
 خدمت   اطالع رسانی جامغ برگه

 "ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی"

 
 :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 لاًَى کار ٍ آییي ًاهِ چگًَگی تطکیل ٍ عولکزد اًجوي ّای غٌفی ٍ کاًَى ّای هزتَط 131هادُ 
  

 :گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت   هزاحل

 )تزای ًوًَِ(هزاحل تطکیل اًجوي غٌفی کارگزی : "

 ارسال تماضاًاهِ تأسیس  -1
 ارائِ هذارن هثٌی تز کارگز تَدى ٍ اضتغال هتماضیاى در حزفِ یا غٌعت هزتَعِ  - 2
 درج آگْی تأسیس در یکی اس رٍسًاهِ ّا  - 3
 تٌظین پیص ًَیس اساسٌاهِ هغاتك همزرات  -4
 دعَت ٍ تزگشاری هجوع عوَهی  - 5
 ارائِ هذارن جْت ثثت اًجوي غٌفی  - 6
 درج آگْی اًجام اًتخاتات ٍ ثثت اًجوي غٌفی در رٍسًاهِ کثیزاالًتطار - 7
 
 51در سغح غٌف حذالل  ًفز اس کارگزاى ضاغل در کارگاُ هزتَعِ ٍ 11ارسال تماضاًاهِ تأسیس : ًػاب السم تزای تأسیس اًجوي غٌفی کارگزی تماضای حذالل  -

طکیل اًجوي ًفز کارگز هطوَل لاًَى کار ضاغل در غٌف هزتَعِ اس کارگاّْای هختلف در حَسُ فعالیت هَرد درخَاست هی تاضذ . لف : تکویل فزم تماضای ت
 غٌفی 

 ب : ارائِ هذارن هثٌی تز کارگز تَدى ًظیز فیص حمَلی یا لزارداد کار کارگزاى هتماضی 
 ارن هثٌی تز اضتغال کارگزاى در حزفِ یا غٌعت هزتَعِ ًظیز هجَس فعالیت ، گَاّیٌاهِ هْارت فٌی ٍ ...... ج : ارائِ هذ

 د : تکویل فزم هطخػات اعضای اًجوي غٌفی کارگزی 
گاُ ارائِ آخزیي لیست تیوِ ارائِ هذارن تٌذ الف ٍ ب تٌْا تزای هتماضیاى تأسیس اًجوي غٌفی در سغح غٌف ضزٍری است ٍ تزای اًجوي غٌفی در سغح کار -

 "کارگاُ کفایت هی کٌذ . 

 :هدارک هَرد ًیبس

ارایِ هذارن جْت ثثت کاًَى اًجوي ّای  غٌفی   -1خػات تطکیل کاًَى اًجوي ّای غٌفی لف : تکویل فزم تماضای تطکیل اًجوي غٌفی الف( تکویل فزم هط
 ّای غٌفی در رٍسًاهِ کثیزاالًتطار ٍ رٍسًاهِ رسوی کطَردرج آگْی اًجام اًتخاتات ٍ ثثت کاًَى سزاسزی اًجوي  -2

 ب ( تکویل فزم هطخػات هتماضیاى عضَیت در اًجوي غٌفی 
 ج ( ارایِ گَاّیٌاهِ ثثت ٍ آخزیي گَاّی غحت اًجام اًتخاتات اًجوي ّای غٌفی هتماضی عضَیت در کاًَى 

 ِ اًجوي غٌفی ( هثٌی تز تماضای عضَیت یا تطکیل کاًَى هزتَعِ .د ( ارایِ غَرتجلسِ هجوع عوَهی یا ّیات هذیزُ ) حسة اساسٌاه
 

