
  ١٥٠٢١٢٦٧١٠٦ناسه خدمت: ش                                            غيردولتي مدارس فضاي خصوص در پرورش و آموزش استعالم به پاسخ : عنوان خدمت
مشخصات خدمت

  
مصوب هيات محترم  ١٦/٣/٨٩مورخ  ٥٧٨٣٩/٤٢٨١٣براساس آيين نامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي شماره   شرح خدمت

وسعه و تجهيز مدارس توزيران، جوانب فني و ايمني ساختمان و تاييد استحكام بنا توسط ادارات كل نوسازي، 
  استان ها انجام مي پذيرد و  اين فرآيند در بازه هاي زماني ساليانه مي باشد.

  
  )G2Cخدمت به شهروندان (         نوع خدمت 

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

نوع مخاطبين
ادارات كل آموزش و پرورش(معاونت مشاركت هاي   

  مردمي)

  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:
    هامدارك و گواهينامه  بازنشستگي     ازدواج     بيمه     تاسيسات شهري     

  وفات
ساير:   

مشاركت 
بخش 

خصوص
ي در 
تامين 

فضاهاي 
  آموزشي

تقاضاي گيرنده       نحوه آغاز خدمت
  خدمت    

  رخداد رويدادي مشخص     فرارسيدن زماني مشخص   

  ساير:  ...      تشخيص دستگاه    
مدارك الزم براي انجام 

  خدمت
  درخواست اداره كل آموزش و پرورش با توجه به تقاضا

آيين نامه استقرار  -و فناوري سند تحول آموزش و پرورش و زيرنظام تامين فضا، تجهيزات -برنامه ششم توسعه  قوانين و مقررات باالدستي
  مدارس و مراكزغيردولتي، قانون تاسيس و اداره مراكز آموزش و پرورشي غيردولتي

  در:       ماه        فصل          سال خدمت گيرندگانساخت مدرسه     آمار تعداد خدمت گيرندگانت جزييا

 

  



  
 

لوي، مجامع خيرين عاين خدمت به طور مستمر به وزارت آموزش و پرورش، ادارات كل آموزش و پرورش، بنياد   خدمت: ارايه زمان متوسط مدت
  مدرسه ساز، بنياد بركت ارائه مي گردد. 

  ماه        فصل          سال  يكبار براي هميشه                                    مستمر  بار در:           تواتر
  مراجعه متغير است.  حضوري دبار مراجعهتعدا

هزينه ارايه خدمت(ريال) به 
  خدمت گيرندگان

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

. . .      

 
نحوه دسترسي خدمت

 faza.dres.irسامانه خدمت:   
  ٢٤٥٧٢٠٠٠ :گويا تلفن

  

مراحل دريافت خدمت
  

  

  ارائه معرفي نامه از سوي اداره كل آموزش و پرورش جهت بازديد از ملك و اعالم نظر -١
  بازديد كارشناسان ادارات كل تابعه -٢
  پايان كار و ...) به اداره كل نوسازي -ارائه مدارك مورد نياز (استحكام بنا-٣
  صدور مجوز الزم متناسب با درخواست آموزش و پرورش -٤

ي توسعه و نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت: اين خدمت در سطح استاني است و جزييات بيشتر و نمودار گردش كار در ميز خدمت ادارات كل استاني نوساز 
  تجهيز مدارس كشور ارائه شده است.

 


