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  :هزبَطِ یًبهِ ّب يییٍ هقزرات ٍ آ يیقَاً

 یئي ًبهِ ّبٍ دستَر العول ّبی ابالغی بخش تعبٍى آقَاًیي ٍ هقزرات بخش تعبٍى ، 

  :ٍ راٌّوبی ثبت خدهت گزدش کبر  هزاحل

سبهبًِ جبهع َّشوٌذ بخش تکوییل فزهْبی اٍلیِ  تشکیل اس طزیق  یب  ٍ طزح پیشٌْبدی  بِ صَرت حضَریتعییي هَضَع فعبلیت ٍ ارائِ ٍ  ارائِ درخَاست کتبی

  /https://taavoni.mcls.gov.irبِ آدرستعبٍى کشَر 

 

 :هدارک هَرد ًیبس

 درخَاست اٍلیِ ٍ طزح پیشٌْبدی  شبهل هَضَع فعبلیت ،هبلغ سزهبیِ ٍتعذاد اشتغبل ٍ ... . 1

  کپی شٌبسٌبهِ ،کبر ت هلی ، کبرت پبیبى خذهت ،هذرک تحصیلی اعضبء.2

  تکویل اسبسٌبهِ ٍفزهْبی تشکیل ، آئیي ًبهِ ّبی داخلی بخش تعبٍى. 3

  اس طزیق سبیت هزبَطِحضَری  غیز پیگیزی حضَری ٍاهکبى هزاجعِ  :پیگیزی ًحَُ

   رئیس ادارُ تشکیل ،کبرشٌبس تشکیل:  هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت

  رٍس کبری11 اس ابتذا تب اًتْبی فزایٌذ تشکیل  :(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشدخدهت) بفتیهدت سهبى در

   فعبلیت صَرت گزفتِ در ادارُ کل ٍشْزستبًْبی تببعِ  کبهال رایگبى  :خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت بفتیدر یّب ٌِیّش

خبًن ژالِ رجبی طبقِ ّوکف   _ادارُ کل تعبٍى ،کبر ٍرفبُ اجتوبعی استبى سًجبى  _جٌب دیَاى هحبسببت  _پشت دادگستزی  _هجتوع ادارات سًجبى  :آدرس

 467داخلی  55664963شوبرُ توبس 

 472داخلی  556634:4  شوبرُ توبس - خبًن خیزخَاُ –ادارُ تعبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبعی شْزستبى سًجبى  -جٌب هخببزات -هجتوع ادارات : شْزستبى سًجبى

 خبًوْب جلیلی ٍ فیزٍسی ٍ آقبی شقبقی -9;2;5744شوبرُ توبس - اتبق شوبرُ -طبقِ ّوکف -جٌب تبهیي اجتوبعی  -بلَار هعلن  : شْزستبى ابْز

 آقبی هَسَی ٍ خبًن کالًتزی  -55758364شوبرُ توبس> -اتبق شوبرُ -طبق سَم  -بلَک دٍم -هجتوع ادارات   : خزهدرُشْزستبى 

 خبًن هحزهی-8;2;5554شوبرُ توبس-اتبق شوبرُ -طبقِ اٍل  3بلَک  -هجتوع ادارات  -خیبببى اهبم )رُ(  : شْزستبى هبٌّشبى

 خبًن هزادی  -شوبرُ توبس -اتبق شوبرُ -طبقِ ّوکف  - 38( پالک ;3بببى شْیذ صذٍقی ) بْبرستبى خی -هیذاى شْذا  -قیذار : شْزستبى خدابٌدُ

آقبی  -خبًن هَسَی -طبقِ شوبرُ توبس-ادارُ تعبٍى کبر ٍرفبُ اجتوبعی شْزستبى طبرم-ابتذای خیبببى اللِ  -خیبببى اهبم )رُ( -آببز  : شْزستبى طبرم

 خبًن سعیذیبى  -عببسی

 خبًن ژالِ رجبی -:5558449شوبرُ توبس -هجتوع ادارات   : ایجزٍدشْزستبى 

 

  : :ًحَُ شکبیت

 هزاجعِ حضَری بِ ادارُ کل یب ادارُ تببعِ ٍ پیگیزی اس هسئَل ٍاحذ هزبَطِ 

 

https://taavoni.mcls.gov.ir/
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□هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد هحل ارائِ خدهت  ■هیش خدهت حضَری  ■هیش خدهت الکتزًٍیکی   

شوبرُ ٍ تبریخ درخَاست ٍاصلِ جْت پیگیزی بِ هتقبضی ارائِ       آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟

 هی شَ

 بلِ ضوٌبً صٌذٍق پیشٌْبدات در سبلي ادارُ قزار دادُ شذُ است  ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟  

 ّن دستی ٍ ّن  الکتزًٍیکی  آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟  

 م دستی ٍ ّن  الکتزًٍیکی  آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟  

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 ّزدٍ.صَرت اهکبى پذیز است 

 بلِ  آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟  

یب خدهت قببلیت رّگیزی هزاحل اجزای فزآیٌد بب کد رّگیزی دارد؟  آ  بلِ  

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


