فشم دسخَاست ثجت يب حزف اص اطالعبت ثبًه هشبغل 118
وذ دفتش:

هسئَل هحتشم دفتش خذهبت استجبطي

احتشاهبً ،ايٌجبًت آلب/خبًن/ششوت  ..................................هشتشن تلفيٍ  ..........................ويل لبًًَي ،تلفي شوبسُ .......................
 استفبدُ وٌٌذُ تلفي شوبسُ  .........................تَجِ (:ثجت هشبغل ثشای اسفبدُ وٌٌذگبى ثب تبسيخ هعيي دس سيستن اًجبم گشدد).
 تمبظبی ثجت شوبسُ هزوَس دس سديف اطالعبت ثبًه هشبغل  118ثعٌَاى هتصذی فعبليت /شغل ...............................................................
 دس هحل ًصت تلفي.

يب دس آدسس........................................................................ :

تمبظبی حزف شوبسُ هزوَس اص سديف هشبغل اطالعبت  118سا داسم.

ثب آگبّي اص ّضيٌِ ثجت دس هشبغل اطالعبت  118هبّيبًِ اص طشيك حَالِ وشد لجط آثًَوبى ( شبهل تلفي ّبی عبدی ،دٍلتي ٍ وذّبی
دٍسشَال) ً مذی (ثشای تلفي ّبی اعتجبسی) ثِ ششح هَاسد صيش دسيبفت گشدد.
ّ ضيٌِ ثجت هشبغل 118هبّيبًِ هجلغ  21360سيبل ثشای شْشستبى هشْذ.
ّ ضيٌِ ثجت هشبغل 118هبّيبًِ هجلغ  14210سيبل ثشای سبيش شْشستبى ّبی استبى.

ّ ضيٌِ ثجت هشبغل 118هبّيبًِ هجلغ 7100

سيبل ثشای تَاثع ٍ سٍستبّب.

يبدآٍسی هي گشدد ثِ هجبلغ فَق ّضيٌِ هبليبت ٍعَاسض اظبفِ هي گشدد.
حك السْن دفتش خذهبتي ثبثت ثجت هشبغل  118هجلغ  25000سيبل هي ثبشذ وِ دسهحل دفتش ثصَست ًمذی اص هتمبظي اخز خَاّذ گشديذ.
خَاّشوٌذ است الذام الصم هجزٍل فشهبييذ  .ظوٌبً هذاسن الصم ثِ پيَست هي ثبشذ.
 هتمبظي دسج اطالعبت دس وتبة ساٌّوبی ( 118ثخش هشبغل ) هي ثبشن.



هتمبظي دسيبفت لَح فششدُ ٍيب دستشسي ثِ سبيش دسگبّْبی الىتشًٍيىي اطالعبت ثبًه هشبغل ثش هجٌبی سيبست ّبی ششوت

هخبثشات هي ثبشن.
ظوٌبً هتعْذ هي شَم ّش گًَِ تغييش دس تعشفِ ثش هجٌبی هصَثبت هشثَطِ ششوت هخبثشات سا پزيشفتِ ٍ اعتشاظي ًذاشتِ ثبشن.
ظوي آگبّي اص همشسات ٍ دستَسالعولْبی اثالغي هشثَغ ثِ دسيبفت خذهبت هزوَس اص سَی ششوت هخبثشات هتعْذ هي ًوبين ّش گًَِ
تغييش دس ثْشُ ثشداسی اص تلفي هزوَس دس استجبغ ثب حشفِ ٍ فعبليت شغلي عٌَاى شذُ سا ثِ ششوت هخبثشات اعالم ًوَدُ ٍ هسئَليت
پبسخگَيي ثِ هشاجع لبًًَي ٍ ًظبست ريصالح سا توبهبً ثعْذُ هي گيشم.
شوبسُ توبس ّوشاُ اٍل هتمبظي:

تبسيخ....../...../..... :

آدسس پست الىتشًٍيه :

اهعبء هتمبظي:

هْش ٍاهعبء دفتش خذهبتي:

تبييذ اهَس هشتشويي هشوضتلفي:

