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 امًر اجتماعیمذیریت 



 

 هـْذ همذع ٍ اػتشاحتگاُ  تٌذس اًضلي -سٍؽ اػتفادُ واسگشاى اص صائشػشاّاي لن عىًان خذمت: 

 

 اجتواعي اػتاىاداسُ اهَس فشٌّگي ٍ ٍسصؿي اداسُ ول تعاٍى ، واس ٍ سفاُ وام ادارٌ :     .1

وليِ واسگشاى هيتَاًٌذ دس ايام ػال تا هىاتثِ تا اداسات تعاٍى ، واس ٍ سفاُ شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .2

 اجتواعي ػشاػش وـَس اص اػتشاحتگاُ تٌذس اًضلي ٍ صائشػشاّاي واسگشاى هـْذ همذع ٍ لن سا اػتفادُ ًوايٌذ 
 

 
 

ّش هاُ  ػْويِ هاُ تعذ ّش اػتاى اص صائش ػشاّا ٍ اػتتشاحتگاُ وتاسگشاى اص    25دس تاسيخ ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .3

عشيك ػاهاًِ ايٌتشًتي اداسُ ول اهَس ٍسصؿي ٍصاست هتثَع تِ توام اػتاًْا اتالغ هي گشدد ٍ اداسات ول ايي ػْويِ سا تِ 

سٍص  15ػتاى وليِ واسگشاى هيتَاًٌذ تشاي اػتفادُ اص ّش ػتْويِ ػتِ سٍصُ   ؿْشػتاًْا اختلاف هي دٌّذ ٍ دس ػغح ا

لثل اص تاسيخ ؿشٍع تا  هىاتثِ تماضاي اػتفادُ اص ايي اػتشاحتگاّْا سا داؿتِ تاؿٌذ پغ اص ايٌىِ اداسات تماضاي واسگش 

ًام ٍ ثثت اعالعات وتاسگش ٍ  سا دسيافت هي ًوايٌذ تا ػْويِ اػتاى تغثيك دادُ ٍ دس كَست اهىاى ًؼثت تِ پيؾ ثثت 

سٍص لثتل   2خاًَادُ ايـاى دس ػاهاًِ هزوَس الذام هي ًوايٌذ وِ دس كَست لغعي تَدى ػفش واسگش تِ ؿْش هَسد تماضا  

اصتاسيخ ؿشٍع ػْويِ, ّوىاساى اهَس ٍسصؿي اداسُ ول  ّش اػتاى ثثت لغعي سا اًجام دادُ ٍ تتا ؿتواسُ توتاع وتاسگش     

ّضاس سيال هي  450تِ اٍ اعالم هي ًوايٌذ  ّضيٌِ اػتفادُ اص ّش ػْويِ تشاي واسگشاى ) ػِ سٍص ( لغعي تَدى ثثت ًام سا 

 تاؿذ وِ دس هَلع ٍسٍد تِ صائش ػشا ٍ اػتشاحتگاُ دسيافت خَاّذ ؿذ .

الصم تِ روش اػت وِ دس اياهي وِ هتماضي صياد تاؿذ اًتخاب واسگش تشاي ػْويِ تخليق يافتِ اص عشيتك لشعتِ وـتي    

 َاّذ تَد ٍ آيتوْايي هاًٌذ سعايت صهاى هٌاػة تشاي دسيافت تماضاًاهِ ًيض دس ايي اًتخاب هَثش هي تاؿذ .خ

تشاي اػتفادُ پشػٌل اداسات تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي ػغح اػتاًْا اص صائش ػشا ٍ اػتتشاحتگاّْاي وـتَس    -

ًيض تشتيثي اتخار ؿذُ وِ ّوىاساى تتَاًٌذ دس ّش تاسيخي ًؼثت تِ هىاتثِ ٍ دسيافت ػْويِ الذام ًوايٌذ ٍلي 

عشيمِ ثثت ًام ًيض ّواًٌذ وتاسگشاى تلتَست   ّضاس سيال  ٍ  750ّضيٌِ آى آصاد هحاػثِ خَاّذ ؿذ ) ػِ سٍص ( 

 ايٌتشًتي خَاّذ تَد 

 سيال ( 750000تشاي اػتفادُ واسگشاى هتماضي اص ػْويِ آصاد هحذٍديتي ٍجَد ًذاسد ) ػِ سٍص  -

 :ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4
 واسگش ٍ ووتش هي تاؿذ . 50اٍلَيت اػتفادُ تا واسگشاى واسخاًجات داساي  -

 سٍص لثل اص تاسيخ هَسد تماضا دسخَاػت خَد سا تِ اداسات تاتعِ اعالم ًوايذ . 15اسگش تايذ ّش و -

دس هىاتثات اًجام ؿذُ الضاها تايؼتي هـخلات كفحِ اٍل دفتش چِ تيوِ ٍ تعتذاد ًفتشات ختاًَاس ٍ تلفتي ٍ      -

 آدسع هٌضل ليذ تاؿذ.

 سٍص  15 : مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

 : مًرد وياز براي اوجام خذمتفرم َاي   .6

 فمظ هىاتثِ ٍ تماضا اص عشيك هحل واس واسگش ,  فشم خاكي ًياص ًيؼت . 

