
 باسمه تعالي

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

 18061852100   شناسه خدمت:          بریل کتب ارایه و تدوین    عنوان خدمت:

 G2G) خدمت به دیگر دستگاه هاي دولتي ) G2B         ) خدمت به کسب و کار)G2C       ) خدمت به شهروندان )     نوع خدمت:

 بررسی و تحصیلی سال هر در درسی های کتاب pdf دریافت جهت درسی ریزی برنامه و پژوهش سازمان با اداری مکاتبات انجام شرح خدمت:

 موزشآ تحصیلی های دوره تمامی در بریل خط به شده دریافت های فایل تبدیل و نابینا آموزان دانش جهت سازی مناسب اعمال و تغییرات میزان

 رد و گردیده دریافت پژوهش سازمان از آینده سال درسی کتب تغییرات زیرخدمت این طی(. دوم متوسطه تا دبستان پیش دوره از) پرورش و

 چاپخانه بخش به چاپ جهت نهایتا و...  و سازی مناسب ویرایش، شامل تغییرات اعمال جهت انتشارات و چاپ قسمت به و بررسی آموزش بخش

 انشد بین توزیع جهت استانها به پست و باربری طریق از بندی بسته مراحل طی و رسیده چاپ به بریل خط به ها کتاب بخش آن در و ارسال

 .گردد می ارسال نابینا آموزان

 -مدارك مورد نياز:
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  یکسال متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

   - ساعات ارائه خدمت:

  - تعداد بار مراجعه حضوري:

هزينه ارائه خدمت )ريال( به خدمت 

 گيرندگان:

 شماره حساب)هاي( بانكي مبلغ )مبالغ(

- - 

- - 

...  

ت
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نحوه دسترس
 

 ييکبصورت  الکترون )پيوند صفحه ارائه خدمت :اینترنتي(  

 الکترونيك خدمت جهت پاسخگویي یا ارتباط با متقاضي()آدرس پست  :پست الکترونيك 

 :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کليك روي نماد نمایش داده شود(تلفن گویا یا مرکز تماس( 

 : پيوند دریافت برنامه کاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه(تلفن همراه( 

  :سامانه پيامکي ارائه خدمت در صورت وجود با کليك روي نماد نمایش داده شود()شماره پيام کوتاه 

  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(:

 

 

 

 


