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قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
لاًَى ساهاًسّی ٍ حوایت اس هشاغل ذاًگی وِ زر تارید  1389/02/29با تاییس شَرای ًگْباى رسیسُ ٍ طی ًاهِ شوارُ  306/13367هَرخ  1389/03/08هجلس
شَرای اسالهی
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت :
اذبارّا ٍ هطالب هزتبط با هشاغل ذاًگی اس جولِ :
-1اًجام هصاحبِ ٍ اطالع رساًی اس طزیك رساًِ ّا -2شزوت زر بزگشاری ًوایشگاُ هشاغل ذاًگی  -3بزگشاری ّوایش ّای هشاغل ذاًگی (زر صَرت ترصیص
اعتبار)-4پیگیزی تْیِ بزًاهِ ّای هستٌس تلَیشیًَی ( زر صَرت ترصیص اعتبار) زر سایت ازارُ ول تعاٍى  ،وار ٍ رفاُ اجتواعی استاى سًجاى بِ آزرس
ٍ zanjan.mcls.gov.irسایت ٍسارت تعاٍى  ،وار ٍ رفاُ اجتواعی  www.mcls.gov.irبارگذاری هی گززز .
هدارک هَرد ًیبس:
تْیِ خبز ٍ جوغ آٍری هستٌدات جْت ببرگذاری در سبیت
ًحَُ پیگیزی:
اس سایت ٍسارت تعاٍى  ،وار ٍ رفاُ اجتواعی
ازارُ ول تعاٍى  ،وار ٍ رفاُ اجتواعی استاى
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت :وارشٌاس اشتغال
هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد) :یه ّفتِ
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداختّ:شیٌِ ای دریبفت ًوی شَد.
آدرس:
شْزستبى سًجبى  :هجتوع ازارات -جٌب هرابزات -ازارُ تعاٍى ،وار ٍ رفاُ اجتواعی شْزستاى سًجاى -شوارُ تواس33454975لیال آلایاری
شْزستبى ابْز  :بلَار هعلن  -جٌب تاهیي اجتواعی -طبمِ ّوىف  -شوارُ تواس-35279025اوزم ذزاهاى
شْزستبى خزهدرُ  :هجتوع ازارات -بلَن زٍم  -طبك سَم -اتاق شوارُ – شوارُ تواس-35536142سَسي ابزاّین ذلیل پَر
شْزستبى هبٌّشبى  :ذیاباى اهام (رُ)  -هجتوع ازارات  -بلَن  1طبمِ اٍل  -اتاق شوارُ– شوارُ تواس-36223759هحسي باالیی
شْزستبى خدابٌدُ :لیسار  -هیساى شْسا  -ذیاباى شْیس صسٍلی ( بْارستاى  )19پالن  - 16طبمِ ّوىف  -اتاق شوارُ– شوارُ تواس 34226280جعفز
صازلی
شْزستبى طبرم :آببز-ذیاباى اهام (رُ)  -ابتسای ذیاباى اللِ -ازارُ تعاٍى وار ٍرفاُ اجتواعی شْزستاى طارم-طبمِ شوارُ تواس  32822636جاٍیساهیزذاًی
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوع ازارات  -شوارُ تواس -36722939اصغز بیات
ًحَُ شکبیت :سالهت ازاری
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هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

بلِ طبك پیغام ذبز ثبت شس

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟ بلِ

بلِ

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟ بلِ

بلِ

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟ بلِ

بلِ

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

بلِ

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

ذیز

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

ذیز

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

هیش خدهت الکتزًٍیکی■
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