 :  مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .7

وپي كفحِ اٍل دفتش چِ تيوِ واسگش تشاي هـخق ؿذى واسگش تَدى فشد هتماضي ، ٍ هعشفي ًاهِ ٍاحذ واسگشي وِ 

 هـخلات دس آى ليذ ؿذُ تاؿذ .

 

 



 



 اعضام تين ّاي ٍسصؿي واسگشاى تِ هؼاتمات لْشهاًي  واسگشاى وـَسعىًان خذمت: 

 

 اداسُ اهَس فشٌّگي ٍ ٍسصؿي اداسُ ول تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي اػتاىوام ادارٌ :     .8

اداسُ ول اهَس  ٍسصؿي ٍصاست هتثَع ّوِ ػالِ عثك تمَين ٍسصؿي ًؼثت تِ شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .9

تشگضاسي اًَاع هؼاتمات ٍسصؿي ٍيظُ جاهعِ واسگشي الذام هي ًوايذ وِ ًفشات ٍ تيوْاي تشتش ّش اػتاى تشاي ؿشوت دس 

 .ايي هؼاتمات اعضام هي ؿًَذ  

 

 
 

ن هؼاتمات ٍسصؿي وـَسي تِ اػتاًْا اعتالم ٍ اداسات وتل ّتش    دس اتتذاي ّش ػال تمَيريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .10

اػتاى  عي جلؼِ اي تا حضَس ساتغيي ٍسصؿي ٍاحذّاي واسگشي ًؼثت تِ تشًاهِ سيضي الذام هي ًوايٌذ ٍ تا تَجتِ تتِ   

ٍاحذّاي وتاسگشي   -1هؼاتمات اًتخاتي دس ػِ ػغح ، صهاى تشگضاسي هؼاتمات وـَسي ّش سؿتِ ٍسصؿي دس عَل ػال 

سٍص لثل اص ؿشٍع هؼاتمات وـَسي ، ّش اػتاى دس كَست داؿتي تين آهادگي  10اػتاًي ،  تشگضاس ٍ   -3ؿْشػتاًي  -2

خَد سا اص عشيك ػاهاًِ ايٌتشًتي اداسُ ول اهَس ٍسصؿي اعالم ٍ لثل اص اعضام ٍسصؿىاساى تايؼتي تتا هىاتثتِ تتا ٍاحتذ     

هـخلات ايـاى دس ػايت هزوَس ثثت گشدد ٍ تتشاي ّتش يته    واسگشي واسگش ٍسصؿىاس ، هشخلي ٍسصؿي ٍي كادس ٍ 

ًيضواست ؿٌاػايي كادس ؿَد ، ػپغ تا اعتثاسات اداسُ ول ٍ يا جزب اػپاًؼش ٍسصؿىاساى ّتش اػتتاى تتِ هؼتاتمات     

 وـَسي اعضام هي ؿًَذ .

 

 

 :ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .11

 تايذ واسگش تاؿٌذ .ٍسصؿىاساى ؿشوت وٌٌذُ دس ايي هؼاتمات الضاها  -

 سدُ ػٌي هـخق ؿذُ تشاي ّش سؿتِ ٍسصؿي تايذ سعايت ؿَد . -

 وليِ ٍسصؿىاساى تايذ داساي واست تيوِ ٍسصؿي تاؿٌذ . -

 هاُ اص ؿشٍع تِ واس واسگش گزؿتِ تاؿذ . 6داساي دفتش چِ تيوِ تاهيي اجتواعي تَدُ ٍ  -

 

 عَل ػال   : مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .12

 

 : َاي مًرد وياز براي اوجام خذمتفرم   .13

 فشم خاكي ًياص ًيؼت . 

 

 :  مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .14

 وپي كفحِ اٍل دفتش چِ تيوِ واسگش تشاي هـخق ؿذى واسگش تَدى ٍسصؿىاس .

 

 

 

 

 

 



 



 پيگيري امًر مسىه وارگرانعىًان خذمت:

 

 ادارٌ امًر اجتماعي وام ادارٌ :    .1

ق ن ديلت مًظف است براي تاميه مسىه وارگران تسُيالتي  941عبك مادٌ شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .2

را در لالب يام مسىه ، زميه ي .. تاميه ومايد وٍ بر َميه اساس ادارٌ امًر اجتماعي با َمىاري وارفرمايان وسبت بٍ 

فراد را بٍ حًزٌ تعاين ي مسىه ي شُرسازي جُت ساماودَي در لالب شىاسايي وارگران فالد مسىه الدام ومًدٌ ي ايه ا

تعايويُاي مسىه معرفي مي ومايد ي در ادامٍ با تشىيل وميتٍ اي با عضًيت ومايىدگان حًزٌ تعاين ، مسىه ي شُرسازي ، 

 ومايىدٌ وارگران ي وارفرمايان وسبت بٍ پيگيري ريود اجرايي ايه فعالت الدام مي ومايىد .

