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 :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

ٍ ٍزارت  یاجتواع يیاز جولِ تفاّن ًاهِ هشترن سازهاى تاه یهمررات تبع ریٍ سا  یىاریب وِیلاًَى ب ییًاهِ اجرا يی،آئیاجتواع يی، وار ٍ تأه یىاریببوِ ب يیلَاً

 ٍزارت یعال راى،همامیهحترم ٍز أتیّ یصادرُ از سَ یدستَرالعول ّا ٍ بخشٌاهِ ّا ریوار ٍ سا

 :ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر   هزاحل

 .هراجعِ بِ ٍاحذ ٍ پس از هشاٍرُ در ایي خصَص ،هراجعِ وٌٌذُ هی بایست هراحل ریل را طی ًوایذ

، ارسال بِ هروس بْذاشت  یاجتواع يی( )ارسال بِ تاه1آٍر )فرم  اىیهشاغل سخت ٍ ز تیثبت ًام در ساٍ تىویل فرم درخَاست هربَطِ ، zanjantkr.irهراجعِ بِ 
ٍ ارسال بِ هروس بْذاشت  یبِ صَرت دست 4فرم شوارُ  لی: تىو4( فرم شوارُ جِیٍ ابالغ ًت یبِ هتماض اههیارسال پ ،یبذٍ تِیوو لیوار ، تحَ ی، ارسال بِ بازرس

 یًظر استاً ذیتجذ تِیٍ طرح در وو

 :هدارک هَرد ًیبس

 یٍ حىن هتماض وِیب ستیبراساس ل تیثبت ًام در سا

 :پیگیزی ًحَُ

 

 یویسل یآقب: هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

 سال هیحذاوثر :(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

 باشذ. یه گاىیخذهات ارئِ شذُ بصَرت را ِیول:خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

 :آدرس

 یداخل 8845333-88441333 شوارُ تواس -طبمِ -ادارُ تعاٍى، وار ٍ رفاُ اجتواعی شْرستاى زًجاى  -جٌب هخابرات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 یسروار خاًن هحوذ 353

 شوارُ تواس -  اتاق شوارُ -طبمِ ّوىف -جٌب تاهیي اجتواعی  -بلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 شوارُ تواس -اتاق شوارُ -طبك سَم  -بلَن دٍم -هجتوع ادارات   : شْزستبى خزهدرُ

 شوارُ تواس - اتاق شوارُ -طبمِ اٍل  1بلَن  -هجتوع ادارات  -خیاباى اهام )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

  شوارُ تواس - اتاق شوارُ -طبمِ ّوىف  - 16( پالن 13خیاباى شْیذ صذٍلی ) بْارستاى  -هیذاى شْذا  -لیذار  : زستبى خدابٌدُشْ

  شوارُ تواسطبمِ -ادارُ تعاٍى وار ٍرفاُ اجتواعی شْرستاى طارم-ابتذای خیاباى اللِ  -خیاباى اهام )رُ( -آببر  : شْزستبى طبرم

 شوارُ تواس -توع ادارات  هج : ایجزٍدشْزستبى 

 : :ًحَُ شکبیت

آراء  ِیول سیٍ ً یًظر استاً ذیتجذ تِیدر وو یًظر خَاّ ذیابالغ لابل تجذ خیاز تار یرٍز ادار 15ٍ در صَرت اعتراض ظرف  یاستاً یبذٍ تِیطرح در وو .1

 نیافراد هم یراابالغ ب خیهاُ از تار 6داخل وشَر ٍ ظرف هذت  نیاشخاص هم یابالغ برا خیهاُ از تار 8ظرف هذت  یًظر استاً ذیتجذ تِیصادرُ از وو

 خَاّذ بَد یعذالت ادار َاىیخارج از وشَر لابل اعتراض در د
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---فزم ّبی هَرد ًیبس)فزهْب بِ صَرت عکس درج گزدد(: --- 

)فلَچبرت بِ صَرت عکس درج گزدد: بپیَست ارسبل هی گزدد فلَچبرت خدهت  

 

□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت حضَری  ■هیش خدهت الکتزًٍیکی   

ثبت ًام الىترًٍیىی رسیذ دادُ ًوی شَد. فرم اعتراض رسیذ دادُ  آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

شَد.یه  

 خیر ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

 بلِ آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟آیب   بلِ 

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

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

 شَد (

 بلِ

 بلِ آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

ای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟آیب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجز  بلِ 

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


