
   پرورش و موزشآ وزارت ورزشي و پرورشي آموزشي، فضاهاي تكميل و احداث در نهادها و مردمي هاي مشاركت جلب و راهبريعنوان خدمت: 
  ١٨٠٨١٢٦٧١٠٣شناسه خدمت: 

 
مشخصات خدمت

  
يگيري م جهت پترمح هاي مردمي و ارائه خدمات به خيّريناين فرآيند جهت مديريت و ساماندهي امور مشاركت  شرح خدمت

  گيرد.هاي مردمي و مشاركتي مورد استفاده قرار ميروند اجراي پروژه
، ذخيره آن خير عهداتتدر اين فرآيند ابتدا اطالعات خيّر ثبت گرديده و سپس اطالعات مربوط به توافقات و 

ريت مدي ت ون نظارردمي و همچنيهاي مشاركتي و متوافق مربوطه به منظور ثبت پروژهشود. كد خير و كد مي
آن  ءارتقا در جهت وده وتوان ميزان تحقق توافقات صورت گرفته را اخذ نمشود. بدين ترتيب ميها استفاده ميآن

  باشد.ر ميها توسط خير ميسشاهده و پيگيري روند اجراي پروژهريزي نمود. همچنين امكان مبرنامه
  )G2Cخدمت به شهروندان (      نوع خدمت 

  )G2Bب و كار(خدمت به كس    
  )G2Gهاي دولتي(خدمت به ديگردستگاه    

نوع مخاطبين
  سازمان و ادارات كل نوسازي مدارس  

  وزارت و ادارات كل آموزش و پرورش
  جامعه خيرين مدرسه ساز كشور

 خيرين حقيقي و حقوقي
  گريتصدي      حاكميتي      ماهيت خدمت 

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

  ساير    وفات    هامدارك و گواهينامه      بازنشستگي     ازدواج     بيمه     تاسيسات شهري     
  رخداد رويدادي مشخص     فرارسيدن زماني مشخص   تقاضاي گيرنده خدمت          نحوه آغاز خدمت

  ساير:  ...      تشخيص دستگاه    
مدارك الزم براي انجام 

  خدمت
  

 باشد:ساير مستغالت) داراي پيگيري مسائل حقوقي مي - آپارتمان-زمين-اهدا امالك (خانه  قوانين و مقررات باالدستي
i. ن امعه خيرييا ج ملك مورد تعهد خيرين به آموزش و پرورش ، مجمع خيرين مدرسه ساز استان انتقال سند

  مدرسه ساز كشور 
ii.  نهايت مناقصه ملك جهت تبديل به احسن  
iii. احداث فضاي آموزشي با مبلغ فروش ملك 

جزئ 
يات خدمت

  

  در:       ماه        فصل          سال مت گيرندگانخد           مراجعه كننده١٨٠٠به طور ميانگين    آمار تعداد خدمت گيرندگان
ساز رسهيرين مدساز كشور و خها، جامعه خيرين مدرسهساز استاناين خدمت بطور مستمر به مجامع خيرين مدرسه  خدمت: متوسط مدت زمان ارايه

  گردد.(حقيقي و حقوقي) ارائه مي
  بار در:       ماه        فصل          سال                                  بار براي هميشه              يك      تواتر
    بار مراجعه حضوري تعداد

خدمت(ريال) به  هزينه ارائه
  خدمت گيرندگان

  پرداخت بصورت الكترونيك  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)
      بدون دريافت هزينه

 
نحوه دسترسي به 

خدمت
  مت در وبگاه آدرس خد  

:سامانه خيرين   khayer. dres.ir         پرداخت آنالين: epay. dres.ir        USSD :  *741*3*1214#                            
  يشاركتهاي مردمدفتر م– ٢٤٥٧٢٠٠٠تلفن گويا:                mosharekat@dres.irايميل ارتباطي: 

 سامانه خيرين مدرسه ساز نام سامانه مربوط به خدمت:

مراحل دريافت 
خدمت

  
    

  اطالع رساني به عموم و جذب خيرين -١
  دريافت پيشنهادات -٢
  بررسي و تعيين نوع مشاركت -٣
  انعقاد تفاهم نامه -٤
  ثبت اطالعات تعهد در سامانه -٥
  يندر سامانه خيرثبت اطالعات فردي و تعهد  -٦

 

 

 

http://epay.dres.ir


  

  ثبت پروژه در مديريت پروژه  -٧
  ثبت اطالعات فضا و زمين مربوطه در شناسنامه فني فضا -٨
  تحويل مدرسه خيرساز -٩


