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  ابالغ سالیاًِ ٍزارت هتبَع:هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 

دریافت  –شٌاسایی شرکت ّای تعاًٍی ٍاجذ شرایط  –بررسی دستَرالعول ّای هرتبط  –ابالغ ٍزارت هتبَع  :ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر  هزاحل

  تشکیل پرًٍذُ هالی –هذارک هَرد ًیاز 

 

  -کپی شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی هذیرعاهل ٍ اعضای ّیات هذیرُ  –اساسٌاهِ شرکت :هدارک هَرد ًیبس

 

 ًیاز ٍ شرکت تعاًٍی برای ارسال هذارک هَرد  -از طریق اهَر هالی ادارُ کل هتبَع :پیگیزی ًحَُ

 

 لیال حسٌلَ –ادارُ تَسعِ تعاًٍی ّا : هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

بستگی بِ سهبى ابالغ کوک ّبی هبلی ٍ اًجبم  :(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

  ها5ُتقریبا هزاحل جوغ آٍری هدارک ٍ هستٌدات السم دارد . 

 رایگاى - :خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 ادارُ کل خبًن حسٌلَ :آدرس

 خاًن خیرخَاُ  –طبقِ ّوکف -ادارُ تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی شْرستاى زًجاى  -جٌب هخابرات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 خاًوْا جلیلی ٍ فیرٍزی ٍ آقای شقاقی -75995253شوارُ تواس - اتاق شوارُ -طبقِ ّوکف -جٌب تاهیي اجتواعی  -بلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 آقای هَسَی ٍ خاًن کالًتری  -77573539شوارُ تواس: -اتاق شوارُ -طبق سَم  -بلَک دٍم -هجتوع ادارات   : شْزستبى خزهدرُ

 خاًن هحرهی-77795253تواس شوارُ-اتاق شوارُ -طبقِ اٍل  5بلَک  -هجتوع ادارات  -خیاباى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

 خاًن هرادی  -شوارُ تواس -اتاق شوارُ -طبقِ ّوکف  - 53( پالک 55خیاباى شْیذ صذٍقی ) بْارستاى  -هیذاى شْذا  -قیذار : شْزستبى خدابٌدُ

آقای  -خاًن هَسَی -طبقِ شوارُ تواس-ادارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى طارم-ابتذای خیاباى اللِ  -خیاباى اهام )رُ( -آببر  : شْزستبى طبرم

 خاًن سعیذیاى  -عباسی

 خاًن شالِ رجبی -77739933شوارُ تواس -هجتوع ادارات   : شْزستبى ایجزٍد

 

  هعاًٍت حَزُ تعاٍى –سالهت اداری  : :ًحَُ شکبیت
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■هیش خدهت حضَری هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□ هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت الکتزًٍیکی   

 ًخیر  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

 ًخیر ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

هی باشذًخیر تشکیل پرًٍذُ بِ صَرت فیسیکی  آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟  

 ً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

 بلِ آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

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

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