 

 يوذ اجراي خذمت )گردش کار( :ر  .3

مىاتبٍ با تعايويُاي مسىه ي ادارات مربًعٍ, تشىيل جلسات , ارائٍ گسارشات , شرروت در   -شىاسايي وارگران فالد مسىه 

جلسات , بازديد از پريشٌ َاي مسىه ي تىميل باوه اعالعات مسىه ورارگري ي در يافرت اعالعرات مسرىه شُرسرتاوُا      

ستاوي ي ارائٍ بٍ يزارت متبًع  بصًرت ماَاوٍ ي َمچىيه پيگيري در جُت حل مشرىالت مسرىه   يتىميل باوه اعالعات ا

 وارگري ي....

 

قاوًن کار در زميىهٍ   143آیيه وامٍ اجرایی مادٌ قاوًن کار جمًُري اسالمی ایران ي  143: مادٌ ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4

 َيأت يزیران ي َمچىيه   25/10/1330مسكه کارگران مصًب مًرخ 

وليٍ لًاويه مربًط بٍ تعايويُاي مسىه ي مسىه مُر  از جملٍ وارگر , َمسر ي فرزودان تحت تىفل وبايد در َري  ومغرٍ از   

ورارگر معرفري شردٌ     –از تسُيالت مسىه در َي  ومغٍ از ايران استفادٌ وىمًدٌ باشىد  –وشًر داراي زميه ي مسىه باشىد 

 سال در شُر محل خدمت سىًوت داشتٍ باشد ي ..... 5بٍ مدت  –براي استفادٌ از تسُيالت بايد متأَل باشد 

 

 : مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

 در عًل سال بٍ صًرت پيًستٍ

 

 

 

براي معرفي بٍ حًزٌ تعاين ي مسىه ي شُرسازي َي  مدروي بجس معرفي وامٍ ياحد :  وياز براي اوجام خذمتفرم َاي مًرد   .6

وارگري وياز ويست ي در مراحل بعدي َر دستگاٌ ي َمچىيه شروت تعايوي مدارن ي استعالمات مربًعٍ را دريافت مي وىد 

. 

 

 

 :  مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .7

 معرفي وامٍ دال بر فالد مسىه بًدن وارگر از ياحد وارگري مرتبظ 

 

 

 



 



 

 

 

 

 اًجام عشح اٍلات فشاغت ٍيظُ فشصًذاى واسگش عىًان خذمت:

 

 اهَس فشٌّگي ٍ ٍسصؿيوام ادارٌ :   .1

ايجاد پايگاُ ٍ اجشاي عشح اٍلات فشاغت ٍيظُ فشصًذاى واسگشاى  دس شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .2

 ٍاحذّاي واسگشي ٍ تا ّوىاسي واسفشهاياى ٍ دػتگاّْاي هشتثظ 

 
 

هعشفي يه ًفش اص ّوىاساى اداسُ اهَس فشٌّگي ٍ ٍسصؿي تِ عٌَاى ساتظ اػتاًي اداسُ ول ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .3

دسيافت دػتَس العول هشتَعِ اص عشف ٍصاست هتثَع ٍ اداسُ  -تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي  تِ اداسُ ول ٍسصؽ ٍ جَاًاى

تشگضاسي  –اعول تِ اداسات ؿْشػتاى اسػال دػتَس  –هعشفي ساتغيي ؿْشػتاًي اداسات تاتعِ  –ول ٍسصؽ ٍ جَاًاى 

جلؼات ّواٌّگي تا ساتغيي ؿْشػتاًي  ٍ ّوچٌيي تشگضاسي جلؼِ تا ساتغيي ٍاحذّاي واسگشي هشوض اػتاى ) تا عٌايت 

ٍسٍد ساتظ اػتاى  –دسيافت ًام واستشي ٍ سهض عثَس ساتظ اػتاى  -تِ ايٌىِ ساتظ اػتاى ساتظ هشوض اػتاى ًيض هي تاؿذ (

اسػال ًام  -تِ ػاهاًِ ٍ تعشيف اداسات تاتعِ دس ػاهاًِ ٍ اختلاف ًام واستشي ٍ سهض عثَس تشاي ساتغيي ؿْشػتاى

ٍسٍد ساتغيي ؿْشػتاى تِ ػاهاًِ ٍ تعشيف پايگاّْاي  -واستشي ٍ سهض عثَس تِ كَست هحشهاًِ تشاي ساتغيي ؿْشػتاى

ٍسٍد واستشاى  –سهض عثَس تشاي ّش يه اص واستشاى پايگاّْا تِ كَست جذاگاًِ آى ؿْشػتاى ٍ اختلاف ًام واستشي ٍ 

گضاسؽ گيشي اص ػاهاًِ تَػظ  –پايگاّْا تِ ػاهاًِ ٍ ٍسٍد اعالعات پايگاّْا ٍ ؿشوت وٌٌذگاى ٍ تشًاهِ ّا دس ػاهاًِ 

  هتثَعساتظ اػتاى ٍ اسػال گضاسؽ تِ اداسُ ول ٍسصؽ ٍ جَاًاى اػتاى ، اػتاًذاسي ٍ ٍصاست 

 :ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4

 

 ؿشوت وٌٌذگاى دس تشًاهِ ّاي پايگاّْاي اٍلات فشاغت واسگشي الضاها تايذ فشصًذ واسگش تاؿٌذ 

 

