ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
-١ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪو اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﻮد؟
ھﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اداره ﮐﻞ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ رھﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد را اﮔﺮ
ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﮭﺮ ﺧﻮد دھﯿﺪ و اﮔﺮ ﺗﮭﺮان ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ اداره ﮐﻞ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
-٢در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و ﮐﻠﻤﮫ ﻋﺒﻮرﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﺪد آن ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اﺑﺘﺪا ﻧﺎﻣﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ داده ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎم
از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
-٣در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و اﺻﻨﺎف ﺑﻌﺪ ازاﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻟﯿﻨﮑﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ" ﮐﮫ در آن ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﻨﯽ ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﺬف و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ ھﻤﮑﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ/ﺻﻨﻒ را داﺷﺖ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارد
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎم و ﮐﺪﻣﻠﯽ ﻣﺴﻮل ﻓﻨﯽ ﻗﺪﯾﻢ از ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﮫ اداره ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن
اداره ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯿﺎز ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ از آن ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدد.
-۵آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﺒﺎر ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ روی ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﯿﺮ .ھﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اش در وﺿﻌﯿﺖ "ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل " ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ" ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮی اش اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ در آن ﺑﺨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻤﮑﺎری دارﻧﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ واردﮐﻨﻨﺪه /ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اداره ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و ﻧﮕﮭﺪاری اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮدد.

-۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﻄﺢ  ٢ﺑﮫ  ١را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﻄﺢ  ٢ﺑﮫ  ١ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ " ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ" ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ )ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪه ( وارد ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﯾﮏ ﮐﺪ رھﮕﯿﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن اداره اﻣﮑﺎن
ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﻄﺢ  ١را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
 -٧آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ روی ﺳﺎﯾﺖ
اداره ﮐﻞ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺧﯿﺮ .ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ ﺑﮫ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖ
واردﮐﻨﻨﺪه/ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اداره ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه/ﺻﻨﻒ روی ﺳﺎﯾﺖ در
ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
-٨در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﺮﮐﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ  ١ﺑﮫ  ٢را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را
اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺟﮭﺖ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺘﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﻌﺪ از آن اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
-٩ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﮔﺮدش ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺪ؟
در دﺳﺘﺮس ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ در ﻟﯿﻨﮏ ﭘﯿﮕﯿﺮی درﺧﻮاﺳﺖ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدش ﭘﺮوﻧﺪه را
دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﻤﻮد ﭘﺮوﻧﺪه در ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻗﺮار دارد .و در اﻧﺘﮭﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮدش ﮐﮫ
ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ "ارﺟﺎع ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اداره ﮐﻞ ﮔﻮاھﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد(

