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اقدام خیر بلي گساره ها 

 (، كشايسصي، خذمات طىؼت )يا دسخًاست تًسط متقاضي 
.  مُش ي امضاء شذٌ است 

اگش خيش است تٍ استان تشاي كامل كشدن تا ركش وًع اشكال   √
.  اػادٌ شًد 

آيا تًاوايي َا اص وظش ساػت ي جملٍ تىذي َماوىذ استاوذاسد 
.  اطلي است 

.  اگش جًاب خيش است تٍ استان اػادٌ شًد تا اطالح كىىذ   √

آيا تًاوايي پيشىُادي تا محتًاي استاوذاسد اطلي ساصگاس 
. است

. اگش خيش است تٍ استان اػادٌ شًد تا اطالح كىىذ  √

  √ . آيا تلفيقي اص چىذ استاوذاسد مشتثط است

آيا استاوذاسد مشاتٍ كٍ ايه مًضًع سا پًشش دَذ يجًد 
. داسد 

.  اگش جًاب تلي است تٍ استان اػادٌ ي ساَىمايي گشدوذ  √ 

آيا تًاوايي َا تشاي آن كٍ تٍ يك شغل خاص ي يا اوجام 
.  يك فشايىذ ي يا كاسيس يك دستگاٌ اوجامذ مىاسثت داسد 

اگش جًاب خيش است تًاوايي َايي كٍ تكميل كىىذٌ است ي يا   √
. تايذ حزف شًد سا مشخض ي اطالح كىيذ 

آيا تًاوايي َا تٍ لحاظ ساختاس ي وياص تا فشض كامل تًدن 
. مىاسة تا آن طىؼت است 

.  اگش جًاب خيش است تا استان دس ايه مًسد مزاكشٌ شًد   √

.  تٍ كذ استاوذاسد اطلي تا مميض اػذاد يك تا دٌ سا تيفضاييذ - 1  . اگش تًاوايي َا اص َش حيث كامل ي مؼىي داس است 
.  ػىًان اتش تًاوايي سا اوتخاب كىيذ - 2
فُشست تًاوايي َاي تائيذ شذٌ سا تُيٍ ي دس جذيل ياسد - 3

.  كىيذ 
تٍ اداسٌ كل استان ضمه تائيذ وامٍ تضويذ ي تٍ دفتش - 4

.  اسصشياتي مُاست ي دفتش آمًصش دس طىايغ ويض سيوًشت دَيذ
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شماره توانایي از  

استاندارد اصلي اول 

زمان ػنوان توانایي  
جمغ 

ػملي نظري  
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 46 30 16 : مجموع 

شماره توانایي از  

 استاندارد اصلي دوم

جمغ زمان  ػنوان توانایي

 ػملي نظري 
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