
 ) خدمات اداري و عمومی  ( 10از گـروه               جدول صالحيت هاي رشــته امــور گمــرکی  

 رديف 

 

کد 

 صالحيت
ـ پي الحيت ــشرح ص عنوان صالحيت   ش نيازـ

سوابق تجربی  

 مورد نياز 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

 آزمون دوره کارورزي  دوره آموزشی

1 

 

1-1 

 

بررسی تشريفات 

 گمرکی  واردات کال 

  -کليه قوانين و مقررات بررسی 

، رسيدگی به امور مربوط واردات 

از ورود تا ترخيص کاال تشریفات کاال 

 در گمرک 

مقررات  طبق

مندرج در 

 نامآگهی ثبت

- - - - 

2 2-1 
بررسی تشريفات 

 گمرکی صادرات کال  

بررسی کليه قوانين و مقررات صادرات  

به تشریفات  رسيدگی به امور مربوط

 صدور کاال در گمرک 

مقررات  طبق

مندرج در 

 نامآگهی ثبت

- - - - 

3 3-1 
تعرفه بندي کال در  

 گمرک 

رسيدگی و تشخيص طبقه بندی کاال 

، یادداشتها و  HSبر اساس سيستم 

 قواعد عمومی مربوط

مقررات  طبق

مندرج در 

 نامآگهی ثبت

- - - - 

4 4-1 

رسيدگی به امور اقالم 

از لحاظ ممنوعه 

 گمرکی  

آشنائی و تشخيص قاچاق از لحاظ 

تطبيق  ، مصادیق قانون گمرک

مصادیق قاچاق به موجب قوانين  

 خاص یا قاچاق کاال )اقالم ممنوعه( 

داشتن یکی از  

های صالحيت 

 2یا 1ردیف

سال   5داشتن 

سابقه کار 

عملی و تجربی 

 مفيد  

 آزمون  ماه 3 ساعت    30

 ترانزيت گمرکی کال  5-1 5

رسيدگی به امور ترانزیت کاال طبق 

ای )عرف( گمرکی  قانون گمرک، رویه

و تشریفات مربوط به آنها در ورود و 

 خروج و عبور کاال در مرزها 

داشتن 

صالحيت  

 4ردیف

سال   5داشتن 

سابقه کار 

عملی و تجربی 

 مفيد 

 آزمون  ماه 3 ساعت    30

 غالمعلی شهرکی                                                              

 رئيس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 



 

 ) خدمات اداري و عمومی  ( 10از گـروه                جدول صالحيت هاي رشــته امــور گمــرکی     

 رديف 

 

کد 

 صالحيت
 پيــش نياز شرح صــالحيت  عنوان صالحيت 

سوابق تجربی  

 مورد نياز 

 زين سوابق(سوابق مورد نياز)جايگ

 آزمون دوره کارورزي دوره آموزشی

6 6-1 

تعيين ميزان  

ي نگهداري مسئوليتها 

کال هاي خسارت ديده 

 در اماکن گمرکی  

تشخيص موارد کسر و اضافه تخليه در 

رابطه با حقوق صاحبان کاال، حقوق  

مسئوليت گمرکی و عوارض و 

متصدیان حمل، انباردارها و کارگزاران  

اماکن سارتهای مربوط در  خدر امر 

 گمرک

داشتن 

صالحيت  

 5ردیف 

سال   5داشتن 

سابقه کار 

عملی و تجربی 

 مفيد 

 آزمون   ماه 3 ساعت    30

 غالمعلی شهرکی                                                              

 رئيس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري 
 