اص اتتذاي خشداد هاُ ؿشٍع ٍ تؼتِ تِ ٍضعيت ٍسٍد اعالعات ٍ تاص تَدى پَستال اٍلات :  مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

 تا پاياى ػال ًيض اداهِ هي ياتذ  .فشاغت 

 

 : فرم َاي مًرد وياز براي اوجام خذمت  .6

 

 فشم خاكي ًياص ًيؼت 

 

 : مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .7

هعشفي ًاهِ اص ٍاحذ واسگشي هشتثظ ٍ هشاجعِ هؼتمين تِ پايگاّْاي اٍلات فشاغت واسگشي تشاي ثثت ًام دس والػْاي 

 ايي پايگاّْا

 

 



 



 هؼاتمات لشآى وشين واسگشاى وـَسعىًان خذمت: 

 

 اداسُ اهَس فشٌّگي ٍ ٍسصؿي اداسُ ول تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي اػتاىوام ادارٌ :     .15

اداسُ ول اهَس فشٌّگي ٍصاست هتثَع ّوِ ػالِ ًؼثت تِ تشگضاسي هؼتاتمات  شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .16

تعاًٍگشاى وـَس الذام هي ًوايذ ٍ دس ّويي ساػتتا هؼتاتمات داخلتي ٍاحتذّاي وتاسگشي ،      وـَسي لشآى واسگشاى ٍ 

حتَصُ ختَاّشاى ٍ تتشادساى     2ؿْشػتاًي ٍ اػتاًي ًيض جْت اًتخاب ًفشات تشتش ّش اػتاى دس سؿتِ ّاي هختلف ٍ دس 

 اهِ داسد .تشگضاس هي ؿَد وِ ايي فشايٌذ اص اتتذاي ًيوِ دٍم ّش ػال ؿشٍع ٍ تا پاياى ديواُ اد

 

 
 

دس اتتذاي ًيوِ دٍم ّش ػال هعوَال صهاى تشگضاسي هؼاتمات حفظ لشائت ، هفاّين لتشآى  ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .17

وشين ، ًْج الثالغِ ، تشتيل ٍ اراى ٍ آييي ًاهِ اجشايي آى اص عشف اداسُ ول اهَس فشٌّگي ٍصاست هتثَع تتِ اداسات وتل   

تا پيگيشيْاي اًجام ؿذُ دس ّش ؿْشػتاى اتتتذا ٍاحتذّاي وتاسگشي ًؼتثت تتِ تشگتضاسي        اػتاًْا اعالم هي گشدد وِ

هؼاتمات دسٍى ٍاحذي الذام ًوَدُ ٍ ًفشات تشتش سا تِ اداسات تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتوتاعي ّتش ؿْشػتتاى اعتالم هتي      

گضاس ٍ ًفشات تشتتش ّتش سؿتتِ سا    ًوايٌذ ٍ اداسات ؿْشػتاى ًيض عثك تشًاهِ صهاًثٌذي هؼاتمات اًتخاتي ؿْشػتاى سا تش

 جْت حضَس دس هشحلِ اػتاًي تِ اداسات ول اعالم ٍ ّواٌّگي الصم سا جْت اعضام تِ هشوض اػتاى اًجام هي دٌّذ .

دس هشوض ّش اػتاى اداسات ول تا ّوىاسي هشاوض لشآًي ٍ تْشُ گيشي اص داٍساى هجشب هؼاتمات اػتتاًي سا تشگتضاس ٍ تتِ    

ؿاخِ خَاّشاى ٍ تشادساى جَايض ًمذي ٍ لَح تمذيش اّذا ٍ ًفش اٍل ّتش سؿتتِ ٍ    2دػتَس العول دس ًفشات تشتش تش اػاع 

 ؿاخِ سا تِ دفتش اهَس فشٌّگي ٍصاست هتثَع اعالم هي ًوايذ .

تش اػاع تشًاهِ اعالم ؿذُ اص عشف ٍصاست هتثَع صهاى ٍ هىاى تشگضاسي هؼاتمات هشحلِ وـتَسي اعتالم ٍ اداسات وتل    

عضام ًفشات تشتش تِ هحل تشگضاسي هؼاتمات الذام وِ پغ اص يه ّفتِ هؼاتمِ ًفشات تشتش هـتخق ٍ فشايٌتذ   ًؼثت تِ ا

 پاياى هي پزيشد.

 :ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .18

 ًفشات ؿشوت وٌٌذُ دس ايي هؼاتمات الضاها تايذ واسگش يا تعاًٍگش ٍ يا عضَ دسجِ يه خاًَادُ ايي افشاد تاؿٌذ. -

 ػال اػت وِ تايذ سعايت ؿَد . 16ػٌي هـخق ؿذُ تشاي ؿشوت دس ايي هؼاتمات  سدُ -

 وليِ هتؼاتميي تايذ داساي تيوِ تاهيي اجتواعي تاؿٌذ . -

 

 هاِّ دٍم ّش ػال  6 : مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .19

 

 : فرم َاي مًرد وياز براي اوجام خذمت  .20

 فشم خاكي ًياص ًيؼت . 

