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

کد ردیف
سوابق تجربی ش نیازــپیالحیتــشرح صعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

بررسی تشریفات گمرکی  1- 11
واردات کاال

، رسیدگی واردات -کلیه قوانین و مقررات بررسی 
از ورود تا ترخیص تشریفات کاال به امور مربوط 
کاال در گمرك

مقررات مندرج در طبق
----نامآگهی ثبت

بررسی تشریفات گمرکی 22-1
اال صادرات ک

بررسی کلیه قوانین و مقررات صادرات رسیدگی به 
صدور کاال در گمركامور مربوط به تشریفات 

مقررات مندرج در طبق
----نامآگهی ثبت

رسیدگی و تشخیص طبقه بندي کاال بر اساس تعرفه بندي کاال در گمرك1- 33
، یادداشتها و قواعد عمومی مربوطHSسیستم 

در مقررات مندرج طبق
----نامآگهی ثبت

رسیدگی به امور اقالم 1- 44
ممنوعه از لحاظ گمرکی 

آشنائی و تشخیص قاچاق از لحاظ مصادیق قانون 
تطبیق مصادیق قاچاق به موجب قوانین ،گمرك

خاص یا قاچاق کاال (اقالم ممنوعه)

هاي داشتن یکی از صالحیت
2یا1ردیف

سال 5داشتن 
سابقه کار عملی 

ی مفیدو تجرب
آزمونماه3ساعت30

ترانزیت گمرکی کاال 55-1
رسیدگی به امور ترانزیت کاال طبق قانون گمرك، 

اي (عرف) گمرکی و تشریفات مربوط به آنها رویه
در ورود و خروج و عبور کاال در مرزها

4داشتن صالحیت ردیف
سال 5داشتن 

سابقه کار عملی 
و تجربی مفید

آزمونماه3ساعت30

غالمعلی شهرکی
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري
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66 -1
ي تعیین میزان مسئولیتها

نگهداري کاال هاي خسارت 
دیده در اماکن گمرکی 

تشخیص موارد کسر و اضافه تخلیه در رابطه با حقوق 
مسئولیت صاحبان کاال، حقوق گمرکی و عوارض و 

ارتهاي خسدر امر متصدیان حمل، انباردارها و کارگزاران 
گمركاماکن مربوط در  

داشتن صالحیت 
5ردیف 

سال سابقه 5داشتن 
عملی و تجربی کار 

مفید
آزمونماه3ساعت30

غالمعلی شهرکی
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري


