گشدش واس سسیذگی تِ دسخَاست تسْیالت اص هحل اعتثاسات
هطاغل خاًگی پطتیثاى دس سال 1397-1396

ثثت ًام دس ساهاًِ هطاغل خاًگی تَسط هتماضی ٍ

هحتَیات پشًٍذُ تماضای تسْیالت هطاغل خاًگی

اخز وذ سّگیشی تشای افشاد تحت پَضص
.1

دسخَاست هتماضی (طثك فشم) دس سضتِ ّای هضیت داس ٍ هصَب دس واسگشٍُ اضتغال
ضْشستاى.

اسائِ دسخَاست تَسط هتماضی تِ

.2

هجَص فعالیت هطاغل خاًگی .

.3

تصَیش واست هلی .

دستگاُ اجشایی دس ضْشستاى

.4

تصَیش ّوِ صفحات ضٌاسٌاهِ.

.5

وپی واست پایاى خذهت یا هعافیت اص خذهت ًظام ٍظیفِ (تشای آلایاى).

تىویل پشًٍذُ تَسط دستگاُ

.6

اصل گَاّی عذم سَء پیطیٌِ (.هتماضی پطتیثاى)

.7

جَاتیِ استعالم اص  -smeصٌذٍق واسآفشیٌی اهیذ – وویتِ اهذاد اهام خویٌی (سُ) –
تْضیستی ٍ تٌیاد ضْیذ ٍ اهَس ایثاسگشاى ٍ ساهاًِ هطاغل خاًگی هثٌی تش دسیافت یا عذم

اجشایی ضْشستاى ٍ تشسسی

دسیافت تسْیالت اضتغالضا.

اّلیت هتماضی

.8

داضتي حذالل  3سال ساتمِ فعالیت سَدآٍس دس سضتِ هَسد تماضا تِ تاییذ دستگاُ
اجشایی ریشتط.

(ظشف هْلت یه ّفتِ)
.9

تىویل فشم تعْذ ًاهِ هثٌی تش عذم دسیافت تسْیالت اضتغالضا.

 .10تْیِ ٍ ثثت طشح تَجیْی دس ساهاًِ هطاغل خاًگی ٍاخز تاییذیِ آى اص دستگاُ اجشایی

تائیذ

هشتثط (اسائِ طشح تَجیْی تا ًسثت  40دسصذ سشهایِ دس گشدش ٍ  60دسصذ سشهایِ
ثاتت)

اخز استعالم اص ساهاًِ تاًه وطاٍسصی(هَضَع تٌذ 11

 .11تصَیش لشاسداد ّوىاسی تا تٌگاُ ٍاتستِ (.هثٌی تش فشٍش هحصَالت)

اتالغ اعتثاسات سال  )96تَسط اداسُ تعاٍى ،واسٍ سفاُ
اجتواعی ضْشستاى

تائیذ

اعالم تِ هتماضی تَسط دستگاُ اجشایی ضْشستاى

اسسال طشح تِ دتیشخاًِ واسگشٍُ اضتغال ضْشستاى ٍ
طشح دس جلسِ واسگشٍُ اضتغال ضْشستاى

پایاى

(ظشف هْلت یه ّفتِ)

عذم تاییذ

تائیذ

ٍاسسال پشًٍذُ تِ اداسُ ول تعاٍى،واسٍ سفا ُ اجتواعی ٍ اسسال سًٍَضت پشًٍذُ تِ دستگاُ اجشایی
هشتثط دساستاى تِ طَس ّوضهاى ( تَسط دستگاُ اجشایی ضْشستاى جْت تشسسی)

عذم تاییذ تَسط دستگاُ اجشایی
استاى

اسسال تائیذ وتثی دستگاُ اجشایی
استاى تِ اداسُ ول تعاٍى،واسٍ

طشح دسجلسِ وویتِ هٌتخة

تشسسی طشح دس تاًه ٍ عمذ لشاسداد هجشی طشح تا

سفا ُ اجتواعی(ظشف هْلت  2سٍص)

استاًی ٍ هعشفی طشح تَسط اداسُ

افشاد تحت پَضص تا ّواٌّگی دستگاُ اجشایی ریشتط ٍ

ول تعاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواعی

اسسال یه ًسخِ اص لشاسداد ّای افشاد تحت پَضص تِ

استاى تِ تاًه عاهل

اداسُ ول تعاٍى ،واسٍ سفاُ ،اجتواعی استاى

ًىتِ  :دس صَست احشاص عذم ضشایط یا عذم صحت اطالعات ٍ هذاسن هتماضی دس ّش هشحلِ اص پشداخت تسْیالت ،هَضَع واى لن یىي تلمی ٍ یا تسْیالت تثذیل تِ حال خَاّذ ضذ.
*الصم تِ روشاست اخز استعالم اص ساهاًِ تاًه وطاٍسصی تِ هٌظَس تشسسی عذم تذّی تِ سیستن تاًىی ٍ چه تشگطتی ،تشای ولیِ طشح ّا الضاهی هی تاضذ.

