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 :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 قبوًن کبس  525مبدٌ 

 :ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر   هزاحل

صذيس ياسسبل وبمٍ ابطبل پشياوٍ کبس تبؼٍ خبسجی بٍ ویشيی  -3اسائٍ دسخًاست يپشياوٍ کبس بٍ ياحذ اشتغبل اتببع خبسجی  -2دسج دسخًاست دس دبیشخبوٍ   -5
 اداسٌ گزسوبمٍ يمُبجشت اتببع خبسجی ي اداسٌ امًس مبلیبتی ي کبسفشمب –اوتظبمی 

 :هدارک هَرد ًیبس

 ببشذ.( یم یتبؼٍ ضشيس یشمبسٌ چبست سبصمبو ذیبخش پشيژٌ ق یکبسفشمب )بشا ییتبؼٍ ي کذ شىبسب ییکبسفشمب بب دسج کذ شىبسب یکتب دسخًاست – 5

 کبس پشياوٍ اصل – 2

 اسائٍ مذاسک ي اسسبل وبمٍ بٍ مشاجغ ریصالح  :پیگیزی ًحَُ

 

 اداسٌ کل  کبسشىبس اشتغبل اتببع خبسجی: هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

 َفتٍ 2:(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

 ّشیٌِ ًدارد :خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

 33467473تلفه صوجبن  استبن تؼبين، کبس ي سفبٌ اجتمبػی کل  اداسٌ -جىب مخببشات -مجتمغ اداسات : سًجبىاستبى 

 

 

 : :ًحَُ شکبیت

 شکبیت بٍ ياحذ اسصیببی ػملکشد يپبسخگًیی بٍ شکبیبت اداسٌ کل -2شکبیت بٍ مسئًل سالمت اداسی  .5

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

 

  

 فلَچبرت خدهت )فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد(: 

 



 خدمت   اطالع رسانی جامع برگه

 " یابطال پروانه کار اتباع خارج"

 

 

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

  بلٍ  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

 بلٍ  ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

 خیش بٍ ػلت محشمبوٍ بًدن يدسخًاست مُشيامضب اصلی  آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

 خیش  آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

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

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

 شَد (

 خیش 

 خیش 

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

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


