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 باسمه تعالی

 اطالعیۀ اعالم وتایج مرحلۀ ايّل دايطلبان تأسیس مؤسسٍ  میاوجی گری 

ٓ سساوذ وتأح مشحلّ ايّل ياخذٔه تأسٕس  ٓ گشْ م ٍ اطالع ولٍٕ ثبت وام وىىذگان تأسٕس مإسسّ مٕاود بذٔه يسٕلٍ ب

ٓ گشْ بش اساس اطالعات اعالمٓ  (مذسن تحصٕلٓ، سًابك تدشبٓ مشتبط ي أثاسگشْ)  دايطلبانمإسسّ مٕاود

مشاخعٍ متماضٕان خُت مشاَذِ وتأح بٍ آدسس مزوًس . سؤٔت مٓ باشىذ  لابلwww.mianjigari.orgدسسأت 

 . اودام خًاَذ شذ98الصم بٍ روش است مشحلّ ديم اعالم وتأح دس شُشًٔس ماٌ سال . ومأىذ

 فرایىد دعًت بٍ آزمًن شفاَی - 1بىد 

ٓ بأست پس اص تىمٕل فشم شماسٌ ٔه ، تصًٔش آن سا  دايطلباوٓ وٍ اسامٓ آوُا دس سأت فًق دسج گشدٔذٌ است، م

پس اص بشسسٓ اطالعات اسسالٓ، اص متماضٕان خُت ششوت . أمٕل ومأىذ takmil@mianjigari.org بٍ آدسس

دايطلبان مٓ بأست پس اص تعٕٕه وًبت ي تاسٔخ آصمًن شفآَ وسبت .دس آصمًن شفآَ دعًت بٍ عمل خًاَذ آمذ

ٍ َاْ آصمًن شفآَ ي گضٔىش اص طشٔك لٕىه صٔش (دي مٕلًٕن) 2.000.000بٍ ياسٔض مبلػ   سٔال بابت تأمٕه َضٔى
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 .الذام ومأىذ
 

الصم تٍ رکش است يجٍ پشداختی ، تٍ َیچ عىًان مستشد وخًاَذ شذ لزا الصم است دايطلثان دس پشداخت َضیىٍ دقت الصم : 1تزکش

 . سا تٍ عمل آيسوذ ي پس اص تعییه وًتت مصاحثٍ وسثت تٍ ياسیض مثلغ مزکًس اقذام ومایىذ

چىاوچٍ فقذان ششایط دايطلة دس َش یک اص مشاحل جزب معلًم شًد، سيوذ پیگیشی پشيوذٌ جزب متقاضی تالفاصلٍ : 2تزکش

 .متًقف خًاَذ شذ

 :زمان ي مکان آزمًن شفاَی- 2بىد 

ٓ شذگان اص خشداد ماٌ  مىان ي صمان دلٕك آصمًن شفآَ َش دايطلب بٍ .  آؼاص خًاَذ شذ1398آصمًن شفآَ معشف

 .مًخب تماس تلفىٓ ابالغ خًاَذ شذ

ٓ گشدد ي امىان تؽٕٕش آن يخًد وذاسد: تزوش عذم پاسخگًٔٓ بٍ تلفه . صمان آصمًن شفآَ ٔىباس تعٕٕه ي ابالغ م

 . وًبت بٍ مىضلٍ اوصشاؾ اص ششوت دس مصاحبٍ علمٓ است2َمشاٌ دس 
 

 مىابع آزمًن شفاَی- 3بىد 

آصمون ضفاهی بشای هش یک اص متقاضیان دس صمینه سضته تحصیلی آنها و دس حذ مطالب مقطع کاسضناسی بشگضاس 

 .می ضود
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 :مدارک الزم برای تشکیل پريودٌ در ريز مصاحبٍ علمی- 4بىد 

  فشم تکمیل ضذه ضماسه یک موضوع بنذ الف -1

 . تمام سخ که دس سال جاسی گشفته ضذه است3*4دو قطعه عکس  -2

 اصل و تصویش کاست ملی -3

 ( و باالتش2کاسضناسی یا سطح )مذاسک تحصیلی  -4

ّوچٌیي الصم . فشم اسصیبثی ٍ هذسک استخذاهی جبیگضیي هذسک تحصیلی ًیستٌذ ٍ هَسد قجَل، ٍاقع ًوی شًَذ: تَجِ

 حَصٍی داسا ثَدى هذسک علوی هعتجش الضاهی است ٍ صشف اسائِ 4 ٍ 3ثِ رکش است، ثشای داًش آهَختگبى سطَح 

