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 :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

ٍ ٍزارت  یاجتواع يیاز جولِ تفاّن ًاهِ هشترن سازهاى تاه یهمررات تثع ریٍ سا  یکاریت وِیلاًَى ت ییًاهِ اجرا يی،آئیاجتواع يی، کار ٍ تأه یکاریتثوِ ت يیلَاً

 ٍزارت یعال راى،همامیهحترم ٍز أتیّ یصادرُ از سَ یدستَرالعول ّا ٍ تخشٌاهِ ّا ریکار ٍ سا

 :ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر   هزاحل

ٍ سپس عرح هَضَع در  یاجتواع يیاستعالم از سازهاى تاه یکاریت وِیلاًَى ت تیفرم درخَاست هرتَعِ ، در صَرت شوَل لیٍ تکو یکاریت وِیهراجعِ تِ ٍاحذ ت
 یکاریت وِیت یترلرار فرم.پس از ٍصَل  یاجتواع يیتِ سازهاى تاه یپرًٍذُ ٍ هعرف لیجْت تشک یٍ پس از هَافمت تواس تا هتماض یکاریت وِیدًٍفرُ ت تِیکو

 يیتِ سازهاى تاه اًِیهاّ یرا جْت پرداخت همرر یحمَل 8هحل هرتَعِ فرم شوارُ  ی، ادارُ تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواع یاجتواع يیتَسظ سازهاى تاه یهتماض
ٍ  یٍ فٌ ی) ًْضت سَاد آهَز یآهَزش یّا کالسهَظف تِ شرکت در  يیهشوَل یکاریت وِیت یهمرر افتیدر يی. در ح ذیًوا یارسال ه یتَسظ هتماض یاجتواع
 هحل هرتَط خَاٌّذ تَد. یار ٍ رفاُ اجتواعشذُ در هحل ادارات تعاٍى ک يییتع یّا خیدر تار اًِیهاّ ابی( ٍ حضَر ٍ غ یحرفِ ا

 :هدارک هَرد ًیبس

 ٍ عکس یتیهراجع حل اختالف ، هذارن َّ یلغع یرا تیدرصَرت داشتي شکا -از کارفرها  ازیًاهِ عذم ً -آخر  کسالیلرارداد کار 

 :پیگیزی ًحَُ

 

 یرّزٍ یآقب: هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

 رٍز 03 يیاًگیتِ عَر ه:(هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدهیببیست خدهت) بفتیهدت سهبى در

 تاشذ. یه گاىیخذهات ارئِ شذُ تصَرت را ِیکل:خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

  : شْزستبى سًجبى

 یرحوت یآلا- یکاریت وِیخذهت ت سیه - اطیسوت راست ح -شْرستاى زًجاى  یادارُ تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواع -جٌة هخاترات -شْرستاى زًجاى: هجتوع ادارات

 032 یداخل 30300333080تلفي: 

 333: یداخل 30302079302-7تلفي-یخاًن ًجات- یکاریت وِیت ٍاحذ –عثمِ ّوکف  - یاجتواع يیجٌة تاه -اتْر : تلَار هعلن  شْرستاى

 30302208333تلفي:- یخاًن فاعوِ ًجف –یکاریت وِیٍاحذ ت -عثمِ سَم  -تلَن دٍم -خرهذرُ :  هجتوع ادارات  شْرستاى

 30302000397تلفي:-یساالر افشار یآلا – یکاریت وِیٍاحذ ت -عثمِ اٍل  3تلَن  -هجتوع ادارات  -اهام )رُ(  اتاىیهاٌّشاى : خ شْرستاى

 یهحره یآلا -  یکاریت وِیٍاحذت -عثمِ ّوکف  - 32( پالن 39) تْارستاى  یصذٍل ذیشْ اتاىیخ -ْذا ش ذاىیه - ذاریخذاتٌذُ : ل شْرستاى

 337 یداخل30303003900تلفي:

 00800202تلفي:- یجعفر رضائ یآلا - یکاریت وِیٍاحذ ت -عثمِ اٍل  -اللِ  اتاىیخ یاتتذا -اهام )رُ(  اتاىیخ-عارم :  آتثر شْرستاى

" 

 شوارُ تواس -  اتاق شوارُ -عثمِ ّوکف -جٌة تاهیي اجتواعی  -تلَار هعلن  : شْزستبى ابْز
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 شوارُ تواس -اتاق شوارُ -عثك سَم  -تلَن دٍم -هجتوع ادارات   : شْزستبى خزهدرُ

 شوارُ تواس - اتاق شوارُ -عثمِ اٍل  3تلَن  -هجتوع ادارات  -خیاتاى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

  شوارُ تواس - اتاق شوارُ -عثمِ ّوکف  - 32( پالن 39خیاتاى شْیذ صذٍلی ) تْارستاى  -هیذاى شْذا  -لیذار  : شْزستبى خدابٌدُ

  شوارُ تواسعثمِ -ادارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى عارم-اتتذای خیاتاى اللِ  -خیاتاى اهام )رُ( -آتثر  : شْزستبى طبرم

 شوارُ تواس -هجتوع ادارات   : ایجزٍدشْزستبى 

 : :ًحَُ شکبیت

 یه یلاتل تررس یعذالت ادار َاىیدر د تیاستعالم ٍ در ًْا یهرکس تِیدر صَرت اعتراض هَضَع از کو - یکاریت وِیت یاستاً  یّواٌّگ تِیعرح در کو .3

 تاشذ.

 فزم ّبی هَرد ًیبس)فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد(:

--- 
گزدد(: فلَچبرت خدهت )فلَچبرت بِ صَرت عکس درج  

 سببقبً ارسبل گزدیدُ است

□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت حضَری  ■هیش خدهت الکتزًٍیکی   

 تلِ شوارُ دتیر خاًِ ارائِ هی شَد  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

 خیر  ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

الکتزًٍیکی است؟آیب ارسبل هدارک   خیر  

 خیر  آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

آیب خدهت الکتزًٍیکی ارائِ هی شَد؟)اگز خدهت الکتزًٍیکی ببشد ٍ حداکثز 

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی 

 شَد (

 خیر 

 خیر  آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟ آیب  خیر  

 خیر  آیب ایي خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل اًجبم کبر بِ ارببة رجَع دارد؟


