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 .1کارشناس آزمون مرکس

فزآینذ توذیذ و تعویض گواهیناهه
 -1دسیبفت ٍ تکویل فشم دسخَاست تَسف هتمبؾی
 -2اخز تػَیش گَاّیٌبهِ ٍ هذاسن َّیت ضخػی ٍ اغل هذسن هزکَس اص هتمبؾی ٍ تبییذ تكجیك هذاسن
 -3کٌتشل اغبلت سَاثك گَاّیٌبهِ هتمبؾی دس سیستن حَصُ آصهَى (فشم لیست ًوشات  ،دفبتش غذٍس گَاّیٌبهِ ٍ)...
 -4ثشسسی دسخَاست هتمبؾی ثشاسبس ؾَاثف ٍ همشسات سٌدص ٍ اسصضیبثی دس خػوَظ توذیوذ ٍ تؼَیؽ(اغوححیِ هوبدُ
)11
ٍ -5سٍد اقحػبت هتمبؾی دس سیستن پَستبل
 -6هستٌذ سبصی هذاسن ٍ فشآیٌذ ّبی توذیذ ٍ تؼَیؽ
 -7تحَیل گَاّیٌبهِ ٍ پشٍاًِ هْبست خذیذ
 -8اخز ٍ اثكبل گَاّیٌبهِ لذیوی
اجزای آسهوى عولی
 -1دسیبفت لیست اسبهی لجَل ضذگبى آصهَى کتجی ثذٍى دسج ًوشُ آصهَى
 -2تطکیل پشًٍذُ هتمبؾیبى آصهَى ػولی
-3
-4
-5
-6
-7
-8

دػَت اص آصهًَ گشاى ػولی حست ثشًبهِ سیضی غَست پزیشفتِ ٍ اثحؽ ّبی غبدس ضذُ (دس ّش حشفِ حذالل  2آصهَىگوش
الضاهی است )
دسیبفت پشٍطُ ّبی آصهَى ػولی اص حَصُ سٌدص استبى
اقویٌبى اص ٍخَد اثضاس ٍ تدْیضات الصم ثشای اخشای آصهَى ػولی
اخشای آصهَى ّبی ػولی ثشاسبس ؾَاثف ٍ همشسات سٌدص ٍ اسصضیبثی هْبست
خلَگیشی اص ٍسٍد ّشًَع ٍسیلِ غیش هدبص حست دستَسالؼول ّب ثِ حَصُ اخشا
تکویل فشم ّبی دسج ًوشات ػولی ٍ اهؿب لیست آصهَى تَسف آصهًَگشاى ػولی ٍ هسئَلیي هدبص

 -9دسج ًوشات ػولی دس سیستن پَستبل (حذاکثش تب  24سبػت ثؼذ اص اخشای آصهَى)
تٌظین غَستدلسبت آصهَى ٍ هستٌذ سبصی لیست ّب ٍ فشم ّبی دسج ًوشات ٍ اسسبل ًسخِ ّبی اهؿب ضوذُ ثوِ
-11
اداسُ کل خْت قی فشآیٌذ ّبی ثؼذی حذاکثش  48سبػت ثؼذ
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تذکزات ههن
-1
-2
-3
-4

اقویٌبى اص حؿَس فشد هتمبؾی ثِ ّشضکل هوکي ثشاسبس سٍش ّب ٍ دستَسالؼول ّبی اسصضیبثی هْبست الضاهی است.
اًدبم دلیك هستٌذ سبصی توبم فشآیٌذ ّب خْت کٌتشل ٍ ًظبست ّبی ثؼذی ًبظشاى ؾشٍسی ٍ الضاهی است.
تکویل دلیك فشم ّب ٍ ػذم ه خذٍش ثَدى ٍ اهؿب تَسف هسئَلیي هدبص ؾشٍسی است.
استفبدُ اص هشثی دٍسُ آهَصضی هتمبؾیبى ثِ ػٌَاى آصهًَگش آصهَى ػولی هوٌَع هی ثبضذ.