 .کبفی ًیست (ثذٍى اسائِ پبیبى ًبهِ)گَاّی اتوبم پبیِ 

 گواهی اضتغال به تحصیل بشای داوطلبان دس حال تحصیل  -5

 گواهی الصم اص کانون وکالی دادگستشی یا مشکض اموس مطاوسان و وکال قوه قضائیه بشای وکال  -6

 گواهی تذسیس با قیذ مذت فعالیت آموصضی -7

 گواهی مطاوسه با قیذ مذت آن -8

 گواهی سوابق استخذامی -9

 گواهی فعالیت به عنوان امام جمعه یا امام جماعت  -10

 گواهی فعالیت دس ضوساهای حل اختالف  -11

 گواهی فعالیت دس دفاتش اسناد سسمی  -12

 اسائه گواهی ایثاسگشی -13

 . تْیِ ٍ تحَیل شًَذ A4ّوِ هذاسک هی ثبیست دس قطع : 1تزکش

دس صَست ًقص هذاسک هَسد اشبسُ دس سٍص هصبحجِ علوی اص تشکیل پشًٍذُ هوبًعت ثِ عول خَاّذ آهذ ٍ داٍطلت  : 2تزکش

 .حق ششکت دس هصبحجِ علوی سا ًخَاّذ داشت

هالک احشاص ششایط عوَهی ٍ اختصبصی، هَاسد ادعبیی ٌّگبم ثجت ًبم اٍلیِ هی ثبشذ لزا هسئَلیت صحت ٍ سقن : 3تزکش 

ثٌبثشایي کسبًی کِ ششایط الصم سا ًذاسًذ، ثبیذ اص اداهِ . اطالعبت ثجت شذُ دس سبیت هیبًجی گشی  ثِ عْذُ داٍطلت است

 .هشاحل جزة اًصشاف ًوبیٌذ دس غیش ایي صَست دس هشاحل ثعذی حزف خَاٌّذ شذ ٍ هجلغ دسیبفتی هستشد ًخَاّذ شذ
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 وحًٌ اعمال امتیازات- 5بىد 

 سابقٍ خدمت -1

 امتیاص45 امتیاص تا سقف 1.5به اصای هش سال : اضتغال  به کاس قضایی  

 امتیاص30 امتیاص تا سقف 1به اصای هش سال : و سشدفتشی (187ماده )وکالت، مطاوس حقوقی  

 امتیاص20 امتیاص تا سقف 1به اصای هش دو سال : تذسیس دس مشاکض آموصضی  

 امتیاص30 امتیاص تا سقف 1به اصای هش سال : مطاوس تشبیتی و سوانطناسی  

 امتیاص20 امتیاص تا سقف 1به اصای هش دو سال : استخذام دولتی دس مطاغل مشتبط  

 امتیاص20 امتیاص تا سقف 1به اصای هش دو سال : عضویت دس ضوساهای حل اختالف  

 امتیاص 20 امتیاص تا سقف 1به اصای هش دو سال : ائمه جماعات  

 . اهتیبص هی ثبشذ60حذاکثش اهتیبص قبثل استفبدُ دس ایي ثخش : تَجِ

 ( آئیه وامٍ میاوجی گری 11در یکی از رشتٍ َای مًضًع بىد ت مادٌ  )آخریه مقطع تحصیلی -2

 امتیاص40: دکتشی و معادل آن  

 امتیاص30: دانطجوی دکتشی  

 امتیاص20: کاسضناسی اسضذ و معادل آن  

 امتیاص15: دانطجوی کاسضناسی اسضذ  

 امتیاص10: کاسضناسی و معادل آن  

 ایثارگری -3

 امتیاص2 دسصذ 5به اصای هش : جانباصان  

 امتیاص 2به اصای هش ماه اساست : آصادگان  

 امتیاص1به اصای هش ماه سابقه حضوس دس جبهه پیص اص تصویب قطعنامه : سصمنذگان  

  امتیاص20: (پذس، مادس، همسش و فشصنذ)خانواده ضهیذ  

  امتیاص10 : (خواهش یا بشادس)خانواده ضهیذ  

  امتیاص5: ( دسصذ و باالتش25همسش و فشصنذان آصادگان و جانباصان )خانواده ایثاسگش  

 . اهتیبص هی ثبشذ30حذاکثش اهتیبص قبثل استفبدُ دس ایي ثخش : تَجِ

 دسصذ اص سهمیۀ پزیشش متقاضیان تأسیس مؤسسات میانجی گشی به 20الصم به رکش است حذاقل 

 .ایثاسگشان اختصاظ خواهذ یافت

 


