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قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّبی هزبَطِ:
آییي ًبهِ اجزایی لبًَى هجبسات اشتغبل ثِ حزفِ کبریبثی ٍ هشبٍرُ شغلی ثذٍى داشتي پزٍاًِ کبر
هزاحل گزدش کبر ٍ راٌّوبی ثبت خدهت  -1:هزاجعِ ثِ ادارُ کل ٍ ارائِ درخَاست  -2ثزرسی اٍلیِ پزًٍذُ هتمبضی در استبى ٍ ارسبل ثِ دفتز ّذایت ًیزٍی
کبرٍ کبریبثی ّب در ٍسارتخبًِ  -3هصبحجِ فٌی  -4درصَرت تبئیذ استعالم حزاستی -5دریبفت گَاّی سَ پیشیٌِ ٍ طزح تَجیْی -6طزح در ّیت هزکشی  -7در صَرت
تبئیذ درخَاست ٍاریش هجلػ 111111ریبل ٍ ارائِ رسیذ  -8صذٍر هجَس
هدارک هَرد ًیبس:
ارائِ درخَاست هتمبضی -2تبثعیت جوَْری اسالهی  -3گَاّی عذم سَء پیشیٌِ  -4دارای ثَدى حذالل هذرن کبرشٌبسی  -5کبرت پبییي خذهت ثزای آلبیبى -6داشتي
تسلط ثِ یکی اس سثبًْبی خبرجی ٍ ارائِ هذرن
ًحَُ پیگیزی:
ارائِ درخَاست ثِ ادارُ اشتغبل ٍ ّذایت ًیزٍی کبر ٍ پیگیزی اس ادارُ هذکَر
هسئَل ٍاحد ارائِ خدهت :ادارُ اشتغبل ٍ ّذایت ًیزٍی کبر
هدت سهبى دریبفت خدهت(هیببیست هطببق شٌبسٌبهِ خدهت در سبیت ٍسارت ببشد) 1 :هبُ
ّشیٌِ ّبی دریبفت خدهت ٍ ًحَُ هحبسبِ ٍ هحل پزداخت111111:ریبل حك توجز ثِ حسبة ادارُ هبلیبتی
آدرس:
شْزستبى سًجبى  :هجتوع ادارات -جٌت هخبثزات -ادارُ تعبٍى ،کبر ٍ رفبُ اجتوبعی شْزستبى سًجبى -شوبرُ توبس33454975لیال آلبیبری
شْزستبى ابْز  :ثلَار هعلن  -جٌت تبهیي اجتوبعی -طجمِ ّوکف  -شوبرُ توبس-35279125اکزم خزاهبى
شْزستبى خزهدرُ  :هجتوع ادارات -ثلَن دٍم  -طجك سَم -اتبق شوبرُ – شوبرُ توبس-35536142سَسي اثزاّین خلیل پَر
شْزستبى هبٌّشبى  :خیبثبى اهبم (رُ)  -هجتوع ادارات  -ثلَن  1طجمِ اٍل  -اتبق شوبرُ– شوبرُ توبس-36223759هحسي ثبالیی
شْزستبى خدابٌدُ :لیذار  -هیذاى شْذا  -خیبثبى شْیذ صذٍلی ( ثْبرستبى  )19پالن  - 16طجمِ ّوکف  -اتبق شوبرُ– شوبرُ توبس 34226281جعفز صبدلی
شْزستبى طبرم :آثجز-خیبثبى اهبم (رُ)  -اثتذای خیبثبى اللِ -ادارُ تعبٍى کبر ٍرفبُ اجتوبعی شْزستبى طبرم-طجمِ شوبرُ توبس  32822636جبٍیذاهیزخبًی
شْزستبى ایجزٍد  :هجتوع ادارات  -شوبرُ توبس36722939فزساد شعجبًی
ًحَُ شکبیت :شکبیت کبرجَیبى در ادارُ اشتغبل ٍ ّذایت ًیزٍی کبر اخذ ٍ ثِ شْزستبى هزثَطِ جْت ثزرسی ارجبع ٍ ًتیجِ جْت ثزرسی ًْبیی ثِ ادارُ اشتغبل ٍ
ّذایت ًیزٍی کبر ارسبل ٍ در صَرت احزاس تخلف پس اس اثالغ تذکز کتجی در صَرت تکزار هَضَع ثِ ٍسارتخبًِ جْت طزح در ّئیت هَضَع هبدُ 7گشارش هی گزدد.
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هحل ارائِ خدهت

هزاجعِ هستقین بِ ٍاحد□

هیش خدهت حضَری■

آیب رسید بِ ٌّگبم پذیزش ارائِ هیشَد؟تَضیح

ثلی اس طزیك هکبتجبت اداری

ًظزسٌجی بعد اس ارائِ خدهت اًجبم هی شَد؟

ثلی

آیب ارسبل هدارک الکتزًٍیکی است؟

خیز

آیب درخَاست خدهت الکتزًٍیکی است؟

خیز

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

خیز

ارببة رجَع دٍببر ًیبس بِ هزاجعِ داشتِ ببشد خدهت الکتزًٍیکی هحسَة هی
شَد )
آیب خدهت قببلیت ارائِ کد رّگیزی دارد؟

خیز

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

خیز

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

خیز

هیش خدهت الکتزًٍیکی■

