
 باسمه تعالي

 فرم اطالعات خدمت/ زيرخدمت جهت ارائه روي پايگاه اطالع رساني دستگاه

   17011857101     شناسه خدمت:    استثنایی آموزان دانش ورزشی مسابقات برگزاری عنوان خدمت:

 به دیگر دستگاه های دولتی )خدمت  G2B         ) خدمت به كسب و كار)G2C          ) خدمت به شهروندان )     نوع خدمت:

(G2G 

 حسط ارتقا در همچنین و ویژه نیازهای با آموزان دانش سالمت تامین و حفظ در ورزشی و بدنی تربیت های فعالیت اهمیت و نقش شرح خدمت:

 به لمی استثنایی پرورش و آموزش در ورزشی فعالیت گمان بی و بوده مشخص کامال معلولیت از ناشی عوارض از پیگشیری زندگی، مهارتهای

 .باشد می ها فعالیت نوع این از جویی بهره با آموزان دانش جانبه همه تربیت

 و مدارس سطح در مسابقات برگزاری از پس و ورزشی مسابقات برگزاری بخش در ساالنه شده تدوین های برنامه اساس بر و زیرخدمت این طی

 .گردد می برگزاری غیرحضوری یا حضوری دوقالب در کشور سراسر استثنایی آموزان دانش ویژه ورزشی مسابقات ها، استان

 -مدارك مورد نياز:

ت
ت خدم

جزئيا
 

 یک الی دو هفته  متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

   زمان مسابقات  ساعات ارائه خدمت:

  - تعداد بار مراجعه حضوري:

 هزينه ارائه خدمت )ريال( به خدمت گيرندگان:

 شماره حساب)هاي( بانكي )مبالغ(مبلغ 

- - 

- - 

...  

ت
ي به خدم

نحوه دسترس
 

 یيكبصورت  الكترون )پيوند صفحه ارائه خدمت :اینترنتی(  

 آدرس پست الكترونيک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی( :پست الكترونيک( 

 :شماره مركز تماس یا تلفن گویا با كليک روی نماد نمایش داده شود()در صورت وجود ارائه تلفن گویا یا مركز تماس 

 : پيوند دریافت برنامه كاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه(تلفن همراه( 

  :شماره سامانه پيامكی ارائه خدمت در صورت وجود با كليک روی نماد نمایش داده شود(پيام كوتاه( 

  ليست بازشونده یا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت(دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات( 

 نمودار مراحل دريافت خدمت / زيرخدمت)از ديد متقاضي خدمت(:

 

 

 

 

 


