگی نام و نام

   

  

  

http://www.ilireg.ir/


 

 شاخص ها

 گزارشمحل ذخیره  نحوه ارائه دوره انجام پایش معیار پذیرش نحوه محاسبه شاخص عنوان شاخص
تعداد زبان آموزان کانون در  نرخ تعداد زبان آموزان کانون

سال جاری/تعداد زبان آموزان 
 کانون در سال گذشته

    

 های ک س تعداد نرخ
 ن هت خارجه زبان آموزش
 گذشته سال به

تعداد ک س های آموزش 
زبان در سال جاری/تعداد 
ک س های زبان در سال 

 گذشته

    

 دانش رضایت میزان
 های ک س از آموختیان

 برگزارشده

تعداد زبان آموزان رضایتمند/ 
 کل زبان آموزان کانون

    

صهول زبان آموزان نرخ تعداد 
شده در ک س ها ن هت به 
 تعداد شرکت کنندگان

تعداد زبان آموزان صهول شده/ 
 کل زبان آموزان کانون

    

 

 


