
 مراحل اخذ صالحیت کار

 مرحله اول:احراز هویت

کزی و پیمان های جاری(و شرکت باید درسامانه جامع روابط کار احراز لیست بیمه )دفتر مر فرادهمه اعضای هیئت مدیره،همه ا

 هویت شوند.

 :است طریق قابل انجام 3احراز هویت از

 

 ekyc.done.irاحراز هویت الکترونیکی از طریق سایت -1

 ه عنوان نماینده و بقیه افراد به عنوان کارگر و شرکت به عنوان کارفرمای حقوقی احراز شوند.:مدیر عامل ب1توجه

 :برای احراز هویت الکترونیکی حتما باید شماره موبایل و شماره شبا متعلق به خود شخص باشد.2توجه

 

 احراز هویت از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان -2

 

 هماهنگی با انجمن تماس بگیرید.( احراز هویت گروهی)برای-3

 

  kardan.mcls.gov.irطریق سایت مرحله دوم:گذراندن دوره های مربوطه از 

 موظف به گذراندن این دوره میباشند. برای اخذ صالحیت مدیرعامل و همه افراد دارای حق امضاساعته کارفرمایی:33دوره 

 

فعالیت شرکت در شرکتنامه میتواند در یک یا چند رسته صالحیت بگیرد  شرکت با توجه به موضوعدوره های تخصصی رتبه بندی :

 که منوط به گذراندن دوره های تخصصی رتبه بندی برای حداقل یکی از افراد دارای حق امضا میباشد.

 

 توجه:برای ثبت نام کالسها حتما باید با نام کاربری شخص وارد سایت شوید.

 دوره های در حال اجرا-تقویم آموزشی_روابط کار-فراگیر-کاردانروش ثبت نام: 

 tsk.mcls.gov.irسایت مرحله سوم:بارگذاری مدارک شرکت از طریق 

 



 



 



  

 

روی دکمه شروع کلیک بر –پنجره خدمات -با نام کاربری و رمز عبور شرکت وارد میشوید و از طریق پنجره واحد خدمات ابتدا در 

 میکنید و پاسخ سوال را بله میزنید.

 

 را انتخاب میکنید.انجمن صنفی شرکتهای خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران  و

 

د کارتابل متقاضی ادامه فرآین-کارپوشه-طبق فرآیند باال اکنون شما فرآیند صالحیت را شروع کرده اید و از طریق پنجره واحد خدمات

 بارگذاری مدارک شرکت را انجام میدهید.

 

 



 

 .و پس از اتمام بارگذاری مانند عکس زیر پرونده را به انجمن ارسال میکنید

 

 

 

 

 قانون اساسی به قسمت صالحیت و رتبه بندی در سایت مراجعه نمایید.141برای دانلود نمونه فرم تعهد نامه محضری اصل 

 توجه:همه اعضای هیئت مدیره باید این تعهد را انجام دهند.

 

 

 بگیرید.تماس  (خانم صفوی1)داخلی8-99323371نیاز به راهنمایی با شماره درصورت 