 

 :  دریافت خذمتمذارك الزم جُت   .21

 وپي كفحِ اٍل دفتش چِ تيوِ واسگش تشاي هـخق ؿذى واسگش ٍ يا عضَ خاًَادُ تَدى هتؼاتميي .



 
 



 

 ثثت ًام واسگشاى تشاي دسيافت ػْام عذالت ٍ تَصيع تشگِ ّا دس تيي ايي افشادعىًان خذمت: 

 

 اداسُ اهَس اجتواعيوام ادارٌ :   .1

 خذمت : شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی  .2

 ثثت ًام واسگشاى ٍ دسيافت هذاسن ايي افشاد تشاي دسيافت ػْام عذالت ٍ تَصيع تشگِ ّا ي ػْام دس تيي واسگشاى
 

تش اػاع دػتَس العول اتالغي اص اداسُ ول اهَس اجتواعي ٍصاست هتثَع اعالع سػاًي ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .3

دس اداهِ تا هشاجعِ ايي واسگشاى ٍ دسيافت هذاسن هشتَعِ اص ايي افشاد ثثت تشاي ثثت ًام واسگشاى فالذ ػْام ؿشٍع ٍ 

ًام تِ عول خَاّذ آهذ ٍ تعذ اص تشسػي اعالعات ايي افشاد تَػظ دتيشخاًِ ػْام عذالت اػتاى  افشادي وِ لثال ثثت ًام 

تِ اداسُ ول  تعاٍى ، واس ٍ  ؿذُ اًذ  حزف ٍ ّوچٌيي افشادي وِ هذاسن ايـاى ًالق اػت  جْت تىويل هذاسن  دٍتاسُ

 سفاُ اجتواعي اػتاى تشگـت دادُ هي ؿًَذ .

دس اداهِ پغ اص تشسػي كالحيت افشاد , واسگشاًي وِ فالذ ػْام تـخيق دادُ ؿًَذ تشاي تىويل فشم اعالعات عوَهي 

سيافت هذاسن ايي افشاد تِ خاًَاس تِ اداسُ ول تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي هعشفي هيـًَذ وِ پغ اص تىويل ايي فشم ٍ د

 دتيشخاًِ ػْام عذالت وـَس جْت چاج تشگِ ّاي ػْام هعشفي خَاٌّذ ؿذ .

پغ اص چاج تشگِ ّاي ػْام , ايي تشگِ ّا جْت تَصيع تِ دتيشخاًِ ػْام عذالت اػتاى ٍ ػپغ تِ اداسُ ول تعاٍى ، واس 

 سػال هيـَد .ٍ سفاُ اجتواعي اػتاى جْت تَصيع دس تيي واسگشاى ثثت ًام ؿذُ ا

دس اداهِ اداسُ ول تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي تا ّوىاسي ؿشوت تعاًٍي ػْام عذالت اػتاى تَصيع ٍ ثثت ًام واسگشاى 

 دس ػاهاًِ ؿشوت تعاًٍي ػْام عذالت  سا تشاي دسيافت ػَد ػْام اًجام هي دٌّذ .

 

 :ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4

اًجام ايي فشايٌذ هختق واسگشاًي اػت وِ لثال اص عشيك ػايش دػتگاّْا تشاي ثثت ًام ػْام عذالت الذام ًٌوَدُ 

 تاؿٌذ ٍ ّوچٌيي ػاوي اػتاى تَدُ ٍ داساي تيوِ تاهيي اجتواعي تاؿٌذ ٍ يا اص هحل واس خَد هعشفي ًاهِ داؿتِ تاؿٌذ. 

 

 .ٍصاست هتثَع ٍ دتيشخاًِ ػْام عذالت خَاّذ تَد عثك اعالم:  مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

 

 

 : فرم َاي مًرد وياز براي اوجام خذمت  .6

تىويل فشم اعالعات عوَهي خاًَاس وِ پغ اص تشسػي كالحيت ٍ ثثت ًام, تَػظ دتيشخاًِ ػْام عذالت تِ اداسُ ول 

 تعاٍى ، واس ٍ سفاُ اجتواعي تحَيل هيگشدد .

 

 

تلَيش  –تِ ّوشاُ داؿتي اكل ٍ تلَيش ؿٌاػٌاهِ ٍ واست هلي تشاي توام اعضاء خاًَاس :  خذمتمذارك الزم جُت دریافت   .7

ػشوَپي ٍ كفحِ اٍل دفتشچِ تيوِ تاهيي اجتواعي ػشپشػت  ٍ يا ّوشاُ داؿتي هعشفي ًاهِ اص ٍاحذ واسگشي تشاي 

 افشاد فالذ تيوِ تاهيي اجتواعي 

 

 

 

 



 



 عىًان خذمت:

 

 اهَس فشٌّگي ٍ ٍسصؿيوام ادارٌ : ادارٌ   .1

لاًَى واس جوَْسي اػالهي ايشاى اداسات تعاٍى ، واس ٍ  155تا عٌايت تِ هادُ شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .2

سفاُ اجتواعي هَظفٌذ تا ّوىاسي واسفشهاياى ٍ اداسات عضَ وويتِ ػَاد آهَصي واسگشاى ًؼثت تِ ؿٌاػايي واسگشاى 