اجزای آسهوى کتبی
 -1آهبدُ سبصی فؿبی اخشای آصهَى ثشاسبس تمَین صهبىثٌذی ٍ دستَسالؼول ّبی اثحؽ ضذُ
 -2پیطٌْبد غذٍس اثحؽ ػَاهل اخشایی آصهَى
 -3اًدبم ّوبٌّگی ّبی الصم ثب اداسُ کل ،حشاست ٍ هشاکض اهٌیتی قجك دستَسالؼول ّب
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اًدبم کٌتشل ّبی الصم خْت اقویٌبى اص حؿَس ضخع هتمبؾی دس خلسِ آصهَى ثشاسبس دستَسالؼول ّبی سوٌدص ٍ
اسصضیبثی
خلَگیشی اص ٍسٍد ّشًَع ٍسیلِ غیش هدبص حست دستَسالؼول ّب ثِ حَصُی اخشای آصهَى
اقویٌبى اص ؾجف فشآیٌذ ّبی آصهَى تَسف دٍسثیي ّبی هستمش دس فؿبی آصهَى
اخشا ٍ ثشگضاسی دلیك آصهَى ثش اسبس ؾَاثف ٍ همشسات
تٌظین غَستدلسبت آصهَى ثشاسبس فشم ّبی هٌذسج دس دستَسالؼول ّوبی اثوحؽ ضوذُ دفتوش اسصضویبثی هْوبست ٍ اهؿوب
تَسف هسئَلیي هدبص
هستٌذ سبصی توبم هذاسن ثِ ضکل دلیك ٍ هٌظن

تذکزات ههن
 -1اخشای ّشگًَِ آصهَى خبسج اص تمَین صهبى ثٌذی خحف همشسات هی ثبضذ.
 -2سػبیت ٍ اًدبم کٌتشل ّبی الصم دس خػَظ اقویٌبى اص حؿَس ضخع هتمبؾی دس خلسِ آصهَى ثِ ًحَ هكلَة ثب تَخوِ
ثِ ضیَُ ًبهِ ّبی دفتش اسصضیبثی هْبست الضاهی است.
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تحویل گواهیناهه های ههارت و ابطال
 -1دسیبفت گَاّیٌبهِ ّبی کبسآهَصاى اص اداسُ کل استبى ثِ ّوشاُ لیست حبٍی هطخػوبت هتمبؾویبى ٍ ضووبسُ سوشیبل(دس
غَست اسسبل ٍ تحَیل گَاّیٌبهِ خبسج اص سیستن تفبّن ًبهِ ثب پست).
 -2تٌظین غَستدلسِ ٍ تکویل فشم ّبی دسیبفت گَاّیٌبهِ اص اداسُ کل ٍ اهؿب تَسف تحَیل دٌّذُ ٍ تحَیل گیشًذُ
ً -3گْذاسی ٍ ثبیگبًی گَاّیٌبهِ ّب دس هکبى ّبی هٌبست اهي ٍ غیشلبثل دستشسی تَسف افشاد هتفشلِ
 -4اقحع سسبًی ثِ هتمبؾیبى خْت تحَیل گَاّیٌبهِ هْبست
 -5تحَیل اغل گَاّیٌبهِ ثِ ضخع هتمبؾی (ریٌفغ) دس همبثل اخز سسیذ
 -6هستٌذ سبصی هذاسن توبهی فشآیٌذ ّبی قی ضذُ ثِ ًحَ هكلَة خْت اًدبم کٌتشل ّبی الصم
 -7ثِ هٌظَس اثكبل گَاّیٌبهِ ّبی هخذٍضی یب تؼَیؿی الصم است فشم هطخػبت دلیك گَاّیٌبهِ ّبی اثكبلی ثب رکش ػلوت
اثكبل تٌظین ضَد ٍ ثِ اهؿب هسئَلیي هدبص ثشسذ.
 -8گَاّیٌبهِ ّب خْت اثكبل ثب تٌظین فشم هطخػبت تحَیل اداسُ کل گشدد.
 -9توبهی هذاسن ٍ غَستدلسبت اثكبل ثِ قَس دلیك هستٌذ سبصی گشدد.

