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قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
لَاًیي تثوِ تیکاری  ،کار ٍ تأهیي اجتواعی،آئیي ًاهِ اجرایی لاًَى تیوِ تیکاری ٍ سایر همررات تثعی از جولِ تفاّن ًاهِ هشترن سازهاى تاهیي اجتواعی ٍ ٍزارت
کار ٍ سایر دستَرالعول ّا ٍ تخشٌاهِ ّای صادرُ از سَی ّیأت هحترم ٍزیراى،همام عالی ٍزارت
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت :
هراجعِ تِ ٍاحذ تیوِ تیکاری ٍ تکویل فرم درخَاست هرتَعِ  ،در صَرت شوَلیت لاًَى تیوِ تیکاری استعالم از سازهاى تاهیي اجتواعی ٍ سپس عرح هَضَع در
کویتِ دًٍفرُ تیوِ تیکاری ٍ پس از هَافمت تواس تا هتماضی جْت تشکیل پرًٍذُ ٍ هعرفی تِ سازهاى تاهیي اجتواعی .پس از ٍصَل فرم ترلراری تیوِ تیکاری
هتماضی تَسظ سازهاى تاهیي اجتواعی  ،ادارُ تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی هحل هرتَعِ فرم شوارُ  8حمَلی را جْت پرداخت همرری هاّیاًِ تِ سازهاى تاهیي
اجتواعی تَسظ هتماضی ارسال هی ًوایذ  .در حیي دریافت همرری تیوِ تیکاری هشوَلیي هَظف تِ شرکت در کالس ّای آهَزشی ( ًْضت سَاد آهَزی ٍ فٌی ٍ
حرفِ ای ) ٍ حضَر ٍ غیاب هاّیاًِ در تاریخ ّای تعییي شذُ در هحل ادارات تعاٍى کار ٍ رفاُ اجتواعی هحل هرتَط خَاٌّذ تَد.
هدارک هَرد ًیبس:
لرارداد کار یکسال آخر ً -اهِ عذم ًیاز از کارفرها  -درصَرت داشتي شکایت رای لغعی هراجع حل اختالف  ،هذارن َّیتی ٍ عکس
ًحَُ پیگیزی:
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت :آقبی رّزٍی
هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد):تِ عَر هیاًگیي  03رٍز
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت:کلیِ خذهات ارئِ شذُ تصَرت رایگاى هی تاشذ.
آدرس:
شْزستبى سًجبى :
شْرستاى زًجاى :هجتوع ادارات -جٌة هخاترات -ادارُ تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی شْرستاى زًجاى  -سوت راست حیاط  -هیس خذهت تیوِ تیکاری -آلای رحوتی
تلفي 30300333080 :داخلی 032
شْرستاى اتْر  :تلَار هعلن  -جٌة تاهیي اجتواعی  -عثمِ ّوکف – ٍاحذ تیوِ تیکاری -خاًن ًجاتی-تلفي 30302079302-7داخلی 333:
شْرستاى خرهذرُ  :هجتوع ادارات -تلَن دٍم  -عثمِ سَم ٍ -احذ تیوِ تیکاری– خاًن فاعوِ ًجفی -تلفي30302208333:
شْرستاى هاٌّشاى  :خیاتاى اهام (رُ)  -هجتوع ادارات  -تلَن  3عثمِ اٍل ٍ -احذ تیوِ تیکاری – آلای ساالر افشاری-تلفي30302000397:
شْرستاى خذاتٌذُ  :لیذار  -هیذاى شْذا  -خیاتاى شْیذ صذٍلی ( تْارستاى  )39پالن  - 32عثمِ ّوکف ٍ -احذتیوِ تیکاری  -آلای هحرهی
تلفي30303003900:داخلی 337
شْرستاى عارم  :آتثر-خیاتاى اهام (رُ)  -اتتذای خیاتاى اللِ  -عثمِ اٍل ٍ -احذ تیوِ تیکاری  -آلای جعفر رضائی -تلفي00800202:
"
شْزستبى ابْز  :تلَار هعلن  -جٌة تاهیي اجتواعی -عثمِ ّوکف  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
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شْزستبى خزهدرُ  :هجتوع ادارات -تلَن دٍم  -عثك سَم -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى هبٌّشبى  :خیاتاى اهام (رُ)  -هجتوع ادارات  -تلَن  3عثمِ اٍل  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى خدابٌدُ  :لیذار  -هیذاى شْذا  -خیاتاى شْیذ صذٍلی ( تْارستاى  )39پالن  - 32عثمِ ّوکف  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى طبرم  :آتثر-خیاتاى اهام (رُ)  -اتتذای خیاتاى اللِ -ادارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى عارم-عثمِ شوارُ تواس
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوع ادارات  -شوارُ تواس
ًحَُ شکبیت::
 .3عرح در کویتِ ّواٌّگی استاًی تیوِ تیکاری  -در صَرت اعتراض هَضَع از کویتِ هرکسی استعالم ٍ در ًْایت در دیَاى عذالت اداری لاتل تررسی هی
تاشذ.
فزم ّبی هَرد ًیبس(فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد):
--فلَچبرت خدهت (فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد):
سببقبً ارسبل گزدیدُ است

هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

تلِ شوارُ دتیر خاًِ ارائِ هی شَد

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

خیر

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

خیر

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

خیر

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

خیر

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی
شَد )
آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

خیر

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

خیر

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

خیر

هیش خدهت الکتزًٍیکی■

