مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده پشتيبان
- 1ثثت ًام فشد پشتيثاى دس ساهاًِ هشاغل خاًگي ) (www.mashaghelkhanegi.irتصَست حقيقي يا حقَقي
يا تعاًٍي ،اخز مذ سّگيشي  ،پشيٌت صفحات ثثت ًام تِ اًضوام مپي شٌاسٌاهِ ،ماست هلي ،هذسك تحصيلي،
گَاّيٌاهِ هْاست آهَصشي دس سشتِ فعاليت ٍ يل قطعِ عنس3*4
 - 2ثثت ًام افشاد تحت پَشش دس ساهاًِ هشاغل خاًگي  ،اخز مذ سّگيشي ،پشيٌت صفحات ثثت ًام تِ اًضوام مپي
شٌاسٌاهِ ،ماست هلي ٍ گَاّي هْاست
ًنتِ :دس صَستينِ پشتيثاى ٍ تحت پَشش تصَست تجشتي

(استادشاگشدي) تِ فعاليت هشغَل تَدُ ٍ فاقذ

گَاّيٌاهِ هْاست تاشٌذ صحت ٍ تاييذ فعاليت تَسط دستگاُ اجشايي ريشتط ضشٍسي است .
 - 3استعالم اص تاًل هشمضي تَسط يني اص تاًل ّاي عاهل (هختص پشتيثاى) تا هعشفي ًاهِ دستگاُ اجشايي ريشتط
 - 4استعالم اص اداسُ مل تشخيص َّيت ًيشٍي اًتظاهي جْت اخز گَاّي عذم سَء پيشٌيِ

(هختص پشتيثاى ) تا

هعشفي ًاهِ دستگاُ اجشايي ريشتط
 - 5فعاليت فشد پشتيثاى ٍ افشاد تحت پَشش اص يل جٌس تَدُ ٍ تا ّن سٌخيت داشتِ تاشٌذ .
 - 6اخز قشاسداد سِ جاًثِ تيي پشتيثاى  ،تحت پَشش ٍ دستگاُ اجشايي ريشتط دس سِ ًسخِ (فشم قشاسداد هَجَد دس
سايت ٍصاست تعاٍى ،ماس ٍ سفاُ اجتواعي ) ٍ هوَْس تِ اهضاء آًاى
ًنتِ :دس فشم قشاسداد تايستي تواهي تٌذّاي قشاسداد تا خَدماس ينشًگ ،تذٍى قلن خَسدگي ٍ الك گشفتگي
تنويل گشدد.
 - 7تْيِ ليستي اص هشخصات افساد تحت پَشش تَسط فشد پشتيثاى مِ شاهل س ديف ً،ام ٍ ًام خاًَادگي ،مذ هلي ،
مذ سّگيشي ،آدسس پستي ٍ تلفي تواس تاشذ .
ًنتِ :دس صَست صذٍس هجَص هشاغل خاًگي تشاي اٍليي تاس  ،هتقاضي تايستي هثلغ 100/000سيال تاتت اتطال توثش
هالياتي (شواسُ حساب ً 2170101323008ضد تاًل م لي شعثِ جْاى مَدك قاتل پشداخت دس مليِ شعة تاًل
هلي) ٍاسيض ًوايذ الصم تزمش است پس اص اًقضاء تاسيخ اعتثاس هجَص صادسُ مِ هتقاضي قثال " تاتت صذٍس آى هثلغ
 100/000سيال سا پشداخت ًوَدُ ٍاسيض هثلغ  50/000سيال جْت توذيذ آى الضاهي است.

هتقاضي تايستي پس اص تنويل پشًٍذُ  ،آى سا جْت تشسسي  ،اعالم ًظش ٍ تاييذ تِ دستگاُ اجشايي ريشتط تا تَجِ تِ
سشتِ فعاليت اًتخاتي تحَيل ًوايذ.