بزرسی اعتزاضات
ّ -1شگًَِ اػتشاؼ ثِ سَال ٍ فشایٌذ آصهَى ثبیذ دس صهبى همشس ثشاسبس ضیَُ ًبهِ ثوِ غوَست هکتوَة اخوز ٍ قوی ًبهوِی
سسوی ثِ اداسُ کل استبى اسسبل ٍ تب اخز خَاة ًْبیی ثِ قَس هستوش پیگیوشی ضوَد(حذاکثش صهوبى ثشسسوی اػتوشاؼ ٍ
اػحم ثِ ری ًفغ ّ 1فتِ کبسی هی ثبضذ).
 -2ؾشٍسی است ًتبیح ثشسسی اػتشاؼ ثِ غَست هکتَة اص اداسُ کل دسیبفت ٍ ثِ قَس دلیوك ٍ ضوفبف دس هوذت هطوخع
ضذُ ثِ هتمبؾی اػحم گشدد.
تذکزات کلی
 -1توبهی هَاسد هجْن دس فشایٌذ آصهَى ّب اص لیجل توذیذ ،تؼَیؽ ،اخشای آصهوَى کتجوی ،اخوشای آصهوَى ػولوی ٍ تحَیول
گَاّیٌبهِّب ٍ  ...ثبیذ ثِ غَست هکتَة ثب اخز هدَص الصم اص اداسُ کل غَست پزیشد ٍ دس غَست لضٍم ثوب تٌظوین غوَست
خلسبت تَسف کویتِ اسصضیبثی استبى اًدبم ضَد.
 -2کبسضٌبس آصهَى هشکض هی ثبیست ثش توبهی دستَسالؼول ّب ٍ ؾَاثف ٍ همشسات سٌدص ٍ اسصضیبثی تسلف کوبفی داضوتِ
ثبضذ ٍ ثِ ًحَ هكلَة اخشا ٍ هستٌذ سبصی ًوبیذ.
 -3ثب ًبظشاى اػضاهی اداسُ کل ٍ ستبد ثِ هٌظَس اًدبم کٌتشل ّب ٍ ًظبست ّب ی الصم ٍ هستٌذ سبصی فشآیٌذ ًظوبست حسوت
ضیَُ ًبهِ ٍ دستَسالؼول ّب ّوکبسی الصم ثِ ػول آٍسد.
 -4توبهی هذاسن ٍ غَستدلسبت اضبسُ ضذُ دس ثٌذّبی فَق ثِ ضکل دلیك هستٌذ سبصی گشدًذ.
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 .2رییس مرکسآموزش فنی و حرفه ای

فزآینذ توذیذ و تعویض گواهیناهه
 -1کٌتشل ٍ ًظبست ثش اًدبم اهَسات هشثَـ ثِ فشایٌذ هشثَقِ تَسف کبسضٌبس آصهَى هشکض
 -2کٌتشل ٍ ًظبست ثش دسیبفت ٍ تکویل فشم دسخَاست تَسف هتمبؾی
 -3کٌتشل ٍ ًظبست ثش اخز تػَیش گَاّیٌبهِ ٍ هذاسن َّیت ضخػی ٍ اغل هذسن هزکَس اص هتمبؾوی ٍ تبییوذ تكجیوك
هذاسن
ً -4ظبست ثش کٌتشل اغبلت سَاثك گَاّیٌبهِ هتمبؾی دس سیستن حَصُ آصهَى (فشم لیست ًوشات  ،دفبتش غوذٍس گَاّیٌبهوِ
ٍ)...
 -5کٌتشل ٍ ًظبست ثش ثشسسی دسخَاست هتمبؾی ثشاسوبس ؾوَاثف ٍ هموشسات سوٌدص ٍ اسصضویبثی دس خػوَظ توذیوذ ٍ
تؼَیؽ
 -6کٌ تشل ٍ ًظبست ثش ٍسٍد اقحػبت هتمبؾی دس سیستن پَستبل ٍ تبییذ اقحػبت دسج ضذُ دس سبهبًِ اص قشیك سیستن
 -7کٌتشل ٍ ًظبست ثش هستٌذ سبصی هذاسن ٍ فشآیٌذ ّبی توذیذ ٍ تؼَیؽ
 -8کٌتشل ٍ ًظبست ثش تحَیل گَاّیٌبهِ ٍ پشٍاًِ هْبست خذیذ
 -9کٌتشل ٍ ًظبست ثش اخز ٍ اثكبل گَاّیٌبهِ لذیوی