 تٌظین پیص ًَیس اساسٌاهِ ) کاًَى اًجوي ّای غٌفی کارگزی حزفِ یا غٌعت خاظ ( -3 
 

 تٌظین پیص ًَیس اساسٌاهِ ) کاًَى اًجوي ّای غٌفی کارگزی استاى (
 
 االًتطار : اًتطار اعالعیِ پذیزش عضَ در یکی اس رٍسًاهِ ّای کثیز -4

 ٌذ . در غَرت تکویل تَدى هذارن ٍ عذم ًمع پزًٍذُ ، ّیات هَسس ًسثت تِ اًتطار آگْی تاسیس در یکی اس رٍسًاهِ ّای کثیزاالًتطار الذام هی ک
 
 دعَت ٍ تزگشاری هجوع عوَهی :  -5

 ب : ارائِ هذارن هثٌی تز کارگز تَدى ًظیز فیص حمَلی یا لزارداد کار کارگزاى هتماضی 
 ج : ارائِ هذارن هثٌی تز اضتغال کارگزاى در حزفِ یا غٌعت هزتَعِ ًظیز هجَس فعالیت ، گَاّیٌاهِ هْارت فٌی ٍ ...... 

 د : تکویل فزم هطخػات اعضای اًجوي غٌفی کارگزی 
فی در سغح کارگاُ ارائِ آخزیي لیست تیوِ ارائِ هذارن تٌذ الف ٍ ب تٌْا تزای هتماضیاى تأسیس اًجوي غٌفی در سغح غٌف ضزٍری است ٍ تزای اًجوي غٌ -
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 کارگاُ کفایت هی کٌذ . 

 

 حضَری ٍ الکتزًٍیکی :پیگیزی ًحَُ

 

 : هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

 آقبی سیف الْی 

 

 هستوز هیببشد:(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

 رایگبى:خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

  ضوارُ تواس -عثمِ -ادارُ تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی ضْزستاى سًجاى  -جٌة هخاتزات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 ضوارُ تواس -  اتاق ضوارُ -عثمِ ّوکف -جٌة تاهیي اجتواعی  -تلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 ضوارُ تواس -اتاق ضوارُ -عثك سَم  -تلَن دٍم -هجتوع ادارات   : شْزستبى خزهدرُ

 ضوارُ تواس - اتاق ضوارُ -عثمِ اٍل  1تلَن  -هجتوع ادارات  -خیاتاى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

  ضوارُ تواس - ضوارُاتاق  -عثمِ ّوکف  - 16( پالن 11خیاتاى ضْیذ غذٍلی ) تْارستاى  -هیذاى ضْذا  -لیذار  : شْزستبى خدابٌدُ

  ضوارُ تواسعثمِ -ادارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی ضْزستاى عارم-اتتذای خیاتاى اللِ  -خیاتاى اهام )رُ( -آتثز  : شْزستبى طبرم

 ضوارُ تواس -هجتوع ادارات   : ایجزٍدشْزستبى 

 : تًحَُ شکبی

 اس عزیك تٌظین ضکایت ٍ تسلین تػَرت حضَری ٍ الکتزًٍیکی

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

 فزم ًدارد

 

 فلَچبرت خدهت )فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد(:

 طزاحی ًشدُ است
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□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت حضَری  هیش خدهت  

■الکتزًٍیکی  

ارائِ هیطَدرسیذ تَسظ دتیزخاًِ  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح  

 خیز ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

ّن تػَرت الکتزًٍیکی ٍ ّن تػَرت حضَری اًجام پذیز  آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

 است

 ّن تػَرت الکتزًٍیکی ٍ ّن تػَرت حضَری آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

الکتزًٍیکی ببشد  آیب خدهت الکتزًٍیکی ارائِ هی شَد؟)اگز خدهت

ٍ حداکثز ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت 

 الکتزًٍیکی هحسَة هی شَد (

در غَرت ارسال ضکایت تػَرت الکتزًٍیکی پاسخ هزتَعِ 

 تػَرت الکتزًٍیکی اًجام هی ضَد

 تلِ آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

ی فزآیٌد بب کد رّگیزی آیب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزا

 دارد؟

 تلِ

آیب ایي خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل اًجبم کبر بِ ارببة 

 رجَع دارد؟

خیز "فعال  


