
 

  ١٥٠٢١٢٦٧١٠٥ناسه خدمت: ش                                               پرورش و آموزش وزارت ورزشي و پرورشي آموزشي، فضاهاي طراحي: عنوان خدمت

 
مشخصات خدمت

  

فعاليت  ان كليهسازم در هر دوره با عنايت به سياست نظام آموزشي و سند تحول آموزش و پرورش و سياست هاي  شرح خدمت
 ٥ه ريزي هاي ) براساس برنام ٧٣٤و  ٦٩٧هاي طراحي و ارزيابي مشخص شده (ضوابط مدرسه سازي نشريه 

(معماري،  رح ريزيطد به ده و كليه فعاليتهايي كه نيازمنساله توسعه و برنامه ريزي هاي سازمان هدف گذاري ش
نترل كزيابي و حل مختلف ار) در ارتباط با پروژه هاي مربوطه وجود دارد انجام شده و مرا GISسازه، تاسيسات و 

جه تمر مورد توهبود مسبري و براي آنها صورت گرفته و براساس اطالعات و بازخورد از ارزيابي، هرساله مورد بازنگ
  قرار مي گيرد.

  
  )G2Cخدمت به شهروندان (         نوع خدمت 

  )G2Bخدمت به كسب و كار(    
  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(    

نوع مخاطبين
 –آموزش و پرورش  –ادارات كل تابعه  –پيمانكار   

  خيرين) NGOسازمان هاي غيردولتي (
  تصدي گري      حاكميتي      ماهيت خدمت 

  روستايي      شهري      استاني      منطقه اي      ملي      سطح خدمت
  ثبت مالكيت     تامين اجتماعي      كسب و كار     ماليات  سالمت  آموزش     تولد       رويداد مرتبط با:

    هاگواهينامهمدارك و   بازنشستگي     ازدواج     بيمه     تاسيسات شهري     
ساير:     وفات

ساخت و 
ساز 

  مدارس
تقاضاي گيرنده       نحوه آغاز خدمت

  خدمت    
  رخداد رويدادي مشخص     فرارسيدن زماني مشخص   

  ساير:  ...      تشخيص دستگاه    
مدارك الزم براي انجام 

  خدمت
ر بنظارت  وهبري را -اجرا -طراحي -مكانيابي -شدهدرخواست آموزش و پرورش با توجه به نيازسنجي انجام 

  تحويل -انجام
تلف ريات مخنش -يسند تحول آموزش و پرورش و زيرنظام تامين فضا، تجهيزات و فناور -برنامه ششم توسعه  قوانين و مقررات باالدستي

  ...)-٧٣٤ -٦٩٧درخصوص ضوابط مدرسه سازي (نشريه 

جزييات 
خدمت

  در:       ماه        فصل          سال خدمت گيرندگانساخت مدرسه     گيرندگانآمار تعداد خدمت   
رين جامع خيملوي، عاين خدمت به طور مستمر به وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل آموزش و پرورش، بنياد   خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

  د.گي داراعتبار تخصيص يافته در هرسال بستمدرسه ساز، بنياد بركت ارائه مي گردد. ضمناً به 

 

  



 

  
 

  ماه        فصل          سال  يكبار براي هميشه                                    مستمر  بار در:           تواتر
  مراجعه متغيير است.  حضوري تعدادبار مراجعه

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
  خدمت گيرندگان

  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)
      
      

. . .      
 

نحوه دسترسي به 
خدمت

  http://new.dres.ir/tech/fa س دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه:آدر  
 ٢٤٥٧٢٠٠٠تلفن گويا: 

  

مراحل دريافت  خدمت
  

    

  درخواست آموزش و پرورش-١
  تامين اعتبار استاني-٢
  معرفي زمين و استعالمات-٣
  طراحي بر اساس ضوابط و بخشنامه هاي ارسالي سازمان -٤
  تاييد نهايي طرح -٥
  