اجزای آسهوى عولی
 -1کٌتشل ٍ ًظبست ثش دسیبفت لیست اسبهی لجَل ضذگبى آصهَى کتجی ثذٍى دسج ًوشُ آصهَى کتجی
 -2کٌتشل ٍ ًظبست ثش تطکیل پشًٍذُ هتمبؾیبى آصهَى ػولی
 -3کٌتشل ٍ ًظبست ثش دػَت اص آصهًَ گشاى ػولی حست ثشًبهِ سیضی غَست پزیشفتِ ٍ اثحؽ ّبی غوبدس ضوذُ (دسّوش حشفوِ
حذالل  2آصهًَگش الضاهی است )
 -4کٌتشل ٍ ًظبست ثش دسیبفت پشٍطُ ّبی آصهَى ػولی اص حَصُ سٌدص استبى
 -5کٌتشل ٍ ًظبست ثش ٍخَد اثضاس ٍ تدْیضات الصم ثشای اخشای آصهَى ػولی ٍ فشاّن ًوَدى سبص ٍ کبس الصم خْوت توبهیي ٍ
تدْیض کبسگبُ ّبی هدشی آصهَى ػولی.
 -6کٌتشل ٍ ًظبست ثش اخشای آصهَى ّبی ػولی ثشاسبس ؾَاثف ٍ همشسات سٌدص ٍ اسصضیبثی هْبست
 -7کٌتشل ٍ ًظبست ثش خلَگیشی اص ٍسٍد ّشًَع ٍسیلِ غیش هدبص حست دستَسالؼول ّب ثِ حَصُ اخشا
 -8کٌتشل ٍ ًظبست ثش تکویل فشم ّبی دسج ًوشات ػولی ٍ اهؿب لیست آصهَى تَسف آصهًَگشاى ػولی ٍ هسئَلیي هدبص
 -9کٌتشل ٍ ًظبست ثش دسج ًوشات ػولی دس سیستن پَستبل (حذاکثش تب  24سبػت ثؼذ اص اخشای آصهَى)
 -11تبییذ لیست ًتبیح آصهَى ػولی پس اص ثشسسی ٍکٌتشل ّبی الصم ثِ استٌبد غَستدلسبت ٍ هستٌذات آصهَى
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 -11کٌتشل ٍ ًظبست ثش تٌظین غَستدلسبت آصهَى ٍ هستٌذ سبصی لیست ّب ٍ فشم ّبی دسج ًووشات ٍ اسسوبل ًسوخِ ّوبی
اهؿب ضذُ ثِ اداسُ کل خْت قی فشآیٌذ ّبی ثؼذی حذاکثش  48سبػت ثؼذ
تذکزات ههن
 -1کٌتشل ٍ ًظبست ثش اقویٌبى اص حؿَس فشد هتمبؾی ثِ ّشضکل هوکي ثشاسوبس سٍش ّوب ٍ دسوتَسالؼول ّوبی اسصضویبثی
هْبست الضاهی است .
 -2کٌتشل ٍ ًظبست ثش اًدبم دلیك هستٌذ سبصی توبم فشآیٌذ ّب ثِ کٌتشل ٍ ًظبست ّبی ثؼوذی ًوبظشاى ؾوشٍسی ٍ الضاهوی
است .
 -3کٌتشل ٍ ًظبست ثش تکویل دلیك فشم ّب ٍ ػذم هخذٍش ثَدى ٍ اهؿب تَسف هسئَلیي هدبص ؾشٍسی است.

اجزای آسهوى کتبی
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

کٌتشل ٍ ًظبست ٍ الذام خْت آهبدُ سبصی فؿب آصهَى ثشاسبس تمَین صهبىثٌذی ٍ دستَسالؼول ّبی اثحؽ ضذُ
غذٍس اثحؽ ػَاهل اخشایی آصهَى
اًدبم ّوبٌّگی ّبی الصم ثب اداسُ کل ،حشاست ٍ هشاکض اهٌیتی قجك دستَسالؼول ّب خْت اخشای هكلَة آصهَى
اًدبم کٌتشل ّبی الصم خْت اقویٌبى اص حؿَس ضخع هتمبؾی دس خلسِ آصهَى ثشاسبس دستَسالؼول ّبی سوٌدص ٍ
اسصضیبثی
خلَگیشی اص ٍسٍد ّش ًَع ٍسیلِی غیش هدبص حست دستَسالؼول ّب ثِ حَصُی اخشای آصهَىّب
اقویٌبى اص ؾجف فشآیٌذ ّبی آصهَى تَسف دٍسثیي ّبی هستمش دس فؿبی آصهَى
اخشا ٍ ثشگضاسی آصهَى ثش اسبس ؾَاثف ٍ همشسات
خوغ آٍسی پبسخٌبهِ ّب ٍ سَاالت ٍ پلوپ آى ٍ تحَیل ثِ ًبظش اػضاهی اداسُ کل ثحفبغلِ پس اص پبیبى آصهَى

