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 18062584103: ه خدمت شناس ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی : عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)           (G2B) خدمت به کسب و کار       (         G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 خواستهای دانشجویان جدید الورود و انتقال آنها به خوابگاه ها دانشجوییثبت در :  شرح خدمت

 تکمیل نامه اسکان - فرم درخواست اسکان  -فرم تعهد محضری مدارک مورد نیاز:

ت
ت خدم

جزییا
 

 ساعت 1/  فصلی خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 15لغایت  7همه روزهای کاری هفته از ساعت  ساعات ارائه خدمت:

 بار 1 حضوری بار مراجعه تعداد

)ریال( به  هزینه ارایه خدمت

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

نسبت به نوع اتاقهای تحویلی به دانشجویان و 

بر اساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویی 

 متفاوت میباشد.

4634159715 

 بانک ملت

 بنام درآمد های اختصاصی معاونت فرهنگی و دانشجویی

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

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

http://mefda.ir/service/universities/fasa 

 )آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الکترونیک:     

    07153316308(           با کلیک روی نماد نمایش داده شود شماره مرکز تماس یا تلفن گویا)در صورت وجود ارائه : تلفن گویا یا مرکز تماس      

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

    10007312220995       (داده شودشماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش ) پیام کوتاه 

 - )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

http://mefda.ir/service/universities/fasa


 نمودار جریان فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو متقاضی خوابگاه است

آیا دانشجو فرم درخواست 

تعهد محضری و خوابگاه و فرم 

آیین نامه را تکمیل و محضری 

 نموده است؟

 بلی

 خیر

 ر

تحویل فرم تعهد و فرم درخواست محضری شده و فرم 

 آیین نامه مطالعه و امضا شده به مسئول اداره خوابگاهها

 گرفتن نامه اسکان

انتقال به خوابگاه و تحویل 

 اتاق در همان زمان

دریافت نمونه فرم ها از مرکز چاپ و تکثیر و کافی نت 

 دانشگاه

مطالعه و تکمیل فرم چکیده آیین نامه در همان روز و تهیه بقیه فرمها 

 روز آینده 15حداکثر تا 

تهیه تعهدات محضری در پروسه زمانی مشخص و ارائه به 

 اداره خوابگاهها

خوابگاهها گرفتن نامه اسکان دائم از اداره 

 و انتقال به سرپرست خوابگاه


