
 باسمه تعالي

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

 18081851100 : شناسه خدمت     استثنایی آموزان دانش آموزش : عنوان خدمت

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

 آموزشی مراكز و پذیرا مدارس ، خاص هاي كالس ، مدارس در ویژه نیازهاي با آموزان دانش تشخیص، از پس خدمت، این در :شرح خدمت

 محتواي رائها شامل توانبخشی و آموزشی خدمات آنها ویژگیهاي و معلولیت نوع به توجه با و شوند می نام ثبت یادگیري، ویژه مشکالت وتوانبخشی

 نمایند می دریافت تحصیلی هاي دوره تمامی در را خدمات این كه هایی گروه.گردد می ارائه آنها به خاص، توانبخشی خدمات یا و ویژه آموزشی

 اختاللهاي ،معلولیتی چند ، حركتی -جسمی اتیسم، طیف اختالل بینایی، دیده آسیب شنوایی، دیده آسیب ذهنی، توانی كم با آموزان دانش: شامل

  . یادگیري ویژه ومشکالت هیجانی -رفتاري

  برگه سنجش و كارت ملی مدارك مورد نياز:

ت
ت خدم

جزئيا
 

  یک سال متوسط مدت زمان ارائه خدمت:

  ساعات اداري  ساعات ارائه خدمت:

  - تعداد بار مراجعه حضوري:

هزينه ارائه خدمت )ريال( به خدمت 

 گيرندگان:

 شماره حساب)هاي( بانكي مبلغ )مبالغ(

- - 

- - 

...  

ت
ي به خدم

نحوه دسترس
  ییکبصورت  الکترون )پیوند صفحه ارائه خدمت :اینترنتی(    

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

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

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

  :سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با كلیک 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(:

 

 

 