 -9تٌظین غَستدلسبت آصهَى ثشاسبس فشم ّبی هٌذسج دس دستَسالؼول ّبی اثحؽ ضوذُ تَسوف دفتوش اسصضویبثی هْوبست ٍ
اهؿب تَسف هسئَلیي هدبص
-11

کٌتشل ٍ ًظبست ثش هستٌذ سبصی توبم هذاسن ثِ ضکل دلیك ٍ هٌظن

تذکزات ههن
 -1اخشای ّشگًَِ آصهَى خبسج اص تمَین صهبىثٌذی خحف همشسات هی ثبضذ.
 -2سػبیت ٍ اًدبم کٌتشل ّبی الصم دس خػَظ اقویٌبى اص حؿَس ضخع هتمبؾی دس خلسِ آصهَى ثِ ًحَ هكلوَة
ثب تَخِ ثِ ضیَُ ًبهِ ّبی دفتش اسصضیبثی هْبست الضاهی است.
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تحویل گواهیناهه های ههارت و ابطال
 -1کٌتشل ٍ ًظبست ثش دسیبفت گَاّیٌبهِ ّبی کبسآهَصاى اص اداسُ کل استبى ثِ ّوشاُ لیست حبٍی هطخػبت هتمبؾویبى ٍ
ضوبسُ سشیبل(دس غَست اسسبل ٍ تحَیل گَاّیٌبهِ خبسج اص سیستن تفبّن ًبهِ ثب پست)
 -2کٌتشل ٍ ًظبست ثش تٌظین غَستدلسِ ٍ تکویل فشم ّبی دسیبفت گَاّیٌبهِ اص اداسُ کل ٍ اهؿب تَسف تحَیول دٌّوذُ ٍ
تحَیل گیشًذُ
 -3تبهیي فؿب هٌبست ثشای ًگْذاسی ٍ ثبیگبًی گَاّ یٌبهِ ّب دس هکبى ّبی اهي ٍ غیشلبثل دستشس تَسف افوشاد هتفشلوِ ٍ
ًظبست ثش سػبیت ؾَاثف ٍ همشسات
-4
-5
-6
-7
-8
-9