 جاد تؼْيالت تشاي تيؼَاد ٍ هعشفي آًاى تِ هعاًٍت ػَاد آهَصي اداسُ ول آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػتاى ٍ ّوچٌيي اي

 ػَاد آهَصي واسگشاى الذام ًوايٌذ 

 

 
 

جْت اجشاي ايي عشح ) ػَاد آهَصي واسگشاى ( فعاليتْاي ريل كَست هي گيشد  هىاتثتِ  ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .3

جْت ؿٌاػايي افشاد تيؼَاد ٍ ون ػَاد اػتاى , تـىيل تاًه اعالعاتي ,  هىاتثتِ تتا اعضتاي وويتتِ ػتَاد آهتَصي       

تاى ٍ واسفشهايتاى  واسگشاى ٍ تـىيل جلؼات , ّواٌّگي ٍ تـىيل جلؼِ تا حضَس ًوايٌذُ هعاًٍت ػتَاد آهتَصي اػت   

ٍاحذ ّايي وِ واسگش تيؼَاد داسًذ , تشًاهِ سيضي جْت تـىيل والع ّاي ػَاد آهَصي  ٍ تْيِ اهىاًات , اسائِ گتضاسؽ  

تِ ٍصاست هتثَع , اًعىاع هَاًع ٍ چالـْاي هشتَط تِ ػَادآهَصي  تِ دفتش اهَس فشٌّگي  ٍصاست هتثتَع  , ًاتاست تتش    

آهَصي واسگشاى دس واسگاّْا , اًعىاع ًتيجِ گضاسؽ تِ دفتش اهَس فشٌّگي ٍصاست هتثتَع   سًٍذ اجشائي تشًاهِ ّاي  ػَاد

 دس لالة تَلتي , اسصياتي عولىشد وويتِ ػَادآهَصي  واسگشاى    

 

 

لاًَى واس ٍ همشسات هشتَط تِ آييي ًاهِ ػَادآهَصي واسگشاى هَضَع  155هادُ : ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4

 ّيأت ٍصيشاى 30/1/1371لاًَى واسهلَب  155 هادُ

 

 

 

 هؼتوش دس عَل ػال :  مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

 

 

 

  : اجشاي ايي فعاليت تِ فشم خاكي ًياص ًذاسد فمظ هعشفي ًاهِ اص ٍاحذ واسگشي فرم َاي مًرد وياز براي اوجام خذمت  .6

 

 

 

 : مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .7

ٍاحذ واسگشي هشتثظ ٍ تلَيش كفحِ اٍل دفتشچِ تيوِ تاهيي اجتواعي واسگش تيؼَاد تشاي هعشفي تِ  هعشفي ًاهِ اص

والػْاي ػَاد آهَصي وافي هي تاؿذ ٍ دس اداهِ اسائِ هذاسن تِ هعاًٍت ػَاد آهَصي ٍ والع هشتَعِ ضشٍست خَاّذ 

 داؿت .

 

 
  



 



 

 

 ومًوٍ زن سرپرست خاوًار کشًر  اوتخاب ي معرفی کارگران ي مذیرانعىًان خذمت: فرایىذ 

 وام ادارٌ : ادارٌ امًر اجتماعی   .1

اًتخاب واسگشاى ٍ هذيشاى ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس دس جْت شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .2

تـَيك ٍ تشغية ايي لـش تِ واس ٍ ّوت ٍ  ّوچٌيي حوايت اص ايي افشاد ٍ الگَ ػاصي اص  صًاى ػشپشػت 

 خاًَاس هَفك

ايي فشايٌذ دس هشداد هاُ  ّش ػال ؿشٍع ٍ تا اسديثْـت هاُ  ػال آيٌذُ ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .3

وِ دس ّفتِ واس ٍ واسگش ٍ ّفتِ گشاهيذاؿت همام صى ٍ سٍص هادس وِ ًفشات تشتش اػتاى ٍ وـَس  هَسد  

 تَػظ واسؿٌاػاى ايي اداسُ اًجام هي گيشد .تمذيش لشاس هيگيشًذ اداهِ داسد ٍ فعاليتْايي تِ ؿشح ريل 

دسيافت دػتَس العول ؿشٍع فعاليت , تىثيش ٍ اسػال فشهْا ٍ دػتَس العول هعشفي واسگشاى ٍ هذيشاى 

ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس  هشحلِ همذهاتي تِ ٍاحذّاي واسگشي اػتاى , دسيافت هذاسن ٍ فشهْاي 

ًحَُ تىويل فشهْا  , تشسػي كحت هذاسن ٍ هؼتٌذات  تىويل ؿذُ اص توام اػتاى ٍ تشسػي هذاسن ٍ

اسػالي ,  اسػال اػاهي ٍ هـخلات واسگشاى ٍ هذيشاى ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس  هشحلِ همذهاتي تِ 

ٍصاست هتثَع ,تىويل پشًٍذُ ّاي اسػالي ًالق تا تواع تلفٌي ٍ هىاتثِ ٍ .. ,  دعَت اص اعضاء وويتِ 

زاسي پشًٍذُ ّا ٍ اًتخاب افشاد تشتش تا ًاش وويتِ فٌي , هىاتثِ تا اعضاء فٌي ٍ تـىيل جلؼِ , اهتياص گ

