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 :مربوطه ینامه ها نییو مقررات و آ نیقوان

 08/03/1389هَرخ  13367/306تاییس شَرای ًگْباى رسیسُ ٍ طی ًاهِ شوارُ  بِ 29/02/1389لاًَى ساهاًسّی ٍ حوایت از هشاغل ذاًگی کِ زر تارید 

 هجلس شَرای اسالهی 

 :و راهنمای ثبت خدمت گردش کار  مراحل

زر     با هراجعِ بِ  شغل هس ًظر ذَز را  ر صَرتیکِ شغل هَرز ًظرهتماضی زر فْرست هشاغل ذاًگی هَجَز ًباشس، هتماضی هی تَاًسز

.mashaghelkhanegi.mcls.gov.irپیشٌْاز ًوایس . سایت 

 .هشاغل پیشٌْازی هتعالباً بررسی ٍ زر صَرت تصَیب ، بِ فْرست هشاغل ذاًگی اضافِ ذَاٌّس شس 

 

 :مدارک مورد نیاز

 هی شَز. تکویلهشاغل پیشٌْازی تَسط هتماضی زر ساهاًِ  فرمهسارن زر ساهاًِ ًوی باشس فمط  ارائِزر ایي ذسهت ًیاز بِ 

 :پیگیری نحوه

 از طریك ساهاًِ هشاغل ذاًگی 

 کارشىاش اشتغال: هسئٌل ًاحد ارائو خدهت

قاوُن ساماودٌی َ حمایت از مشاغل خاوگی  41اساش مادي  بر:(هیببیست هطببق شنبسنبهو خدهت در سبیت ًسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبن در

 .دبیرخاوً مُظف است حداکثر تا اَل اسفىد ٌر سال وسبت بً معرفی مشاغل جدید اقدام وماید

 ومی شُد. ٌسیىً ای تُسط اداري کل َ ادارات شٍرستان ٌای تابعً بابت ایه خدمت دریافت :خدهت ً نحٌه هحبسبو ً هحل پزداخت بفتیدر یىب نویىش

 :آدرس

 یاریآلا الیل33454975شوارُ تواس-ازارُ تعاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواعی شْرستاى زًجاى  -جٌب هرابرات -هجتوع ازارات : شهرستان زنجان

 اکرم ذراهاى-35279025شوارُ تواس -طبمِ ّوکف -جٌب تاهیي اجتواعی  -بلَار هعلن  : شهرستان ابهر

 پَر لیذل نیسَسي ابراّ-35536142شوارُ تواس –اتاق شوارُ -طبك سَم  -بلَن زٍم -هجتوع ازارات   : شهرستان خرمدره

 ییهحسي باال-36223759شوارُ تواس –اتاق شوارُ -طبمِ اٍل  1بلَن  -هجتوع ازارات  -ذیاباى اهام )رُ(  : شهرستان ماهنشان

 یجعفر صازل34226280شوارُ تواس  –اتاق شوارُ -طبمِ ّوکف  - 16( پالن 19) بْارستاى  ذیاباى شْیس صسٍلی -هیساى شْسا  -لیسار : شهرستان خدابنده

 یرذاًیساهیجاٍ 32822636طبمِ شوارُ تواس -ازارُ تعاٍى کار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى طارم-ابتسای ذیاباى اللِ  -ذیاباى اهام )رُ( -آببر: شهرستان طارم

 اصغر بیات -36722939شوارُ تواس -هجتوع ازارات   : ایجرودشهرستان 

 سالهت ازاری  :نحٌه شکبیت

 فزم ىبی هٌرد نیبس)فزهيب بو صٌرت عکس درج گزدد(:

 

 فلٌچبرت خدهت )فلٌچبرت بو صٌرت عکس درج گزدد(:
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□هزاجعو هستقین بو ًاحد هحل ارائو خدهت  ■هیش خدهت حضٌری  ■هیش خدهت الکتزًنیکی   

ارائو هیشٌد؟تٌضیح آیب رسید بو ىنگبم پذیزش  

 

 بلو دریبفت پیغبم ثبت شد اس طزیق سبهبنو

 بلو  نظزسنجی بعد اس ارائو خدهت انجبم هی شٌد؟

 بلو  آیب ارسبل هدارک الکتزًنیکی است؟

 بلو  آیب درخٌاست خدهت الکتزًنیکی است؟

ارببة آیب خدهت الکتزًنیکی ارائو هی شٌد؟)اگز خدهت الکتزًنیکی ببشد ً حداکثز 

  رجٌع دًببر نیبس بو هزاجعو داشتو ببشد خدهت الکتزًنیکی هحسٌة هی شٌد (

 بلو

 خیز  آیب خدهت قببلیت ارائو کد رىگیزی دارد؟

 خیز  آیب خدهت قببلیت رىگیزی هزاحل اجزای فزآیند بب کد رىگیزی دارد؟

 خیز  د؟آیب این خدهت قببلیت ارسبل پیبهک هزاحل انجبم کبر بو ارببة رجٌع دار


