خدمات ارائه شده در ميز خدمت حضوري و حضوري /الکترونيکی اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختياري
رديف

عنوان خدمت

1

صدور پروانه کار

2

ابطال پروانه کار

3

تمدید پروانه کار

4

لغو تعهد تحصیل رایگان فارغ التحصیالن دانشگاهی

5

مدارك مورد نياز

كارشناس مربوطه

مدت زمان ارئه خدمت (روز كاري)

هزينه انجام خدمت (ريال)

نامه درخواستی کارفرما مبنی بر صدور پروانه کار-تکمیل فرمهای
مربوطه -تکمیل فرمهای مربوط که از طریق سایت تخصصی اداره کل
اشتغال اتباع خارجی اخذ می شود-مدارک شرکت-آدرس سایت:

عبدالرضا حسن زاده

20

4000000

عبدالرضا حسن زاده

1

0

Akh.mcls.gov.ir

نامه درخواست ابطال پروانه کار همراه با اصل پروانه کار
نامه درخواست تمدید پروانه کار توسط کارفرما-اصل پروانه کار-
اصل گذرنامه-تکمیل اطالعات فردی و شغلی-تعهد کارفرما-

فرم اطالعات کارفرما-اصل فیش بانکی به مبلغ  2850000ریال -عبدالرضا حسن زاده

7

2850000

ارائه اصل شناسنامه همسر ایرانی(در صورت دارا بودن)-فرم
گزارش عملکرد تبعه خارجی
کپی گواهی موقت مدرک تحصیلی-نامه کاریابی مبنی بر عدم
کار برای نامبرده در طول شش ماه از پایان فارغ التحصیلی-

عبدالرضا حسن زاده

1

0

کارت پایان خدمت(آقایان)
بررسی و رسیدگی به شکایات متقاضیان کار از عملکرد دفاتر کاریابی

فرم شکایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی

فریدون حیدری

1

0

6

معرفی به کار جویندگان کار

کارت شناسائی-کپی مدرک تحصیلی

فریدون حیدری

1

0

7

تسهیالت اشتغال

درخواست در سامانه کارا-ارائه طرح توجیهی

مجتبی صادقی

7

0

8

تسهیالت تعاونیها

درخواست در سامانه کارا

دانش کریمزاده

30

0

9

رسیدگی به شکایات تعاونیها

زینت رئیسی

10

0

10

انتخاب و معرفی تعاونی های برتر

فریبا آزاد

60

0

11

دانش پذیران و دریافت کننده آموزش تعاون

فریبا آزاد

15

0

12

پایان نامه های دانشجویان

مراجعه حضوری و بررسی و ارجاع به ذینفعان

فریبا آزاد

90

30000000

13

تشکیل شرکت تعاونی

دریافت فرم ها از طریق سایت http://ei.mcls.gov.ir

حسین محمدی

60

2500000

14

نظارت بر مجامع شرکت های تعاونی

دریافت فرم ها از طریق سایت http://nezarat.mcls.gov.ir

دانش کریمزاده

1

1500000

15

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در زمینه روابط کار،قراردادها و پیمان های دسته جمعی

تکمیل فرم دادخواست

مراجع حل اختالف

14

0

16

نظارت و بررسی بر طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه انضباط کار

پیشنویس طرح و آئین نامه

هایده همت زاده

15

0

17

بررسی و بازرسی از درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور پس از ثبت نام در سامانه

ثبت نام در سامانه http://sakht.mcls.gov.ir

یداهلل عباسی

30

0

18

پیگیری و راهنمایی مراجعین در خصوص طرح حمایت غذایی جهت دریافت سهمیه

مراجعه به سایت di.tamin.ir

مسلم مردانی

1

0

19

معرفی خانواده ها جهت استفاده از استراحتگاه و زائرسرای کارگری

معرفی نامه از شرکت مربوطه

مسلم مردانی

1

1200000

راهنمائی به مراکز داوری اتاق های تعاون-فرم ایرادات و
شکایات در سایت https://pm.mcls.gov.ir/fa/samane
ثبت نام در سامانه جشنواره تعاونی های برتر-فرم رسیدگی به
ایرادات و شکایات
مراجعه حضوری و درخواست الکترونیکی در پرتال آموزش
الکترونیکی،بررسی موضوع اصالح یا مکاتبه الزم

