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 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده 

 پشیٌت تبییذیِ ثجت ًبم  -1

 پشیٌت کبسًبهِ آصهَى  -2

 ثب پشت صهیٌِ سفیذ ٍ پشت ًَیسی شذُ  3*4قغعِ عکس  1 -3

 ) دٍ سشی(فشداصل ٍ تصَیش توبم صفحبت شٌبسٌبهِ  -4

 )دٍ سشی ( ) دس صَست داسا ثَدى (اصل ٍ تصَیش توبم صفحبت شٌبسٌبهِ ّوسش -5

 )دٍسشی( (پشت ٍ سٍ)تصَیش کبست هلی اصل ٍ -6

 )دٍ سشی (اصل ٍ تصَیشگَاّی پبیبى عشح ٍ یب هعبفیت اص عشح هشوَلیي خذهبت پضشکبى ٍ پیشاپضشکبى یب حکن کبسگضیٌی پبیبى عشح  -7

 تزکش: ایي ثٌذ ثشای کسبًی کِ داسای عشح اججبسی هی ثبشٌذ الضاهی است.

 ) ثِ تبسیخ سٍص(هشوَل عشح اختیبسی یب توذیذ عشح هی ثبشٌذ ثبقیذ تبسیخ ششٍع ٍ پبیبىاصل گَاّی اشتغبل ثِ عشح جْت افشادی کِ  -8

 دس صَست پزیشفتِ شذى، ششٍع ثِ کبس افشاد هٌَط ثِ اسائِ اصل گَاّی پبیبى عشح هی ثبشذ.تزکش: 
 دٍ سشی (ثِ تبسیخ سٍص) قیذ تبسیخ اتوبم خذهت ٍظیفِ ثب هتی)هخصَص آقبیبى ( یب ًبهِ اص یگبى خذ (پشت ٍ سٍ) اص خذهت اصل ٍ تصَیش کبست پبیبى ٍ یب هعبفیت -9

  )دٍسشی( تحصیلیاصل ٍ تصَیش آخشیي هذسک تحصیلی یب گَاّی هَقت  -10

مدرک کارشناسی  شزکت کنندگان ردیف آگهی کارشناس امور روانی عالوه بزبزای  گزایشهای روانشناسی کارشناسیمدرک دوره  ارائهتزکش: 

  .الزامی می باشد بالینی/عمومی ارشد رشته روانشناسی

هت ثسیج ٍ اصل ٍ تصَیش کبست یب گَاّی ایثبسگشی اص ثٌیبد ایثبسگشاى هشْذ )خبًَادُ هعظن شْذا، جبًجبصاى، آصادگبى، سصهٌذگبى ٍ اعضبی ًیشٍی هقبٍ -11

 جْت هصبحجِ عوَهی (ثِ تبسیخ سٍص دس صَست ٍجَد)...( 

 ( ٍ ثِ ّوشاُ اصل ٍ تصَیش شٌبسٌبهِ ایشبىعلَم پضشکی هشْذ )کبسهٌذ داًشگبُتصَیش آخشیي حکن کبسگضیٌی پذس یب هبدس  -12

 مدارک ارفاقی به سن :

  ي امضا مُز  تا) تائیذیٍ ياحذ محل خذمت ي سًاتق تیمٍ تامیه اجتماعیَای علًم پششکی تا ارائٍ  ٌدر شزکت َای عزف قزارداد داوشگاساتقٍ خذمت میشان

لغایت پایاى ههلت ثبت ًام  حداکثر سال خذمت غیز رسمی 5حذاکثز تٍ میشان )تٍ تاریخ ريس(  مزتًعٍیا تائیذیٍ معايوت تخصصی  ساسمان مزتًعٍ(

(66/11/55) 

 اوجام شذٌ  مذت خذمت سزتاسی قاوًوی 

 .میشان اوجام خذمات قاوًن خذمت پششکان ي پیزاپششکان ي متعُذیه تٍ خذمت قاوًن مذکًر 

  سال 5درصذ ایثارگزان تٍ میشان حذاکثز  65سُمیٍ کلیٍ مشمًلیه. 

 صرفاً یکی از موارد الف ، ب ، ج ، د : -محل مورد تقاضا یا استان ستانمدارک دال بر  بومی بودن شهر 
 ّوسش یب داٍعلت تَلذ هحل استبى یب شْشستبى .أ

 اصل ٍ تصَیش توبم صفحبت شٌبسٌبهِ داٍعلت 

  ِّوسشاصل ٍ تصَیش توبم صفحبت شٌبسٌبه 

 ثبصًشستگی   یب فعلی خذهت هحل استبى یب شْشستبى( ثبصًشستِ یب شبغل اص اعن)  هسلح ًیشٍّبی یب ٍ پیوبًی دٍلت  ٍ سسوی کبسهٌذ فشصًذ ٍ ّوسش .ب