وويتِ فٌي ٍ ّواٌّگ ًوَدى صهاى تاصديذ اص دػتاٍسد ّا ي افشاد تشتش حتي دس ؿْشػتاًْاي اػتاى , 

تـىيل جلؼِ وويتِ فٌي اًتخاب واسگشاى ٍ هذيشاى ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس  هشحلِ اػتاًي , تشسػي 

ّا ٍ اًتخاب ًفشات تشتش , تٌاين كَستجلؼِ  , اسػال پشًٍذُ ٍ كَستجلؼِ ٍ ّوچٌيي فشم اهتياص  پشًٍذُ

ايي افشاد تِ ٍصاست هتثَع ) وويتِ فٌي اًتخاب واسگشاى ٍ هذيشاى ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس  هشحلِ 

ص ٍصاست هتثَع ٍ وـَسي (  هىاتثِ ٍ ّواٌّگي تا ًفشات تشتش اػتاًي جْت تاصديذ وويتِ فٌي  اعضاهي ا

ّوىاسي تا ايي وويتِ ٍ تاصديذ اص توام دػتاٍسد ّاي واسگشاى ٍ هذيشاى ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس  , , 

اسػال هؼتٌذات الذاهات اًجام ؿذُ اص اتتذا ي پشٍػِ تا پاياى دس لالة تَلتي  تِ ٍساست هتثَع , هعشفي 

ايذ ٍ ّواٌّگي تا كذا ٍ ػيوا جْت اعالم ًفشات تشتش وـَسي ٍ تـىيل جلؼات تمذيش ٍ اعالم تِ جش

 واسگشاى ٍ هذيشاى ًوًَِ صى ػشپشػت خاًَاس  هشحلِ وـَسي 

 :ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4

 داساي تيوِ تاهيي اجتواعي تاؿذ .  -2فشد هعشفي ؿذُ الضاها تايذ ػشپشػت خاًَاس تاؿذ  -1

 : مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

, تعلت ايٌىِ دس ايي فعاليت ًياص تِ تحميك , تاصديذ ٍ جوع آٍسي هذاسن ٍ هؼتٌذات اػت ٍ  هاُ 9

 9ّوچٌيي ًفشات تشتش وـَسي دس ػال تعذ هعشفي هي ؿًَذ  ايي پشٍػِ دس يىؼال تلَست همغعي ٍ دس 

 هاُ تلَست پيَػتِ ٍ توام ٍلت پيگيشي هي ؿَد

 : فرم َاي مًرد وياز براي اوجام خذمت  .6

 تىويل ؿذُ هشتَط تِ واسگش ٍ يا هذيش ًوًَِفشم 

 : مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .7

 وپي گَاّي ّاي آهَصؿي -3وپي هذسن تحليلي  -2وپي  كفحات ؿٌاػٌاهِ ٍ واست هلي  -1

 4*3لغعِ عىغ  3 -6فشم تىويل ؿذُ هشتَط تِ واسگش ٍ يا هذيش ًوًَِ   -5وپي لَح ّاي تمذيش  -4 

وپي ؿٌاػٌاهِ ٍ واست  -9گَاّي دال تش ػشپشػت تَدى    -8وپي كفحِ اٍل دفتش چِ تيوِ    -7سًگي  

تحليلي ٍ وپي هذاسن هشتَط تِ هَفميتْاي  -11وپي هذسن تحليلي فشصًذاى    -10هلي فشصًذاى   

 ؿغلي ٍ ... فشصًذاى ٍ وپي هشتَط تِ هذاسن تؼيج ٍ ايثاسگشي



 

 

 

 



 

 لاًَى واس ( 195) هادُ  اًتخاب واسگشاى ٍ گشٍّْاي واس ًوًَِعىًان خذمت: 

 اداسُ اهَس اجتواعي وام ادارٌ :     .1

دس جْت تـَيك واسگشاى اًتخاب واسگشاى ٍ گشٍّْاي واس ًوًَِ شرح ي تعریف مختصري در جُت معرفی خذمت :   .2

 هثتىش ٍ هختشع ٍ ّوچٌيي تَػعِ ٍ تشٍيج فشٌّگ خالليت ٍ اتتىاس دس تيي جاهعِ واس ٍ تالؽ .
 

دس اٍايل خشداد هاُ ّش ػال فشايٌذ فَق ؿشٍع ٍ الذاهات ريل تِ تشتية كتَست  ريوذ اجراي خذمت )گردش کار( :   .3

 ٍ اسػتال فشهْتا ٍ دػتتَس العوتل هعشفتي وتاسگشاى ٍ        هي گيشد دسيافت دػتَس العول ؿشٍع فعاليت , تىثيتش 

گشٍّْاي ًوًَِ هشحلِ همذهاتي تِ ٍاحذّاي واسگشي اػتاى , دسيافت هذاسن ٍ فشهْاي تىويتل ؿتذُ اص توتام    

اػتاى ٍ تشسػي هذاسن ٍ ًحَُ تىويل فشهْا  ,  ثثت هـخلات واسگشاى ٍ گشٍّْاي وتاس دس ػتاهاًِ ايٌتشًتتي    

