عٍاضٍاىَ درىث
عٍّان درىث:صرور پسواٌَ فعانیث ىِارت ُای کار و داٌظ و آزاد
ٌّع درىث:

درىث ةَ عِسوٌر

درىث ةَ کطب و کار

درىث ةَ دیگس دضحگاه ُای دونحی

عسح درىث :صرورو جيریر پسواٌَ فعانیث ىِارت ُای کار و داٌظ و آزاد
ىرارک ىّرد ٌیاز:
ٌ-1اىَ دردّاضث ىّضطَ ىتٍی ةس ةسگشاری دوره آىّزش ىِارجی آزاد یا کارداٌظ ) ةس روی ضسةسگ ىّضطَ و ةاىِس و اىضای ىریس ىطئّل(
 -2جصّیس عکص پسضٍهی ىریس ىطئّل
-3جصّیس پسواٌَ فعانیث ىّضطَ فسٍُگی ٍُسی جک ىٍظّره  /چٍر ىٍظّره  /آىّزعگاه آزاد ٍُسی
 -4جصّیس اضاضٍاىَ ىّضطَ فسٍُگی ٍُسی جک ىٍظّره  /چٍر ىٍظّره
 -5جصّیس جياىی روزٌاىَ ُای رضيی ىّثس از كتیم آدسیً جغییس ىکان  ،آدسیً جغییس ىریس ىطئّل  ،آدسیً ُیئث ىریسه و...
-6جصّیس ضٍر ىانکیث ىهک
 -7اصم ٌاىَ واگزاری حق اٌحفاع ىسةّط ةَ ىساکش دارای ضٍر ىانکیث ) فسىث ٌاىَ در ضایث كسار داده عره(
 -8جصّیس اجاره ٌاىَ جٍظیو عره در یکی از دفاجس اضٍاد رضيی یا دفاجس اىالک دارای ىجّز ىيِّر ةَ ىِس دفحس ودرج کر رُگیسی ) درج کر رُگیسی
در اجاره ٌاىَ انشاىیطث(
-9جصّیس ىحيو اجاره دارای کر رُگیسی ةسای اىاکٍی کَ اكرام ةَ جيریر ىحم اضحیجاری ٌيّده اٌر.
ٌ -10اىَ جائیریَ اداره ٌظارت ةساىاکً عيّىی ٌیسوی اٌحظاىی کَ پص از جاریخ  01 / 01 / 1394جِیَ و ادز عره ةاعر.
 -11فسم جکيیم عره جّضعَ و راه اٌرازی ةا فسىثword
-12فسم جکيیم عره اىکان ضٍجی و ىغذصات عيّىی ىحلاضی فسىث
ىحّضط ىرت زىان ارائَ درىث

 6ىاه

ضاعات ارائَ درىث

از عٍتَ جا چِارعٍتَ 16-8

جعراد ةار ىساجعَ حضّری

ىتهغ ( ةَ ریال)

جشئیات درىث
ُشیٍَ ارائَ درىث( ریال)درىث
گیسٌرگان

عياره حطاب ُای ةاٌکی

درىث ارائَ عره ةَ صّرت رایگان ىی ةاعر .

ایٍحسٌحی
پطث انکحسوٌیکی
ٌحّه دضحسضی ةَ
درىث

جهفً گّیا یا ىسکش جياس
جهفً ُيساه
پیام کّجاه
دفاجس ارائَ درىث یا دفاجس پیغذّان درىات

ٌيّدار ىساحم دریافث درىث/زیسدرىث

جشئیات درىث( عٍاضٍاىَ درىث) صرور ىجّز راه اٌرازی و جّضعَ دوره ُای آىّزعی ىِارجی کارداٌظ وآزاد 18051307000

