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  دارد

اداره ثبت اسناد و امالک ...
سالم علیکم

    پیرو نامه شماره ١٠٢/١٤٠٠/١٩٠٣٩-١٤٠٠/٠٧/٠٣ پیرامون برگزاری آزمون اختبار از متقاضیان دفتریاری ٤٤ نفر از پذیرفته 
شدگان آزمون کتبی مورخ ١٣٩٩/٠٦/٠٧  ،بدینوسیله نتیجه صورتجلسه مصاحبه از متقاضیان دفتریاری مورخ ١٤٠٠/٠٧/٠٨ به 
پیوست ارسال ،مقتضی است ضمن اعالم به متقاضیان حوزه ثبتی آن اداره ،در اجرای مرقومه شماره ١٤٠٠/٨٣٨٣٨ مورخ 
١٤٠٠/٠٥/١١ مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان، به منظور تسریع و تسهیل در تکمیل مدارک پرونده متقاضاین و 
جلوگیری از اتالف وقت و عدم مراجعات مکرر متقاضیان به سازمان  مقرر گردد تا کلیه تشریفات الزم از قبیل :  ( اخذ تائیدیه مدرک 
تحصیلی ـ اخذ تائیدیه کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی  برای آقایان ـ اخذ گواهی دال بر تندرستی و 
توانائی کار در سمت دفتریاری و عدم اعتیاد به مواد مخدر از مرکز پزشکی قانونی ـ اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ـ اخذ گواهی فقدان دفتریار و 
عدم معرفی شخص دیگری غیر از متقاضی حاضر از طرف دفترخانه مورد نظر ـ اخذ تعهد عدم اشتغال متقاضی در مشاغل منافی با دفتریاری بر 
اساس موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی ـ اخذ تضمین دفتریاری   برابر ماده ۱۵ آئین نامه اصالحی قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰  - 
اخذ گواهینامه مهارت های کامپیوتری  ICDL  درجه یک و درجه دو (مقدماتی و پیشرفته مجموعاً ۱۳۰ ساعت) از مراکز معتبر، پاسخ استعالمات به 
همراه تصویر کارت ملی،تمام صفحات شناسنامه، ۳ قطعه عکس ۴×۳ و معرفی نامه سردفتر به تفکیک سابقه متقاضیان ) به این اداره کل ارسال تا 
مراتب به سازمان منعکس گردد.ضمناً چنانچه از متقاضیان ساکن مشهد می باشند می توانند جهت اخذ استعالم های یاد شده با 

در دست داشتن مدارک مثبته به اداره امور اسناد و سردفتران این اداره کل مراجعه نمایند .

گیرنده رونوشت : 
١-جناب آقای کیانی مدیر کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان عطف به مرقومه شماره فوق الذکر جهت استحضار.ضمناً 
جهت تنظیم سند  تضمین دفتریاری جهت هماهنگی وحدت رویه در کل کشور مستدعی است  دستور فرمائید نمونه  متن سند 

تضمین دفتریاری  را به این اداره کل ارسال تا اقدام الزم معمول گردد.
٢-آقایان معاونین ،ادارات  محترم بازرسی ارزیابی عملکرد و امور اسناد و سردفتران ثبت استان جهت آگاهی.

٣-کانون محترم سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی ،  لیست  قبول شدگان متقاضیان دفتریاری به پیوست  ارسال  الزم است 
بنحو مقتضی جهت اقدام به اطالع نامبردگان  برسد.

  


