
 باسمه تعالي

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

 08180810011 شناسه خدمت:               آموزش دانش آموزان استثنایی عنوان خدمت:

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

پس از انجام مراحل سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان و دانش آموزان بدو ورود به پیش دبستان و  شرح خدمت: -1

آموزان جهت دریافت خدمات آموزش ویژه به مدارس خاص یا نوآموزان و دانش( 101111010111کد شناسه زیر خدمت  باخدمت (دبستان

آموزان با آسیب  (کودکان و دانش2آموزان با آسیب دیدگی شنوایی کودکان و دانش( 1هایگروهشرح خدمات اطالع از جهت  معرفی می گردند. پشتیبان

آموزان با  (کودکان و دانش1دیدگی ذهنیآموزان با آسیب و دانش (کودکان4حرکتی –آموزان با معلولیت جسمی  ( کودکان و دانش3دیدگی بینایی

آموزان دارای مشكالت  کودکان و دانش (7هیجانی  و طیف اتیسم –های رفتاری  آموزان با اختالل (کودکان و دانش6های چندگانه ) چندمعلولیتی ( نارسایی

 د.گردمراجعه  پیوستفایل به  ویژهبه  ویژه یادگیری

 -مدارك مورد نياز:

ت
ت خدم

جزئيا
 

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت:
ي دوم ي دوم یا متوسطه)از زمان تشخیص تا پایان دوره متوسطهطول دوره تحصیل عمومی

 اي(حرفه

  ساعات اداري  ساعات ارائه خدمت:

  - تعداد بار مراجعه حضوري:

 هزينه ارائه خدمت )ريال( به خدمت گيرندگان:

 شماره حساب)هاي( بانكي مبلغ )مبالغ(

 - تحصیل رایگان می باشد

 - هزینه کتاب و بیمه

...  

ت
ي به خدم

نحوه دسترس
 

 پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت  الكترونیكی با كلیك روي نماز كاربر را هدایت كند( :اینترنتی( 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


