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قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
هَاًیي کار ٍ تأهیي اجتواػی،آئیي دادرسی کار ٍ سایز هوزرات تبؼی اس جولِ آییي ًاهِ ّا،دستَرالؼول ّا ٍ بخشٌاهِ ّای طادرُ اس سَی ّیأت هحتزم ٍسیزاى،هوام
ػالی ٍسارات ،هؼاًٍت هحتزم رٍابط کار ٍسارت هتبَع ،شَرایؼالی کار ٍ ....
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت :
1هزاجؼِ بِ ٍاحذ هشاٍرُ رٍابط کار-هؼزكی بِ دكاتز پیشخَاى دٍلت جْت احزاس َّیت در ساهاًِ جاهغ رٍابط کار ،تٌظین ٍ ثبت دادخَاست تَسط خَاّاى بِطَرت الکتزًٍیکی ( البتِ تا راُ اًذاس کاهل ساهاًِ جاهغ رٍابط کار تؼذادی اس دادخَاست ّا بِ طَرت كیشیکی ثبت خَاّذ گزدیذًَ ،بت دّی تَسط دكتز رٍابط کار -
طذٍر دػَتٌاهِ ،ارجاع پزًٍذُ بِ شؼبِ هزبَط ّیأت تشخیض-تشکیل جلسِ رسیذگی ،طذٍر دادًاهِ(در طَرت ػذم لشٍم اطذار هزارّایی چَى
هزارتحوین،کارشٌاسی،تجذیذ جلسِ رسیذگی ٍ-)...طذٍر ابالؿیِ ٍ ابالؽ دادًاهِ بِ طزكیي دػَی (.دادخَاست ّایی کِ بِ طَرت الکتزًٍیکی ثبت هی گزدد کلیِ
ًَبت دّی اس طزین ساهاًِ جاهغ رٍابط کار ٍ ابالؽ ّا ًیش بِ طَرت الکتزًٍیکی اًجام خَاّذ پذیزكت )
2در طَرت اػتزاع بِ آراء ّیأتْای تشخیض ظزف هْلت هوزر  15رٍس اس تاریخ ابالؽ دادًاهِ(یا حسب هَرد رسیذگی بِ دادخَاست ٍ خَاستِ ّایی کِ ّیأت حلاختالف طالحیت رسیذگی بِ آى را دارد اس هبیل اختالكات ًاشی اس اجزای طزح طبوِ بٌذی هشاؿل در کارگاّْا) -ثبت دستَر ًَ -بت دّی تَسط دكتز رٍابط کار-
طذٍر دػَتٌاهِ -ارجاع پزًٍذُ بِ شؼبِ هزبَط ّیأت حل اختالف-تشکیل جلسِ رسیذگی -طذٍر دادًاهِ.
هدارک هَرد ًیبس:
هذارى َّیتی ٍ ًیش هذارى ٍ هستٌذات دال بز اثبات ادػا در طَرت ٍجَد ٍ سایز هذارى حسب تشخیض ٍ درخَاست هزاجغ حل اختالف کار
ًحَُ پیگیزی:
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت:
خاًن احوذی

هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد):
بطَر هیاًگیي در ّیأتْای تشخیض  22رٍس ،حل اختالف  29رٍس هی باشذ.

ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت:
کلیِ خذهات ارئِ شذُ بظَرت رایگاى هی باشذ (.كوط در طَرت ثبت الکتزًٍیکی ( دكاتز پیشخَاى دٍلت جْت احزاس َّیت کارگزاى هبلؾ  55555ریال ٍ جْت احزاس
کاركزهایاى هبلؾ  65555ریال دریاكت هی دارد)

آدرس ٍ شوبرُ توبس:
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شْزستبى سًجبى  :هجتوغ ادارات -جٌب هخابزات -ادارُ تؼاٍى ،کار ٍ ركاُ اجتواػی شْزستاى سًجاى -طبوِ ّوکق
شوبرُ توبس آقبی اسدی تلفي 52433441282 :داخلی 255
شْزستبى ابْز  :بلَار هؼلن  -جٌب تاهیي اجتواػی -طبوِ ّوکق – خاًن لیال طلائی ًسب  -شوارُ تواس  35279526داخلی 116
شْزستبى خزهدرُ  :هجتوغ ادارات -بلَى دٍم  -طبن سَم -اتام شوارُ  -شوارُ تواس
 -125خزهذرُ آهای سیزٍس هزادی-تللي52435538515:
شْزستبى هبٌّشبى  :خیاباى اهام (رُ)  -هجتوغ ادارات  -بلَى  1طبوِ اٍل  -آهای ساالر اكشاری  -شوارُ تواس36223597
شْزستبى خدابٌدُ  :هیذار  -هیذاى شْذا  -خیاباى شْیذ طذٍهی ( بْارستاى  )19پالى  - 16طبوِ ّوکق – آهای حسیي هحوذی هیذاری  -تللي
34222154
شْزستبى طبرم  :آببز-خیاباى اهام (رُ)  -ابتذای خیاباى اللِ -ادارُ تؼاٍى کار ٍركاُ اجتواػی شْزستاى طارم -آهای هحسي ػوارلَ 32822636
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوغ ادارات  -آهای اطـز بیات شوارُ تواس تللي36722939:
شْزستبى سلطبًیِ ٍ :احذ ًوایٌذگی ادارُ تؼاٍى ،کار ٍ ركاُ اجتواػی شْزستاى ساطاًیِ  ،آهای حویذرضا اكشاری شوارُ تواس 35824618
ًحَُ شکبیت::
کلیِ آراء ّیأتْای تشخیض ظزف  15رٍس اس تاریخ ابالؽ دادًاهِ هابل اػتزاع ٍ طزح در ّیأتْای حل اختالف بَدُ ٍ در طَرت هطؼیت یاكتي آى ٍ ًیش کلیِ آراء
طادرُ اس سَی ّیاتْای حل اختالف ًیش هستٌذ بِ تبظزُ  2هادُ  16هاًَى تشکیالت ٍ آییي دادرسی دیَاى ػذالت اداری  ،ظزف هذت سِ هاُ اس تاریخ ابالؽ بزای
اشخاص داخل کشَر ٍ ظزف هذت شش هاُ اس تاریخ ابالؽ بزای اكزاد هوین خارج اس کشَر هابل كزجام خَاّی در دیَاى ػذالت اداری خَاّذ بَد.
فزم ّبی هَرد ًیبس(فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد)---:
فلَچبرت خدهت (فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد)-:
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هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

هیش خدهت الکتزًٍیکی■

بلِ شوارُ دبیز خاًِ ارائِ هی شَد

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح
ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

---

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

در طَرت ثبت دادخَاست الکتزًٍیکی ( بلِ )

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

در طَرت ثبت دادخَاست الکتزًٍیکی ( بلِ )

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

در طَرت ثبت دادخَاست الکتزًٍیکی ( بلِ )

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

در طَرت ثبت دادخَاست الکتزًٍیکی ( بلِ )

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

در طَرت ثبت دادخَاست الکتزًٍیکی ( بلِ )

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

در صَرت ثبت دادخَاست الکتزًٍیکی ( بلِ )

