فزايٌذ بزرسي ٍتبييذ صالحيت هسئَليي ايوٌي
 )1هزاجعِ وبرفزهبي ٍاحذ بِ ادارُ اجزائي هحل ٍ هعزفي هسئَل ايوٌي هَرد ًظز خَد ٍ تىويل ٍ ارائِ هذارن السم ٍ ثبت
ًبم در سبهبًِ هسئَليي ايوٌي
 )2بزرسي اٍليِ صالحيت هتمبضي اخذ صالحيت ٍ تغبيك همذهبتي شزايظ ٍ سَابك علوي ٍ تجزبي ٍي بب هفبد آئيي ًبهِ
بزرسي صالحيت هسئَل ايوٌي ٍ دستَرالعول اجزائي آى تَسظ ببسرس وبر هحلي تعييي شذُ.
 )3تغبيك هشخصبت هتمبضي اخذ صالحيت هسئَل ايوٌي ٍاجذ شزايظ بب ببًه اعالعبت هسئَليي ايوٌي ٍاحذّبي استبى،
بوٌظَر جلَگيزي اس اشتغبل خبرج اس ضَابظ هتمبضي در سبيز ٍاحذّبٍ ،فك آئيي ًبهِ ٍ دستَرالعول هزبَعِ.
 )4در صَرتي وِ بِ تشخيص ببسرس وبر هحل ،هتمبضي اخذ صالحيت هسئَل ايوٌي شزايظ اٍليِ السم را داشتِ ببشذ
(داشتي صالحيت عوَهي) ،هذارن هَرد ًيبس بزاي بزرسي ًْبيي در وويتِ استبًي در ادارُ هحل ،تىويل ٍ ّوزاُ بب ًبهِ
اداري هٌضن بِ اعالم ًظزببسرس وبر جْت عزح در وويتِ استبًي بِ ادارُ ول ارسبل هي گزدد.
 )5در صَرتي وِ بِ تشخيص ببسرس وبر هحل هتمبضي ٍاجذ شزايظ السم ٍفك آئيي ًبهِ ًببشذ ،رسوبً بِ وبرفزهب ابالغ گزدد
تب فزد ٍاجذ شزايظ ديگزي را ٍفك آئيي ًبهِ هعزفي ًوبيذ.
 )6بزرسي ًْبيي صالحيت هتمبضي تبئيذ صالحيت در وويتِ استبًي بوٌظَر تصوين گيزي جْت تبئيذ يب عذم تبئيذ
صالحيت ٍي.
 )7تبئيذ يب عذم تبئيذ صالحيت عوَهي هتمبضي تَسظ رئيس ادارُ ببسرسي وبر ٍفك آئيي ًبهِ ٍ همزرات هزبَعِ در وويتِ
استبًي.
 )8درصَرتي وِ صالحيت عوَهي هتمبضي در وويتِ استبًي هَرد تائيذ لزار گيزد ٍلي هذرن تحصيلي ٍي هزتبظ بب ايوٌي
ًبَدُ ٍ دٍرُ ّبي آهَسشي السم را ًگذراًذُ ببشذ ،وويتِ استبًي عي ًبهِ اي بِ ادارُ تببعِ حَسُ هزبَعِ

(ّوزاُ بب

رًٍَشت بِ ٍاحذ هحل اشتغبل هتمبضي ) اعالم خَاّذ ًوَد وِ بب اًجبم ّوبٌّگي ّبي السم وبرفزهبي ٍاحذ ،هتمب ضي را
جْت گذراًذى دٍرُ ّبي آهَسشي السم در اًجوي صٌفي هسئَليي ايوٌي حَسُ هزبَعِ ثبت ًبم ًوبيذ.
 )9اًجوي صٌفي هسئَليي ايوٌي هحل ًسبت بِ ثبت ًبم ٍ آهَسش هتمبضي داراي هعزفي ًبهِ اس وويتِ استبًي الذام ًوَدُ
ٍ پس اس گذراًذى دٍرُ ّبي آهَسشي تعزيف شذًُ ،تبيج آى را بصٍرت هىتَة بِ وويتِ استبًي اعالم هي ًوبيذ .
 )10توذيذ صالحيت هسئَل ايوٌي ٍاحذ هٌَط بِ عي ًوَدى هجذد وليِ هزاحل فَق هي ببشذ؛ بب ايي تفبٍت وِ هتمبضي در
صَرت لشٍم ٍ بِ تشخيص وويتِ استبًي ببيذ دٍرُ ّبي ببس آهَسي را (بِ جبي دٍرُ ّبي گذراًذُ شذُ لبلي ) ،سپزي
ًوبيذ.
تبصرُ –توذيذ صالحيت هسئَل ايوٌي هٌَط بِ تٌظين گشارش ببسرس وبر هحل اس ويفيت عولىزد ٍي ٍ ارسبل بوَلع
گشارشبت دٍرُ اي هسئَل ايوٌي بِ ادارُ وبر هحل هي ببشذ( .ارسيببي ًْبيي عولىزد بب وويتِ استبًي خَاّذ بَد)