ٍ  2تثَع ، اسػال اػاهي ٍ هـخلات واسگشاى ٍ گشٍّْاي ًوًَِ عثك فتشم ؿتواسُ   اعالم ؿذُ اص عشف ٍصاست ه

تِ ٍصاست هتثَع  ,تىويل پشًٍذُ ّاي اسػالي ًالق تا تواع تلفٌي ٍ هىاتثِ ٍ .. ,   wordلَح فـشدُ تا فشهت 

ًاش وويتِ فٌي ,  دعَت اص اعضاء وويتِ ًااست ٍ تـىيل جلؼِ , اهتياص گزاسي پشًٍذُ ّا ٍ اًتخاب افشاد تشتش تا

هىاتثِ تا اعضاء وويتِ فٌي ٍ ّواٌّگ ًوَدى صهتاى تاصديتذ اص پتشٍطُ ّتا ٍ اتتىتاسات افتشاد تشتتش حتتي دس         

ؿْشػتاًْاي اػتاى , تـىيل جلؼِ وويتِ فٌي اًتخاب واسگش ٍ گشٍّْاي واس ًوًَِ هشحلِ اػتتاًي , تشسػتي   

ًَِ فشم اهتياص ٍ گشفتي اهضاي تواهي اعضاء حاضتش دس  پشًٍذُ ّا ٍ اًتخاب ًفشات تشتش , تٌاين كَستجلؼِ ٍ ًو

جلؼِ تشاي توام واسگشاى ٍ گشٍّْاي واس ًوًَِ , اسػال پشًٍذُ ٍ كَستجلؼِ ٍ ّوچٌيي فشم اهتياص ايي افشاد تِ 

ٍصاست هتثَع ) وويتِ فٌي اًتخاب واسگش ٍ گشٍّْاي واس ًوًَِ هشحلِ وـَسي (  هىاتثِ ٍ ّواٌّگي تتا ًفتشات   

ت تاصديذ وويتِ فٌي اعضاهي اص ٍصاست هتثَع ٍ ّوىاسي تا ايتي وويتتِ ٍ تاصديتذ اص توتام اتتىتاسات ٍ      تشتش جْ

اختشاعات تشتش اػتاًي , هىاتثِ ٍ ّواٌّگي جْت تـىيل ّوايؾ تجليل اص وتاسگشاى ٍ گشٍّْتاي وتاس ًوًَتِ     

تذا ي پشٍػتِ تتا پايتاى دس لالتة     هشحلِ اػتاًي ٍ تْيِ جَايض ٍ .... , اسػال هؼتٌذات الذاهات اًجام ؿذُ اص ات

تَلتي  تِ ٍساست هتثَع , هعشفي ًفشات تشتش وـَسي ٍ تـىيل جلؼات تمذيش ٍ اعالم تِ جشايذ ٍ ّوتاٌّگي تتا   

  كذا ٍ ػيوا جْت اعالم واسگشاى ٍ گشٍّْاي واس ًوًَِ هشحلِ وـَسي

اختشاع ، اتذاع ٍ ًَآٍسي واسگش ٍ گشٍُ واس تايذ هشتتَط تتِ يته ػتال       -1: ًاويه ي مقررات مربًط بٍ ارائٍ خذمت ق  .4

 گزؿتِ تاؿذ 

پشًٍذُ سٍال لاًًَي خَد سا عي ًوايذ يعٌي اتتذا دس ٍاحذ پشًٍذُ اًتخاب تعذ دس ؿْشػتتاى ٍ ّويٌغتَس تتا     -2

 هشحلِ وـَسي .

 وليِ هذاسن ٍ هؼتٌذات ضويوِ فشهْا تاؿذ . -3

 ساي تيوِ تاهيي اجتواعي تاؿٌذ .واسگش ٍ گشٍُ واس دا -4

 واسگش ٍ گشٍُ واس ًويتَاًٌذ تا يه عشح اص يه فشايٌذ تيـتش ؿشوت وٌٌذ . -5

 هاُ اص اتتذاي خشداد هاُ تا ّفتِ واس ٍ واسگش ػال آيٌذُ . 9: مذت زمان الزم براي اوجام خذمات  .5

 )ٍيظُ گشٍُ واس ًوًَِ(   2)ٍيظُ واسگشاى ًوًَِ(  ٍ فشم ؿواسُ  1فشم ؿواسُ :  فرم َاي مًرد وياز براي اوجام خذمت  .6

وپي كفحِ  –وپي هذاسن تحليلي  –وپي ؿٌاػٌاهِ ٍ واست هلي پـت ٍ سٍ :   مذارك الزم جُت دریافت خذمت  .7

عىغ  –وپي لَح ّاي تمذيش دسيافت ؿذُ  –وپي گَاّي دٍسُ ّاي آهَصؿي عي ؿذُ  –اٍل دفتش چِ تيوِ 

ٍ ػايش هذاسن ٍ هؼتٌذات ) وال تشاي ّش ػَالي وِ دس فشهْاي هشتَط تِ ايي فشايٌذ جَاب دادُ ؿذُ تايذ  4*3

 هؼتٌذي ضويوِ گشدد  (
 

 



 


