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 :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 دستَرالعول آییي ًاهِ اجزایی لاًَى حوایت اس تَسعِ ٍ ایجاد اشتغال پایذار هٌاطك رٍستایی ٍ عشایزی

 :ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر  هزاحل

 هتماضی
 جْت ثبت ًامhttp://kara.mcls.gov.irهزاجعِ بِ ٍبسایت  -1

 اًجام ثبت ًام اٍلیِ ٍ دریافت وذ واربزی ٍ رهش عبَر -2

 ٍرٍد بِ وارتابل هتماضی جْت تىویل ثبت ًام ٍ بارگذاری هذارن ٍ هستٌذات -3

 دریافت وذ طزحارسال طزح اس طزیك ساهاًِ دستگاُ اجزایی ٍ  -4

 دستگاُ اجزایی:
 http://kara.mcls.gov.irهزاجعِ بِ ٍبسایت  -1

 بزرسی طزحْای هَجَد در وارتابل دستگاُ اجزایی ٍ تاییذ یا رد طزح  -2

 وویتِ فٌی استاى یا شْزستاى)ادارُ تعاٍى ، وار ٍ رفاُ اجتواعی (
 http://kara.mcls.gov.irهزاجعِ بِ ٍبسایت  -1

هیلیي ریال در  2522هیلیَى ریال در وویتِ فٌی استاى ٍ طزحْای سیز  2522دریافت طزحْای تاییذ شذُ اس سَی دستگاّْای اجزایی )طزحْای باالی  -2

 وویتِ فٌی شْزستاى بزرسی هی گزدد .(

 سی طزحْا در وویتِ بزگشاری جلسات وویتِ فٌی ٍ بزر -3

 اعوال تصویوات وویتِ در ساهاًِ )تاییذ یا رد طزح( -4

 باًه عاهل:
 http://kara.mcls.gov.irهزاجعِ بِ ٍبسایت  -1

 دریافت طزحْای تاییذ شذُ در وویتِ فٌی  -2

 رد طزحْابزرسی طزحْا جْت تصَیب ، عمذ لزارداد ٍ پزداخت تسْیالت ٍ یا 

 بزاساس همزرات ٍ آییي ًاهِ ّای باًىی در پزداخت تسْیالت هشخص هی گزدد .:هدارک هَرد ًیبس

 ی ًوایذ .هتماضی بِ ٍسیلِ وذ واربزی ٍ رهش عبَری وِ اس ساهاًِ دریافت وزدُ بَد ، هی تَاًذ اس طزیك ساهاًِ وارا هزاحل بعذی طزح خَد را پیگیز:پیگیزی ًحَُ

 دبیزخبًِ کبرگزٍُ اشتغبل: ارائِ خدهتهسئَل ٍاحد 

 پس اس بزرسی ٍ تصَیب در وویتِ فٌی )یه هاُ( :(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

 گزدد . اس سَی ادارُ تعاٍى،وار ٍ رفاُ اجتواعی ّشیٌِ ای دریافت ًوی:خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

 یاریآلا الیل33454975شوارُ تواس-ادارُ تعاٍى، وار ٍ رفاُ اجتواعی شْزستاى سًجاى  -جٌب هخابزات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 اوزم خزاهاى-35279225شوارُ تواس -طبمِ ّوىف -جٌب تاهیي اجتواعی  -بلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 پَر لیخل نیسَسي ابزاّ-35536142شوارُ تواس –اتاق شوارُ -طبك سَم  -بلَن دٍم - هجتوع ادارات  : شْزستبى خزهدرُ
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 ییهحسي باال-36223759شوارُ تواس –اتاق شوارُ -طبمِ اٍل  1بلَن  -هجتوع ادارات  -خیاباى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

جعفز 34226282شوارُ تواس  –اتاق شوارُ -طبمِ ّوىف  - 16( پالن 19خیاباى شْیذ صذٍلی ) بْارستاى  -هیذاى شْذا  -لیذار : شْزستبى خدابٌدُ

 یصادل

 یزخاًیذاهیجاٍ 32822636طبمِ شوارُ تواس -ادارُ تعاٍى وار ٍرفاُ اجتواعی شْزستاى طارم-ابتذای خیاباى اللِ  -خیاباى اهام )رُ( -آببز: شْزستبى طبرم

  اصغز بیات -36722939شوارُ تواس -هجتوع ادارات   : ایجزٍدشْزستبى 

 سالهت اداری :ًحَُ شکبیت

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

 فزم ّای ثبت ًام در ساهاًِ هَجَد هی باشذ .

 فلَچبرت خدهت )فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد(:

 

□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  هیش خدهت  

■حضَری  

هیش خدهت 

■الکتزًٍیکی  

 بلِ اس طزیك صذٍر هعزفی ًاهِ بِ باًه عاهل آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟

 بلِ  ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

 بلِ آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

 بلِ  آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

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

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی 

 شَد (

 بلِ

 بلِ  آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

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

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


