برگه اطالع رسانی جامع خدمت
"تأیید صالحیت مشاغل سخت و زیان آور"

قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
لَاًیي ببوِ بیىاری  ،وار ٍ تأهیي اجتواعی،آئیي ًاهِ اجرایی لاًَى بیوِ بیىاری ٍ سایر همررات تبعی از جولِ تفاّن ًاهِ هشترن سازهاى تاهیي اجتواعی ٍ ٍزارت
وار ٍ سایر دستَرالعول ّا ٍ بخشٌاهِ ّای صادرُ از سَی ّیأت هحترم ٍزیراى،همام عالی ٍزارت
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت :
هراجعِ بِ ٍاحذ ٍ پس از هشاٍرُ در ایي خصَص ،هراجعِ وٌٌذُ هی بایست هراحل ریل را طی ًوایذ.
هراجعِ بِ  ٍzanjantkr.irتىویل فرم درخَاست هربَطِ  ،ثبت ًام در سایت هشاغل سخت ٍ زیاى آٍر (فرم ( )1ارسال بِ تاهیي اجتواعی  ،ارسال بِ هروس بْذاشت
 ،ارسال بِ بازرسی وار  ،تحَیل وویتِ بذٍی ،ارسال پیاهه بِ هتماضی ٍ ابالغ ًتیجِ) فرم شوارُ  :4تىویل فرم شوارُ  4بِ صَرت دستی ٍ ارسال بِ هروس بْذاشت
ٍ طرح در وویتِ تجذیذ ًظر استاًی
هدارک هَرد ًیبس:
ثبت ًام در سایت براساس لیست بیوِ ٍ حىن هتماضی
ًحَُ پیگیزی:
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت :آقبی سلیوی
هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد):حذاوثر یه سال
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت:ولیِ خذهات ارئِ شذُ بصَرت رایگاى هی باشذ.
آدرس:
شْزستبى سًجبى  :هجتوع ادارات -جٌب هخابرات -ادارُ تعاٍى ،وار ٍ رفاُ اجتواعی شْرستاى زًجاى -طبمِ  -شوارُ تواس  8845333-88441333داخلی
 353سروار خاًن هحوذی
شْزستبى ابْز  :بلَار هعلن  -جٌب تاهیي اجتواعی -طبمِ ّوىف  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى خزهدرُ  :هجتوع ادارات -بلَن دٍم  -طبك سَم -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى هبٌّشبى  :خیاباى اهام (رُ)  -هجتوع ادارات  -بلَن  1طبمِ اٍل  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى خدابٌدُ  :لیذار  -هیذاى شْذا  -خیاباى شْیذ صذٍلی ( بْارستاى  )13پالن  - 16طبمِ ّوىف  -اتاق شوارُ  -شوارُ تواس
شْزستبى طبرم  :آببر-خیاباى اهام (رُ)  -ابتذای خیاباى اللِ -ادارُ تعاٍى وار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى طارم-طبمِ شوارُ تواس
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوع ادارات  -شوارُ تواس
ًحَُ شکبیت::
 .1طرح در وویتِ بذٍی استاًی ٍ در صَرت اعتراض ظرف  15رٍز اداری از تاریخ ابالغ لابل تجذیذ ًظر خَاّی در وویتِ تجذیذ ًظر استاًی ٍ ًیس ولیِ آراء
صادرُ از وویتِ تجذیذ ًظر استاًی ظرف هذت  8هاُ از تاریخ ابالغ برای اشخاص همین داخل وشَر ٍ ظرف هذت  6هاُ از تاریخ ابالغ برای افراد همین
خارج از وشَر لابل اعتراض در دیَاى عذالت اداری خَاّذ بَد
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--فزم ّبی هَرد ًیبس(فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد)---:فلَچبرت خدهت (فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد :بپیَست ارسبل هی گزدد

هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

هیش خدهت حضَری■

هیش خدهت الکتزًٍیکی■

ثبت ًام الىترًٍیىی رسیذ دادُ ًوی شَد .فرم اعتراض رسیذ دادُ
هیشَد.

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

خیر

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

بلِ

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

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؟

بلِ

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

بلِ

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

بلِ

