
 

دستگاه مربوطه جهت  صوباتم ردیف

 اجرا

1 

 خواریی  یحوَزُ تاوارو ٍ تازرگواً    هَرد ًیاز غادر کٌٌذگاى ش سرهایِ در گردفرایٌذ تاهیي هالی  گردیذهقرر 

استاى از عریق دتیرخاًِ ضَرای اضتغال در دتیرخاًِ ادارُ کل تعاٍى، کار ٍ رفاُ ایتووایی ٍ توا ّورواری اتوا      

تعریف ٍ تٌظین ضذُ ٍ در کارگرٍُ اضتغال  هغرح ٍ هَرد تػووین گیوری اورار    تازرگاًی ٍ دستگاّْای ری رتظ 

 گیرد.

ادارُ کل تعاٍى کار ٍ 

 رفاُ ایتوایی

 اتا  تازرگاًی کرهاًطاُ

2 
اسوتاًذاری در  ٍتَسوعِ هٌوات     ااتػوادی  ّواٌّگی اهَر هعاًٍت حَزُ ی در هقرر ضذ عی دُ رٍز آیٌذُ یلسِ ا

 دش تاار هٌاعق زلسلِ زدُ ترگسار ٍ ًتیاِ آى تِ حَزُ استاًذار ارائِ ضَد.هَرد ًحَُ تأهیي سرهایِ در گر

حَزُ هعاًٍت ّواٌّگی 

اهَر ااتػادی  ٍتَسعِ 

 هٌات  استاًذاری

3 
تا تَیِ تِ ظرفیتْای هٌاسة هرز تااری سَهار هقرر گردیذ ترای تررسی ٍ حل ٍ فػل هسایل هورز در  

آیٌذُ یلسِ ای تا حضَر استاًذار هحترم ٍ هعواًٍیي ری   راستای تسْیل در رًٍذ غادراو عی دٍ ّفتِ

 رتظ ٍ دستگاّْای هرتثظ در ایي هرز تطریل ٍ تػویواو الزم اتخار ضَد

حَزُ هعاًٍت ّواٌّگی 

اهَر ااتػادی  ٍتَسعِ 

 هٌات  استاًذاری

 

ًوًَوِ هلوی ٍ     غوادرکٌٌذگاى توِ  هقرر گردیذ  پیطٌْاد ارائِ هطَ  ّایی از سَی سازهاى تَسعِ تاارو ایوراى  

 تِ ضرح ریل ارائِ ضَد:استاًی 

 فَ  درغذ ترای غادر کٌٌذگاى 11ایرای هػَتِ ضَرای پَل ٍ ایتثار در هَرد تخػیع تسْیالو تا ًرخ  -الف

تسْیل در ضرایظ ٍ ضَاتظ غٌذٍ  ضواًت غادراو ترای غادر کٌٌوذگاى ًوًَوِ یلوی الخػوَظ در هوَرد       -ب

 غادراواز کل ایي کطَر غادراو تِ یرا  تا تَیِ تِ سْن 

 تسْیل در ترخیع، غادراو ٍ  ٍارداو کاال در گورکاو هاًٌذ -ج

 ٍ ترخیع آًْا دریافت تعْذ هثٌی تر ارائِ ًتایج آزهایص کاالّای ًفتی -

ٍ  دریافت تعْذ هثٌی تر ارائِ گَاّی  ًاهِ الزم از ٍزارتخاًِ ّا ٍ دستگاّْای دٍلتی ری رتظ -

 ترخیع کاالّای آًْا

 تعْذ هثٌی تر ارائِ اسٌاد تاًری ترای ترخیع ٍارداو کاالدریافت  -

 ارزش افسٍدُ ی تخص غادراو هالیاو تر  در تازپرداخت هثالغ هرتَط تٍِ تَدی  تسْیل  -چ

 ایغای یاراًِ ّای ًوایطگاّی ترای حضَر غادر کٌٌذگاى ًوًَِ در ًوایطگاُ ّای تیي الوللی خارج از کطَر -د

 

 ضَرای گفتگَی هلی


