فرم اطالعات خدمت /زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی
 خدمت به شهروندان ()G2C

نوع خدمت:

شناسه خدمت 17022584102 :
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت  :ارتقای سطح انگیزه و تقویت روحیه دانشجویان با برگزاری اردوهای دانشجویی

جزییات خدمت

مدارک مورد نیاز :صورتجلسه شورای فرهنگی
تصویب نامه تامین اعتبار توسط معاونت توسعهدر نظر گرفتن زمان و مکان مناسب جهت اعزام دانشجویان به اردومتوسط مدت زمان ارایه خدمت:

فصلی  1 -ساعت به ازای هر نفر

ساعات ارائه خدمت:

همه روزهای کاری هفته از ساعت  7لغایت 15

تعداد بار مراجعه حضوری

 300نفر در هر ترم

مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت (ریال) به
خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی
4634159715

با توجه به مکان و زمان اردوهای برون
استانی هزینه اردو متغیر می باشد و در

بانک ملت

اردوهای یک روزه هزینه ای دریافت نمی
گردد.


بنام درآمد های اختصاصی معاونت فرهنگی و دانشجویی

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)

نحوه دسترسی به خدمت

http://mefda.ir/service/universities/fasa
 پست الکترونیک( :آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی) farhangi.fums@yahoo.com



تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

تلفن همراه (پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه) -


پیام کوتاه (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

غیر الکترونیکی جهت احراز اصالت فرد .جهت احراز اصالت مدارک.

10007312220995

07153316308

نمودار جریان فراینددرخواست دانشجویان جهت برگزاری اردوی غیر مختلط

طرح درخواست در جلسه شورای فرهنگی

آیا با طرح در جلسه

خیر

اعالم عدم موافقت

شورای فرهنگی
موافقت می شود؟

بلی
تکمیل فرم درخواست اردو

ارسال فرم درخواست اردو به مدیر فرهنگی

ارسال فرم توسط کارشناس امور گردشگری به معاونت
فرهنگی و دانشجویی

آیا با درخواست اردو
موافقت میشود؟

بلی
ارسال به نقلیه دانشگاه و سلف سرویس دانشگاه

برگزاری اردو

خیر