  هحل قیذ ثب سٍص تبسیخ ثِ)خذهت  هحل اص ثبصًشستگیاصل ٍ تصَیش حکن ثبصًشستگی) پیوبًی یب سسوی یب ًیشٍّبی هسلح( پذس، هبدس، ّوسش ثِ اًضوبم گَاّی 

 جْت افشاد ثبصًشستِ( خذهت ثبصًشستگی

 ثِ اًضوبم آخشیي حکن کبسگضیٌی پیوبًی یب سسوی یب ًیشٍّبی هسلح : پذس، هبدس، ّوسش جْت افشاد )ثِ تبسیخ سٍص ثب قیذ هحل خذهت( گَاّی اشتغبل اص هحل خذهت

 شبغل

 ِاصل ٍ تصَیش توبم صفحبت شٌبسٌبهِ فشد شبغل یب ثبصًشست  

 (ریل هَاسد اص صشفبً یکی) استبى یب شْشستبى دس هتٌبٍة یب هتَالی صَست ثِ( دثیشستبى ساٌّوبئی، اثتذائی،)  داٍعلت تحصیلی سٌَات سبل چْبس حذاقل .ج

 ِگَاّی اشتغبل ثِ تحصیل هعتجش ثب قیذ تبسیخ ششٍع ٍ فشاغت اص تحصیل تبئیذ شذُ ثب هْش آهَصشگبُ ٍ اهضب هسئَل هشثَع 

  ٍ تصَیش کبسًبهِ ّبی تحصیلیاصل 

 سبل ثبشذ. 4تزکش: هجوَع سٌَات تحصیلی هی ثبیست حذاقل 

 تقبضب هَسد هحل استبى یب شْشستبى دس( ّوسش هبدس، پذس، داٍعلت،) افشاد اص یکی سبل 4 حذاقل ثیوِ حق پشداخت سبثقِ .د

 ِاهضبء هْش ثبس، هبدس، ّوسش( اص شعت پشداخت حق ثیوِ سبل هشثَط ثِ یکی اص افشاد )داٍعلت، پذ 4حذاقل  (لبغتشا لبجق سد) گَاّی سبثقِ پشداخت حق ثیو ٍ 

 سبصهبى ثیوِ هشثَعِ 

 ُاصل ٍ تصَیش توبم صفحبت شٌبسٌبهِ فشد ثیوِ شذ 

 قبثل احتسبة است(.صشفبً تَسظ یکی اص افشاد)داٍعلت، پذس، هبدس، ّوسش( )پشداخت حق ثیوِ ثِ هذت تعییي شذُ، 
 .هیجبشذ ًبم ثجت صهبى دس کشَسی تقسیوبت آخشیيثَدى، ثَهی تعییي ثشای شْشستبى ٍ استبى هجٌبی :1تذکز

 .ًوبیٌذ اسائِ هذاسک ثشسسی صهبى دس ًیبص هَسد هذاسک سبیش ّوشاُ ثِ سا ثَدى هذاسک ثَهی ٍ هستٌذات است، الصم ثَهی، ششایظ هشوَل داٍعلجبى کلیِ:2تذکز

  ًخَاّذ شذ. هستشد : هذاسک اسائِ شذُ دس صهبى تشکیل پشًٍذُ ثِ ّیچ عٌَاى 3تزکش 
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 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده هسته گسینش

 * مدارک السامی   

 کامل ي خًاوا (دقیق،) تصًرت   فرم تكويل شدُ اطالعات فردي .1

 شًد()صفحٍ تًضیحات ي اوتخاتات ویش کپی گزفتٍ تصَیر توام صفحات شٌاسٌاهِ  .6

 ) پشت ي ري (تصَیر کارت هلي   .3

 )حداقل یكي از هَارد ذیل( تصَیر آخریي هدرك تحصيلي .4

 تصًیز اصل مذرك تحصیلی یا گًاَی مًقت -

 تصیز گًاَی پایان عزح -

 مذرك معزفی تٍ عزح اس ياحذ عزح ي الیحٍ )مخصًص شاغلیه  ديرٌ عزح( تصًیز -

 ) پشت وًیسی شذٌ ( 4*3قطعِ عكس  سِ .5

 )مخصًص شاغلیه داوشگاٌ(اهضا  ٍ ههر داراي –تصَیر حكن کارگسیٌي  .6

 

 مدارک داراي امتیاز شرایط خاص دستگاه      

 یا تصًیز کارت عضًیت تسیج  در تسیج فعالیتگًاَی  .1

 ICDL) گًاَی آشىایی تا فىايری اعالعات )مُارتُای َفتگاوٍ  تصًیز .6

 گًاَی مذارك ایثارگزی )خاوًادٌ شُذا،جاوثاسان،آسادگان ي..( تصًیز .3

 (درسغح استاوی یا کشًری)فقظ مستىذات مزتًط تٍ کسة رتثٍ علمی،فزَىگی،مذَثی،يرسشی ي....تصًیز .4

         تصًیز مستىذات مزتًط تٍ مقاالت علمی ي پژيَشی معتثز)کشًری یا تیه المللی( يتالیف کتاب   .5

 


