برگه اطالع رسانی جامع خدمت
"صدور یا تمدید پروانه کاراتباع خارجی "

قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
هبدُ  124 ٍ120لبًَى کبر
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت :ارائِ درخَاست صدٍر یب تودید پزٍاًِ کبر بِ دبیزخبًِ –ارائِ هدارک بِ ٍاحد
اشتغبل اتببع خبرجی –طزح هَضَع در ّیبت فٌی اشتغبل اتببع خبرجی –اعالم ًتیجِ بِ کبرفزهب
هدارک هَرد ًیبس:
 - 1درخَاست کتجی کبرفزهب هجٌی ثز صذٍر پزٍاًِ کبر تجؼِ هَرد ًظز ،ثب اهضبء ٍ هْز هجبس کبرفزهب،
 - 2تکویل ً2سخِ فزم اطالػبت فزدی تجؼِ خبرجی ثب الصبق ػکس ٍ ثِ هْز ٍ اهضبی هجبس .
 – 3تکویلً 2سخِ فزم اطالػبت شغلی تجؼِ خبرجی ثب هْز ٍ اهضبی هجبس .
 - 4اصل فیش ثبًکی ثِ هجلغ  4/000/000جْت صذٍر ٍ2/850/000جْت توذیذ ٍاریش شذُ ثِ
حسبة شوبرُ شجب IR630100004001018601001327:
شٌبسِ پزداخت 356018668140120110000000000000:
خشاًِ داری کل لبثل پزداخت در کلیِ شؼت ثبًک ّب .
3 - 5لطؼِ ػکس  3×4پزسٌلی رًگی ثذٍى ػیٌک ثب حفظ شئًَبت اسالهی ثزای خبًن ّب
-1/5خزیذ ثیوِ حَادث اسسبیت ثیوِ حیبت اهي www.hayateamn.ir
 -6اصل گذرًبهِ تجؼِ خبرجی ثِ هٌظَر رٍیت ثِ ّوزاُ تصَیز صفحبت رٍادیذ .
.7هذارک تحصیلی ٍ یب تجزثی تزجوِ شذُ تجؼِ کِ ثِ تأییذ سفبرت جوَْری اسالهی ایزاى در کشَر هتجَع تجؼِ رسیذُ ثبشذ .آى دستِ اس کبرشٌبسبًی کِ
ثِ هٌظَر ًصت ٍ راُ اًذاسی ثزای هذت هَلت ثِ کشَر ٍارد هی شًَذ ًیبسی ثِ ارائِ هذارک تحصیلی یب تجزثی ًذارًذ.
-8ثزای ارائِ هذارک ٍتحَیل پزٍاًِ کبرهی ثبیست کبرهٌذرسوی(ثیوِ شذُ ٍهطلغ ثِ اهَرٍفؼبلیت ّبی شزکت) ثبهؼزفی ًبهِ هؼتجز اسسَی شزکت هتجَع
ثِ ادارُ کل هؼزفی گزدد،درغیزایٌصَرت اس تجؼِ ٍیب پیک ٍتحصیل دارّیچگًَِ هذارکی تحَیل ٍیبدریبفت ًوی گزدد.
ًحَُ پیگیزی:
اس طزیك ًوبیٌذُ شزکت
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت :کبرشٌبس اشتغبل اتجبع خبرجی
هدت سهبى دریبفت خدهت( هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد)ّ 2 :فتِ
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت:
هجلغ 4/000/000جْت صذٍر ٍ2/850/000جْت توذیذ ٍاریش شذُ ثِ
حسبة شوبرُ شجب 630100004001018601001327IR:
شٌبسِ پزداخت در استبى 356018668140120110000000000000:
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خشاًِ داری کل لبثل پزداخت در کلیِ شؼت ثبًک ّب .
در حبل حبضز در ٍاحذ اشتغبل اتجبع خبرجی ادراُ کل اس طزیك دستگبُ پش لبثل دریبفت هی ثبشذ .
آدرس:
ادارُ کل استبى سًجبى  :هجتوغ ادارات -جٌت هخبثزات -ادارُ کل تؼبٍى ،کبر ٍ رفبُ اجتوبػی استبى سًجبى تلفي 33467970
ًحَُ شکبیت::
-1شکبیت ثِ هسئَل سالهت اداری -2شکبیت ثِ ٍاحذ ارسیبثی ػولکزد ٍپبسخگَیی ثِ شکبیبت ادارُ کل

هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

هیش خدهت
الکتزًٍیکی■

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

ثلِ

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

ثلِ

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

خیز ثِ ػلت هحزهبًِ ثَدى ٍدرخَاست هْزٍاهضب اصلی

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

خیز

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

خیز

حداکثز 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

ثلِ

دارد؟

