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 مدارک شناسایی  (الف

 تا پطت شهیٌِ سفید ٍ پطت ًَیسی ضدُ  3*4لطؼِ ػىس  2 .1

 پسیٌت فسم ثثت ًام دز سایت ساشهاى سٌدص آهَشش وطَز  .2

 ی آشهَى ساشهاى سٌدص آهَشش وطَز پسیٌت وازًاهِ  .3

 پسیٌت وازت دػَت تِ تطىیل پسًٍدُ/ هصاحثِ ضغلی .4

 ) یه سسی(/ زسید تؼَیض وازت هلی َّضوٌدپطت ٍ زٍَّضوٌد داٍطلة اصل ٍ تصَیس وازت هلی  .5

 اصل ٍ تصَیس توام صفحات ضٌاسٌاهِ داٍطلة ) یه سسی(  .6

 اصل ٍ تصَیس توام صفحات ضٌاسٌاهِ ّوسس ) یه سسی دز صَزت تاّل(  .7

 یه سسی )ٍیژُ آلایاى( (زٍ ٍ پطت) خدهت اش هؼافیت یا ًظام ٍظیفِخدهت  پایاى وازت تصَیس ٍ اصل .8

اصل ٍ تصَیس هدزن تحصیلی یا گَاّی فساغت اش تحصیل ٍ یا گَاّیٌاهِ هَلت تحصیلی هَزد ًیاش هٌدزج دز آگْی هٌتطسُ  .9

 )یه سسی(

افسادی وِ دازای هدزن وازضٌاسی ازضد هی تاضٌد، هی تایست اصل ٍ تصَیس هدزن وازضٌاسی )هستثط تا زضتِ  نکته:

 ازضد( زا تِ ّوساُ داضتِ تاضٌد. تحصیلی وازضٌاسی

اصل ٍ تصَیس گَاّی پایاى طسح یا هؼافیت اش طسح هطوَلیي لاًَى خدهت پصضىاى ٍ پیساپصضىاى یا حىن وازگصیٌی پایاى  .10

 طسح

 تِ  طسح پایاى ٍ ضسٍع تازیخ لید تا ّا دستگاُ سایس اش طسح تودید حال دز افساد خصَظ دز طسح تِ اضتغال گَاّی .11

 (زٍش تازیخ تِ) طسح اختیازی ٍ اخثازی هدت تفىیه

 طسح دازای پیساپصضىاى ٍ پصضىاى خدهت لاًَى هطوَلیي تسای تسزسی هدازن شهاى دز طسح اش اًصساف تا هَافمت گَاّی .12

 ( زٍش تازیخ تِ )گرزاًٌد هی هتثَع ٍشازت تاتؼِ ساشهاًْای یا داًطگاّْا سایس دز زا خَد طسح وِ اختیازی

 

 ایثارگری و سهمیه معلولینب ( مدارک سهمیه 

هؼتثس اش تٌیاد ضْید ٍ اهَز  یا گَاّی (آسادگان -جانباسان-ده معظم شهذا)ویژه خانوا وازت ایثازگسی ٍ تصَیس اصل .1

 )تِ تازیخ زٍش( ایثازگساى

 تسیح ساشهاى انسانی نیزوی معاونت تایید تا اش هساخغ ذیصالح هؼتثس گَاّییا کارت ایثار رسمنذگان  اصل ٍ تصَیس .2

وطاٍزشی خْت استفادُ اش سویِ ایثازگسی  خْاد ٍشازت هٌاتغ ٍ تَسؼِ هؼاًٍت ٍ اسالهی اًمالب پاسدازاى سپاُ هستضؼفیي،

  )تِ تازیخ زٍش( %5 ایثازگسی سْویِ اش استفادُ خْت دز خثِْ خٌگ داوطلبانه زشهٌدُ یا فسشًد زشهٌدُ تا لید حضَز

صادز وٌٌدُ گَاّی خدهت دز خثِْ تا تأیید تاالتسیي همام ّسیه اش ًیسٍّای  گَاّی هؼتثس اش هساخغ ٍ هماهات ذیصالح .3

 دفاع ٍشازت ،((آخا)) اسالهی خوَْزی ازتص ستاد اسالهی، اًمالب پاسدزاى سپاُ ول ستاد ، هسلح ًیسٍّای ول ستاد) هسلح

 سْویِ اش استفادُ خْت( زٍش تازیخ) تِ(( ًاخا)) ایساى اسالهی خوَْزی اًتظاهی ًیسٍی ،((ٍدخا)) هسلح ًیسٍّای پطتیثاًی ٍ

 (زٍش تازیخ تِ)  خٌگ خثِْ دز داوطلبانه حضَز هدت لید تا زشهٌدُ فسشًد یا زشهٌدُ %5 ایثازگسی

 

 : به گواهی های ارائه شذه اس سایز ارگانهای نظامی و کانون باسنشستگان تزتیب اثز داده نخواهذ شذ. مهمتذکز    

 

ضٌاسٌاهِ پدز یا ّوسس دز صَزت استفادُ اش سْویِ ایثازگساى )ٍیژُ داٍطلثاى ایثازگس هطوَل سْویِ ات تصَیس توام صفح .4

