
 باسمه تعالي

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

 18071852104 : شناسه خدمت           استثنایی تربیت و تعلیم نشریه ارائه و تولید : عنوان خدمت

 G2G) خدمت به دیگر دستگاه هاي دولتی ) G2B         ) خدمت به كسب و كار)G2C       ) خدمت به شهروندان )     نوع خدمت:

 زیرناپذیرگ ضرورت یک تخصصی نشریات توسعه و انتشار لزوم ، جمعی ارتباط وسایل گسترش نیز و علوم سریع پیشرفت با شرح خدمت:

 به مختلف های حوزه اندرکاران دست نیاز و طرف یک از ها حوزه آن در عالقمند افراد و پژوهشی و علمی مراکز شدن فعال. شود می تلقی

 اسبمن رسانی اطالع برای الزم بستر علمی، و تخصصی مجالت و نشریات طریق از تا است آن مستلزم دیگر، طرف از جدید و علمی مطالب

 اسخگویپ مخاطبان، با مناسب ارتباط برقراری ضمن تواند می تخصصی نشریه یک عنوان به استثنایی تربیت و تعلیم نشریه. شود فراهم

 .باشد استثنایی کودکان پرورش و آموزش و شناسی روان حیطۀ به عالقمندان و اولیا معلمان، آموزشی و علمی نیازهای از بخشی

 -مدارك مورد نياز:
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  تمام سال  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(

- - 

- - 
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نحوه دسترس
 

 ییكبصورت  الكترون )پیوند صفحه ارائه خدمت :اینترنتی     https://exceptionaleducation.ir  

 الكترونیك خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی()آدرس پست  :پست الكترونیك 

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

 : پیوند دریافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه(تلفن همراه( 

  :سامانه پیامكی ارائه خدمت در صورت وجود با كلیك روي نماد نمایش داده شود()شماره پیام كوتاه 

  لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات( 

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

 

 

 

 

https://exceptionaleducation.ir/