کٌتشل ٍ ًظبست ثش اقحع سسبًی ثِ هتمبؾیبى خْت تحَیل گَاّیٌبهِ هْبست
کٌتشل ٍ ًظبست ثش تحَیل اغل گَاّیٌبهِ ثِ ضخع هتمبؾی (ریٌفغ) دس همبثل اخز سسیذ
هستٌذ سبصی هذاسن توبهی فشآیٌذ ّبی قی ضذُ ثِ ًحَ هكلَة خْت اًدبم کٌتشل ّبی الصم
کٌتشل ٍ ًظبست ثش اثكبل گَاّیٌبهِ ّبی هخذٍضی یب تؼَیؿی( الصم است فشم هطخػبت دلیك گَاّیٌبهِ ّبی اثكبلی ثب
رکش ػلت اثكبل تٌظین ضَد ٍ ثِ اهؿب هسئَلیي هدبص ثشسذ)
اًدبم هکبتجبت الصم ثب اداسُ کل ثشای تحَیل گَاّیٌبهِ ّب خْت اثكبل(کِ ثِ ّوشاُ فشم هطخػبت تحَیل اداسُ کل هوی
ضَد)
کٌتشل ٍ ًظبست ثش توبهی فشآیٌذ ّبی اثكبل گَاّیٌبهِ ٍ هستٌذ سبصی دلیك اثكبل گَاّیٌبهِ ّب ثوش اسوبس ؾوَاثف ٍ
همشسات سبصهبى
بزرسی اعتزاضات
ّ -1شگًَِ اػتشاؼ ثِ سَال ٍ فشایٌذ آصهَى ثبیذ دس صهبى همشس ثشاسبس ضیَُ ًبهِ ثِ غَست هکتَة اخز ٍ قوی ًبهوِی
سسوی ثِ اداسُ کل استبى اسسبل ٍ تب اخز خَاة ًْبیی ثِ قَس هستوش پیگیوشی ضوَد(حذاکثش صهوبى ثشسسوی اػتوشاؼ ٍ
اػحم ثِ ری ًفغ ّ 1فتِ کبسی هی ثبضذ).
 -2 -3ؾشٍسی است ًتبیح ثشسسی اػتشاؼ ثِ غَست هکتَة اص اداسُ کل دسیبفت ٍ دس هذت هطخع ضذُ ثوِ هتمبؾوی
اػحم گشدد.
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تذکزات کلی
 -1توبهی هَاسد هجْن دس فشایٌذ آصهَى ّب اص لیجل توذیذ ،تؼَیؽ ،اخشای آصهوَى کتجوی ،اخوشای آصهوَى ػولوی ٍ تحَیول
گَاّیٌبهِّب ٍ  ...ثبیذ ثِ غَست هکتَة ثب اخز هدَص الصم اص اداسُ کل غَست پزیشد ٍ دس غَست لضٍم ثوب تٌظوین غوَست
خلسبت تَسف کویتِ اسصضیبثی استبى اًدبم ضَد.
 -2سییس هشکض هی ثبیست ثش توبهی دستَسالؼول ّب ٍ ؾَاثف ٍ همشسات سٌدص ٍ اسصضیبثی تسلف کبفی داضتِ ثبضوذٍ ثوِ
ًحَ هكلَة هستٌذ سبصی ًوبیذ.
 -3ثب ًبظشاى اػضاهی اداسُ کل ٍ ستبد ثِ هٌظَس اًدبم کٌتشل ّب ٍ ًظبست ّب ی الصم ٍ هستٌذ سبصی فشآیٌذ ًظوبست حسوت
ضیَُ ًبهِ ٍ دستَسالؼول ّب ّوکبسی الصم ثِ ػول آٍسد.
 -4سییس هشکض هی ثبیست پیگیشی ّبی الصم خْت پشداخت حك الضحووِ قشاحوبى سوَال ،آصهوَىگوشاى ػولوی ٍ ػَاهول
اخشایی سا اص قشیك اداسُ کل ثِ ػول آٍسد.
 -5توبهی هذاسن ٍ غَستدلسبت اضبسُ ضذُ دس ثٌذ ّبی فَق الزکش ثِ ضکل دلیك هستٌذ سبصی گشدًذ.
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 .3رییس اداره سنجش و ارزشیابی استان

فزآینذ توذیذ و تعویض گواهیناهه
ثش کلیِی فؼبلیت ّبی هطخع ضذُ خْت فزآینذ توذیذ و تعوویض گواهیناهوه دس هشاکوض کوِ دس ضوش ٍظوبی ٍ
هسئَلیت کبسضٌبس ٍ سییس هشکض تؼییي ضذُ است ثبیذ ًظبست  ،کٌتشل ٍ اص غحت اًدوبم آى هكوبثك دسوتَسالؼول ّوب
اقویٌبى حبغل ًوبیذ.

اجزای آسهوى عولی
ثش کلیِی فؼبلیت ّبی هطخع ضذُ خْت اجزای آسهوى عولی دس هشاکض کِ دس ضش ٍظبی ٍ هسوئَلیت کبسضوٌبس
ٍ سییس هشکض تؼییي ضذُ است ثبیذ ًظبست  ،کٌتشل ٍ اص غحت اًدبم آى هكبثك دستَسالؼول ّب اقویٌبى حبغل ًوبیذ.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تْیِ ٍ تذٍیي تمَین آصهَى ػولی ثشای کل سبل ٍ اثحؽ آى ثِ هشاکض خْت اخشای آصهَى ػولی هكبثك تمَین
ثشًبهِ سیضی ،آهبدُ سبصی ٍ اسسبل پشٍطُ ّبی آصهَى ػولی ثِ هشاکض
کٌتشل ٍ ًظبست ثش استفبدُ اص آصهَىگشاى دسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی ٍاخذ ضشایف
کٌتشل ٍ ًظبست ثش اخشای آصهَى ّبی ػولی ثشاسبس ؾَاثف ٍ همشسات سٌدص ٍ اسصضیبثی هْبست
کٌتشل ٍ ًظبست ثش تکویل فشم ّبی دسج ًوشات ػولی ٍ اهؿب لیست آصهَى تَسف آصهًَگشاى ػولی ٍ هسئَلیي هدبص
کٌتشل ٍ ًظبست ثش دسج ًوشات ػولی دس سیستن پَستبل (حذاکثش تب  24سبػت ثؼذ اص اخشای آصهَى تَسف هشکض )
تبییذ لیست ًتبیح آصهَى ػولی پس اص ثشسسی ٍ کٌتشل ّبی الصم ثِ استٌبد غَستدلسبت ٍ هستٌذات آصهًَی
تذکزات ههن
 -1اػضام ًبظش آصهَى ثشای کٌتشل ًٍظبست ثشفشآیٌذ ّبی آصهَى ٍ اخز گضاسضبت الضاهی است.
 -2هستٌذ سبصی توبهی گضاسش ّبی کٌتشلی ٍ ًظبستی فشآیٌذ ّبی آصهَى ٍ هستٌذات آصهًَی الضاهی است.