 خاًثاشاى، آشادگاى ٍ زشهٌدگاى(

 

 ( مدارک ارفاقی  به سن:د
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، خاًثاشاىازائِ اصل ٍ تصَیس وازت یا گَاّی ایثازگسی هؼتثس اش تٌیاد ضْید ٍ اهَز ایثازگساى استاى/ ضْسستاى خْت  .5

هؼاف اش ضسایط ). ٍ تاالتس  اسازت آشادگاى یه سال ، فسشًداىٍ تاالتسدزصد  25فسشًداى خاًثاشاى  ضْدا، ، فسشًداىدگاىآشا

 (حداوثس سي

هیصاى  تِ)حداوثس ( ، ّوسس، خَاّس ٍ تسادزهادز ،افساد خاًَادُ هؼظن ضْدا ) ضاهل پدزاصل ٍ تصَیس وازت تٌیاد ضْید تسای  .6

 (سال 5

ٍ یا  زشهٌدگاى دازای ساتمِ حضَز داٍطلثاًِ دز خثِْ ، تِ هیصاى هدت حضَز دز خثِْاصل ٍ تصَیس وازت ایثاز خْت  .7

 .هدت شهاى تستسی یا استساحت پصضىی

 ضدُ خدهت ٍ سَاتك تیوِ تائید هحل وازگصیٌی ادازُهْس  تِ هوَْز دٍلتی، ٍلت توام وازوٌاى خدهتی سَاتك خالصِ ازائِ .8

  (سال 5 هیصاى تِ حداوثس) خدهت ساتمِخْت احتساب  تیوِ ضؼة اش

خْت احتساب  تیوِ ضؼة اش ضدُ تائید تیوِ سَاتك ٍ تصَیس آخسیي لسازداد ٍ (502ازائِ فسم خالصِ سَاتك )فسم ضوازُ  .9

 اػن پصضىی آهَشش ٍ دزهاى ،تْداضت ٍشازت تاتغ هَسسات سایس یا ٍ داًطگاُ دز ضاغل لسازدادی داٍطلثاى لسازدادی سٌَات

  (سال 15 هیصاى تِ حداوثس هدوَػاً)وازگسی هطاغل لسازداد ٍ خاًَادُ پصضه ٍ هؼیي واز لسازداد اش

ٍ گَاّی هستَطِ هوَْز تِ هْس ٍ اهضای ضسوت ٍ هحل خدهت فسد خْت  تیوِ ضؼة اش ضدُ تائید تیوِ ازائِ سَاتك .10

 لسازداد طسف پیواًىازی ّای ضسوت طسیك اش ٍ هستمین غیس صَزت تِ وِ ضاغل ضسوتی داٍطلثاى ضسوتی سٌَاتاحتساب 

 هیصاى تِ حداوثس )هدوَػاً دازًد. اضتغال خدهت تِ پصضىی، آهَشش ٍ دزهاى تْداضت ٍشازت تاتغ هَسسات ٍسایس داًطگاُ تا

  (سال 15

ٍ گَاّی هستَطِ هوَْز تِ هْس ٍ اهضای ضسوت ٍ یا هؤسسِ هحل خدهت فسد  تیوِ ضؼة اش ضدُ ازائِ سَاتك تیوِ تائید .11

 ٍپصضه هؼیي لسازدادواز اش اػن) ٍلت توام لسازداد صَزت تِ وِ داٍطلثاًی لسازدادی یا ٍ ضسوتی سٌَاتخْت احتساب 

 ضسوت یا ٍ پصضىی آهَشش ٍ دزهاى تْداضت ٍشازت تاتؼِ هَسسات سایس یا ٍ داًطگاُ دز( وازگسی هطاغل لسازداد ٍ خاًَادُ

 حداوثس) .اًد ًوَدُ ّوىازی لطغ هَسسِ تا آشهَى تازیخ دز ٍ اًد داضتِ اضتغال خدهت تِ آًْا لسازداد طسف پیواًىازی ّای

 (سال 5 هیصاى تِ

ٍ گَاّی هستَطِ هوَْز تِ هْس ٍ اهضای ضسوت ٍ یا هؤسسِ هحل خدهت فسد  تیوِ ضؼة اش ضدُ ازائِ سَاتك تیوِ تائید .12

داٍطلثاًی وِ تس اساس دستَزالؼول  لسازدادی  (502ازائِ فسم خالصِ سَاتك)فسم ضوازُ  یا ٍ خْت احتساب سٌَات ضسوتی

 سال 15هدوَػاً حداوثس تِ هیصاى  ّای هستَطِ تِ حالت اضتغال دیگسی تثدیل ٍضغ ضدُ اًد )اضتغال تصَزت هستوس(

داٍطلثاًی وِ طسح خدهت ًیسٍی اًساًی هَظف زا تاستٌاد ازائِ گَاّی اضتغال، پایاى لسوتی اش طسح ٍ یا پایاى طسح خْت  .13

 دُ اًد تِ هیصاى اًدام خدهت فَق.لاًَى خدهت پصضىاى ٍ پیساپصضىاى اًدام دا

 .هدت خدهت سستاشی اًدام ضدُازائِ وازت پایاى خدهت ًظام ٍظیفِ خْت احتساب  .14

 


