بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت
عنوان خدمت :ارائه خدمات در حوزه نجوم رصدي
 ارائه خدمات پژوهشي در حوزه نجوم رصدينوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت:

خدمت به کسب و کار ()G2B

00180808011

خدمت به دیگر دستگاه هاي دولتي()G2G

ارائه خدمات بازدید در حوزه نجوم رصدی :ارائه خدمات نجوم رصدي عمومي ،ویژه دانش آموزان و دبیران و عالقه مندان به دانش نجوم است .بخش
نجوم سازمان فضایي ایران با برگزاري برنامههاي بازدید عمومي از رصدخانه مرکز ماهدشت ،اقدام به ترویج و عمومي سازي این علم و تال ش در ههت افزایش
آگاهي عمومي در زمینه نجوم و فضا نموده است .با توهه به امکانات موهود در رصدخانه ،افراد در رده هاي سني و تحصیلي مختلف ضمن آشنایي با مفاهیم
پایه اي نجوم قادرند به انجام فعالیتهاي آموزشي و پژوهشي در این مرکز بپردازند.
مدارک مورد نیاز:
ندارد
متوسط مدت زمان ارایه خدمت

هزئیات خدمت

ساعات ارائه خدمت
تعداد بار مراهعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

حداکثر یك ماه براساس زمانهاي دردسترس بودن رصدخانه
 ارائه درخواست بصورت شبانه روزي از طریق سایت امکان پذیر مي باشد. بازدید از رصدخانه با برنامه زماني هماهنگ شده صورت خواهد پذیرفت. در صورتي که بر اساس فرم درخواست زمان رصد ،نحوه انجام رصد حضوري انتخاب شده باشد حضور الزماست در غیر این صورت نیازي به مراهعه حضوري نبوده و داده هاي درخواستي قابل ارسال است.
پرداخت بصورت الکترونیك
شماره حساب (هاي) بانکي
مبلغ(مبالغ)
----بدون هزینه

نحوه دسترسي به خدمت

...
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونیك
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان دولت

WWW.ISA.IR

تکمیل فرم درخواست زمان رصد از رصدخانه از طریق وب
سایت سازمان

تهیه برنامه زمانبندي ههت اهراي طر و اطالع رساني به
درخواست کننده

حضور در رصدخانه طبق برنامه اعالم شده

ارائه خدمات مورد نیاز و آموز شهاي علمي الزم به درخواست
کننده و تولید و پرداز ش دادههاي علمي و رصدي توسط
گروه نجوم و یا درخواست کننده