اجزای آسهوى کتبی
ثش کلیِی فؼبلیت ّبی هطخع ضذُ خْت اجزای آسهوى کتبی دس هشاکض کِ دس ضش ٍظبی ٍ هسئَلیت کبسضوٌبس ٍ
سییس هشکض تؼییي ضذُ است ثبیذ ًظبست  ،کٌتشل ٍ اص غحت اًدبم آى هكبثك دستَسالؼول ّب اقویٌبى حبغل ًوبیذ.
 -1ثشًبهِ سیضی ٍ غذٍس اثحؽ ػَاهل اخشایی آصهَى
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 -2اًدبم ّوبٌّگی ّبی الصم ثب هذیشکل ،حشاست ٍ هشاکض اهٌیتی قجك دستَسالؼول ّبی هشثَقِ
 -3اقویٌبى اص ؾجف فشآیٌذ ّبی آصهَى ثِ ٍسیلِی دٍسثیي ّبی هستمش دس هحل اخشای آصهَى خْت کٌتشل ٍ ًظبست اص ساُ
دٍس
 -4کٌتشل ٍ ًظبست ثش ثشگضاسی آصهَى ثش اسبس ؾَاثف ٍ همشسات
 -5تٌظین غَستدلسبت آصهَى ثشاسبس فشم ّبی هٌذسج دس دستَسالؼول ّوبی اثوحؽ ضوذُ دفتوش اسصضویبثی هْوبست ٍ اهؿوب
تَسف هسئَلیي هدبص
 -6کٌتشل ٍ ًظبست ثش هستٌذ سبصی توبم هذاسن ثِ ضکل دلیك ٍ هٌظن

تذکزات ههن
 -1اخشای ّشگًَِ آصهَى خبسج اص تمَین صهبًجٌذی خحف همشسات هی ثبضذ.
 -2اػضام ًبظش آصهَى ثشای کٌتشل ًٍظبست ثشفشآیٌذ ّبی آصهَى ٍ اخز گضاسضبت الضاهی است .
 -3توبهی گضاسش ّبی کٌتشلی ٍ ًظبستی فشآیٌذ ّبی آصهَى ٍ غَستدلسبت آصهَى ثبیذ هستٌذ سبصی ضًَذ.

