
 بسمه تعالی

مرحلهه برریهی مهدارر در میه مین ام  هان       بهه ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان معرفی شده 

مهدارر زز   به اطالع می ریاند این داوطلبان ، بدین وییله (فرمنگ و ارشاد ایالمی ) مای اجرایی کیور می رر دی گاه

 –آدرس زامدان بلوار خرمیههر  به  72/88/99لغایت  81/88/99به شرح ذیل را از تاریخ  جهت تایید اطالعات خوداظهاری

 .ت ویل نمایند،به واحد کارگزینی اداره کل فرمنگ وارشادایالمی زامدان، 81خرمیهر 

 .گردد عد  مراجعه داوطلب در مهلت مقرر اعال  شده، به منزله انصراف از یایر مراحل ای خدامی تلقی می :تذکر مهم

 .در یالجاری گرف ه شده باشد تما  رخ پیت نویسی شده که ۳*1قطعه عکس  ۳ .8

 ؛اصل کارت ملی و تصویر پیت و روی آن .7

 ؛اصل شناینامه و تصویر از تمامی صف ات آن .۳

ممههور   در مقطع ت صیلی پذیرف ه شده در ام  ان می رر (گوامینامه موقت یا دانینامه)اصل مدرر ت صیلی .1

 ؛به مهر دانیگاه و تصویر آن

 ؛(برای آقایان)نآت دائم قانونی و تصویر اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافی .5

بهرای میهمولین   )اصل کارت شنایایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصهالح  .6

 ؛(مای اجرائی کیور نا  ام  ان می رر دی گاه رامنمای ثبتدف رچه  8بر ایاس بند ب صف ه  یهمیه ایثارگران

 ؛(برای معلولین)نامه از یازمان بهزیس ی کیوراصل مدارر و معرفی  .2

 7صهف ه   7برایهاس تبصهره   )ارایه مدارر و مس ندات زز  از مراجع ذی ربط برای اصالح حداکثر یهن مقهرر   .1

 ؛(مای اجرائی کیور نا  ام  ان می رر دی گاه رامنمای ثبتدف رچه 

ارشاد ایهالمی و ریهیس یهازمان تبلیغهات     با امضای وزیر فرمنگ و )ارایه مدرر مربوط به ام یاز حافظان قرآن .9

 ؛(ایالمی

هریه ان م هل تولهد منهدر  در     مطابقهت اطالعهات ش  . )شهریه انی  لویت بومیوارایه مدرر برای ای فاده از ا .81

 72/12/8۳99، ارائه ای یهاد م لی و یایر اطالعات منهدر  در اطالعیهه مهورخ    شناینامه داوطلب با شهری ان مورد تقاضا

 (آموزش کیوریازمان ینجش 

 یاز، اقدا  زز  را به عمل آوردت به درخوایت یایر مس ندات مورد نتواند حسب مورد نسب دی گاه اجرایی می. 

 
 


