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"لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی"

قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
بخطٌاهِ لغَ تعْذ خذهت آهَسش رایگاى داًص آهَختگاى داًطگاّْای تحت پَضص ٍسارت علَم
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت :
 -1دریافت گَاّی فارغ التحصیلی هَلت اس داًطگاُ  -2ثبت ًام در کاریابی ٍ دریافت ًاهِ عذم اضتغال پس اس گذضت 6هاُ  -3ارائِ گَاّی ٍ ًاهِ کاریابی بِ
ٍاحذ اضتغال ضْزستاى جْت بزرسی  -4اًجام بزرسی تَسط کارضٌاس هزبَطِ  -5احزاس ضزایط السم ٍ صذٍر ًاهِ آسادساسی هذرن تحصیلی  -6تائیذ
تَسط هذیز تَسعِ کارآفزیٌی ٍ اضتغال

هدارک هَرد ًیبس:
 -2گَاّی هَلت فارغ التحصیلی اس داًطگاُ ً -2اهِ عذم اضتغال اس کاریابی  -3ارائِ کارت پاییي خذهت بزای آلایاى  -4کپی کارت هلی
ًحَُ پیگیزی:ارائِ هذران تکویل ضذُ بِ ادارُ کار ضْزستاى ٍ پیگیزی اس کارضٌاس هزبَطِ
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهتٍ :احذ اضتغال ضْزستاى هزبَطِ
هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد) 1:رٍس
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداختً :ذارد
آدرس:
شْزستبى سًجبى  :هجتوع ادارات -جٌب هخابزات -ادارُ تعاٍى ،کار ٍ رفاُ اجتواعی ضْزستاى سًجاى -ضوارُ تواس33454975لیال آلایاری
شْزستبى ابْز  :بلَار هعلن  -جٌب تاهیي اجتواعی -طبمِ ّوکف  -ضوارُ تواس-35279225اکزم خزاهاى
شْزستبى خزهدرُ  :هجتوع ادارات -بلَن دٍم  -طبك سَم -اتاق ضوارُ – ضوارُ تواس-35536142سَسي ابزاّین خلیل پَر
شْزستبى هبٌّشبى  :خیاباى اهام (رُ)  -هجتوع ادارات  -بلَن  1طبمِ اٍل  -اتاق ضوارُ– ضوارُ تواس-36223759هحسي باالیی
شْزستبى خدابٌدُ :لیذار  -هیذاى ضْذا  -خیاباى ضْیذ صذٍلی ( بْارستاى  )19پالن  - 16طبمِ ّوکف  -اتاق ضوارُ– ضوارُ تواس 34226282جعفز
صادلی
شْزستبى طبرم :آببز-خیاباى اهام (رُ)  -ابتذای خیاباى اللِ -ادارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی ضْزستاى طارم-طبمِ ضوارُ تواس  32822636جاٍیذاهیزخاًی
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوع ادارات  -ضوارُ تواس36722939فزساد ضعباًی
ًحَُ شکبیت :ارائِ ضکایت بِ ادارُ کار ضْزستاى هزبَطِ ٍ بزرسی تَسط کارضٌاس اضتغال ٍ در صَرت احزاس تخلف ابالغ تذکز کتبی بِ کاریابی
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هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

هیش خدهت الکتزًٍیکی■

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟

بلی اس طزیك هکاتبات اداری اًجام هی ضَد

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

بلی

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

خیز

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

خیز

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

خیز

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

خیز

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

خیز

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

خیز