تحویل گواهیناهه های ههارت و ابطال
ثش کلیِی فؼبلیت ّبی هطخع ضذُ خْت تحویل گواهیناهه و ابطال آى کِ دس ضش ٍظبی ٍ هسوئَلیت کبسضوٌبس
ٍ سییس هشکض تؼییي ضذُ است ثبیذ ًظبست  ،کٌتشل ٍ اص غحت اًدبم آى هكبثك دستَسالؼول ّب اقویٌبى حبغل ًوبیذ.
 -1کٌتشل ٍ ًظبست ثشفشآیٌذ تحویل گواهینام های ههارت و ابطال دسهشاکض کوِ خوض ٍظوبی ٍ هسوئَلیت کبسضوٌبس ٍ
سییس هشکض تؼییي ضذُ است .
 -2دسیبفت گَاّیٌبهِ ّب خبم اص ستبد ثش اسبس ؾَاثف ٍ همشسات
 -3تبهیي فؿب هٌبست ثشای ًگْذاسی گَاّیٌبهِ ّوب دس هکوبى اهوي ٍ غیشلبثول دسوتشس تَسوف افوشاد هتفشلوِ ثوب سػبیوت
دستَسالؼول اسسبلی هشثَقِ اص سَی دفتش اسصضیبثی هْبست
 -4تؼییي هتػذی غذٍس گَاّیٌبهِ ٍ ًظبست ثش کبس ٍی
 -5کٌتشل ٍ ًظبست ثش غحت غذٍس گَاّیٌبهِ ّب ثش اسبس هستٌذات آصهَى
 -6کٌتشل ٍ ًظبست ثش تٌظین غَستدلسِ ٍ تکویل فشم ّبی تحَیل گَاّیٌبهِ ثِ هشاکض
 -7هستٌذ سبصی هذاسن توبهی فشآیٌذ ّبی قی ضذُ ثِ ًحَ هكلَة خْت اًدبم کٌتشل ّبی الصم ثشای تحَیل گَاّیٌبهِ
 -8اًدبم فشایٌذ اثك بل گَاّیٌبهِ ثشاسبس ؾَاثف ٍ همشسات دفتش اسصضیبثی هْبست
 -9تٌظین غَستدلسبت ٍ هستٌذ سبصی هذاسن توبهی فشآیٌذ ّبی قی ضذُ ثِ ًحَ هكلَة خْت اًدوبم کٌتوشل ّوبی الصم
ثشای اثكبل گَاّیٌبهِ ثش اسبس ؾَاثف ٍ همشسات
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اسسبل گَاّیٌبهِ ّبی اثكبلی ٍ هخذٍضی ثِ ّوشاُ فشم حبٍی اقحػبت خْت اثكبل ثِ ستبد
بزرسی اعتزاضات
 -1دسیبفت اػتشاؾبت ثِ غَست هکتَة اص هشاکض
 -2اًدبم ثشسسی ٍ هویضی سَاالت تَسف کویتِ کبسضٌبسی ٍ هستٌذسبصی ًظشات کویتِ
 -3اسسبل ًتبیح ثشسسی ٍ اػتشاؼ ثِ سَاالت ثِ هشکض اسسبل کٌٌذُ ٍ ری ًفغ حذاکثش ظشف ّ 1فتِ کبسی

تذکزات کلی
 -1بز کلیهی فعالیت های هشخص شذه هزتبط با فزاینذهای آسهوى در اداره کل و هزاکش تابعه(اص خولِ اضبسُ ضوذُ
دس ضش ٍظبی ٍ هسئَلیت کبسضٌبس ٍ سییس هشکض ) ثبیذ ًظبست ،کٌتشل ٍ اص غحت اًدبم آى هكبثك دسوتَسالؼول ّوب
اقویٌبى حبغل ًوبیذ.
 -2سییس اداسُ سٌدص ٍ اسصضیبثی استبى ه ی ثبیست ثش توبهی دستَسالؼول ّب ٍ ؾوَاثف ٍ هموشسات سوٌدص ٍ اسصضویبثی
تسلف کبفی داضتِ ثبضذ ٍ ثِ ًحَ هكلَة هستٌذ سبصی ًوبیذ.
 -3ثب ًبظشاى اػضاهی ستبد ثِ هٌظَس اًدبم کٌتشل ّب ٍ ًظبست ّب ی الصم ٍ هستٌذ سبصی فشآیٌذ ًظبست حست ضویَُ ًبهوِ ٍ
دستَسالؼول ّب ّوکبسی ًوبیذ.
ً -4ظبست ٍ هسئَلیت ثش حسي اخشای توبهی فشآیٌذ ّبی آصهَى ٍ دستَسالؼول ّب ػحٍُ ثش هذیش کل استبى ٍ سوبیش اسکوبى
اداسُ کل ثب سییس اداسُ سٌدص ٍ اسصضیبثی استبى ًیض هی ثبضذ.
 -5دٍسُ ّبی آهَصضی ثِ غَست هستوش ٍ دٍسُ ای دس استجبـ ثب سٍش ّب ،دستَسالؼول ّب ٍ ضویَُ ًبهوِ ّوبی آصهوَى ثوشای
کبسضٌبسبى آصهَى هشاکض ٍ اداسُ کل ثشگضاس ضَد.
 -6گضاسضبت دٍسُ ای(فػلی) ثِ دفتش اسصضیبثی هْبست سبصهبى اسسبل ضَد.
 -7پیگیشی ّبی الصم خْت پشداخت حك الضحوِ قشاحبى سَال ،آصهَىگشاى ػولی ٍ ػَاهل اخشایی سا اص قشیوك هوذیش کول
استبى ثِ ػول آٍسد.
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