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 مدارک مًرد ویاز  -2 شمارٌ اطالعیٍ
 

 مدارک شىاسایی  (الف

  تائیسیِ ثثت ًامپطیٌت  .1

 تطىیل پطًٍسُهطحلِ ػَت تِ پطیٌت واضت ز .2

 ضسُ ًَیسی پطت ٍ سفیس ظهیٌِ پطت تا 3*4 ػىس لطؼِزٍ  .3

 ) یه سطی(/ ضسیس تؼَیض واضت هلی َّضوٌسپطت ٍ ضٍَّضوٌس زاٍطلة اصل ٍ تصَیط واضت هلی  .4

زض  سطی یه) ّوسط َّضوٌس هلی واضت تؼَیض ضسیس/  ضٍ ٍ پطت زاٍطلةّوسط  َّضوٌس هلی واضت تصَیط ٍ اصل .5

 صَضت تاّل ( 

 اصل ٍ تصَیط توام صفحات ضٌاسٌاهِ زاٍطلة ) یه سطی(  .6

 اصل ٍ تصَیط توام صفحات ضٌاسٌاهِ ّوسط ) یه سطی زض صَضت تاّل(  .7

 یه سطی )ٍیژُ آلایاى( (ضٍ ٍ پطت) ذسهت اظ هؼافیت یا ًظام ٍظیفِذسهت  پایاى واضت تصَیط ٍ اصل .8

اصل ٍ تصَیط هسضن تحصیلی یا گَاّی فطاغت اظ تحصیل ٍ یا گَاّیٌاهِ هَلت تحصیلی هَضز ًیاظ هٌسضج زض آگْی هٌتططُ  .9

 )یه سطی(

گعیٌی پایاى اصل ٍ تصَیط گَاّی پایاى ططح یا هؼافیت اظ ططح هطوَلیي لاًَى ذسهت پعضىاى ٍ پیطاپعضىاى یا حىن واض .10

 ططح

 زاًطگاُ، تاتؼِ ّای ّای ٍاحس زض ضاغل ٍ ططح هطوَلیي )حىن، هؼطفی ًاهِ( خْت ططح توسیس یا ططح تِ اضتغال گَاّی  .11

 (ضٍظ تاضید تِ) ططح اذتیاضی ٍ اخثاضی هست تفىیه تِ ططح پایاى ٍ ضطٍع تاضید لیس تا

 :مدارک دال بر بًمی بًدن

تَهی گعیٌی اطالػیِ هَضخ  فطم طثك)تائیسیِ اػضای ضَضای اسالهی ضٍستا ٍ هطوع تْساضت ضْطستاى  تىویل ضسُ ٍ فطم .12
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 اصل ٍ تصَیط توام صفحات ضٌاسٌاهِ زاٍطلة ) یه سطی(  .13

 اصل ٍ تصَیط توام صفحات ضٌاسٌاهِ ّوسط ) یه سطی زض صَضت تاّل(  .14

زض صَضت یىساى ًثَزى هحل تَلس زاٍطلة یا ّوسط)طثك هٌسضخات ضٌاسٌاهِ( تا ضٍستا یا ضْطستاى هَضز تماضای  .15

تسایی، گَاّیٌاهِ هَلت پایاى زٍضُ تحصیالت زٍ همطغ واهل اظ هماطغ تحصیلی)اتپصیطش تَْضظ ، اضائِ اصل ٍ تصَیط 

ضاٌّوایی ٍ هتَسطِ( ٍ زض ذصَظ فاضؽ التحصیالى ًظام خسیس زٍ همطغ واهل اظ هماطغ تحصیلی)اتتسایی، هتَسطِ اٍل 

 ٍ هتَسطِ زٍم( زض ضٍستا یا ضْطستاى هَضز تماضا )هوَْض تِ هْط آهَظش ٍ پطٍضش(

 ب ( مدارک سهمیٍ ایثارگری ي سهمیٍ معلًلیه

هؼتثط اظ تٌیاز ضْیس ٍ اهَض  یا گَاّی (آسادگان -جانباسان-ده معظم شهذاخانوا )ویژه واضت ایثاضگطی ٍ تصَیط اصل .1

 )تِ تاضید ضٍظ( ایثاضگطاى

 تسیح ساظهاى انسانی نیزوی معاونت تاییس تا اظ هطاخغ شیصالح هؼتثط گَاّییا کارت ایثار رسمنذگان  اصل ٍ تصَیط .2

وطاٍضظی خْت استفازُ اظ سویِ ایثاضگطی  خْاز ٍظاضت هٌاتغ ٍ تَسؼِ هؼاًٍت ٍ اسالهی اًمالب پاسساضاى سپاُ هستضؼفیي،

  )تِ تاضید ضٍظ( %5 ایثاضگطی سْویِ اظ استفازُ خْت زض خثِْ خٌگ داوطلبانه ضظهٌسُ یا فطظًس ضظهٌسُ تا لیس حضَض

اظ ًیطٍّای  گَاّی هؼتثط اظ هطاخغ ٍ هماهات شیصالح صازض وٌٌسُ گَاّی ذسهت زض خثِْ تا تأییس تاالتطیي همام ّطیه .3

 زفاع ٍظاضت ،((آخا)) اسالهی خوَْضی اضتص ستاز اسالهی، اًمالب پاسسضاى سپاُ ول ستاز ، هسلح ًیطٍّای ول ستاز) هسلح

 سْویِ اظ استفازُ خْت( ضٍظ تاضید) تِ(( ًاخا)) ایطاى اسالهی خوَْضی اًتظاهی ًیطٍی ،((ٍزخا)) هسلح ًیطٍّای پطتیثاًی ٍ

 (ضٍظ تاضید تِ)  خٌگ خثِْ زض داوطلبانه حضَض هست لیس تا ضظهٌسُ فطظًس یا ضظهٌسُ %5 ایثاضگطی
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 : به گواهی های ارائه شذه اس سایز ارگانهای نظامی و کانون باسنشستگان تزتیب اثز داده نخواهذ شذ. مهمتذکز    

زاٍطلثاى ایثاضگط هطوَل سْویِ ات ضٌاسٌاهِ پسض یا ّوسط زض صَضت استفازُ اظ سْویِ ایثاضگطاى )ٍیژُ تصَیط توام صفح .4

 خاًثاظاى، آظازگاى ٍ ضظهٌسگاى(

استفازُ اظ  ػثاضت تا لیس استاى هحل الاهت خْت استفازُ اظ سْویِ هؼلَلیياضائِ گَاّی هؼلَلیت اظ ساظهاى تْعیستی  .5

 % استرساهی )تِ تاضید ضٍظ (3سْویِ 

 ( مدارک ارفاقی  بٍ سه:د

، خاًثاظاىایثاضگطی هؼتثط اظ تٌیاز ضْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى استاى/ ضْطستاى خْت اضائِ اصل ٍ تصَیط واضت یا گَاّی  .6

هؼاف اظ ضطایط ). ٍ تاالتط  اساضت آظازگاى یه سال ، فطظًساىٍ تاالتطزضصس  25فطظًساى خاًثاظاى  ضْسا، ، فطظًساىآظازگاى

 (حساوثط سي

هیعاى  تِ)حساوثط ( ، ّوسط، ذَاّط ٍ تطازضهازض ،) ضاهل پسضافطاز ذاًَازُ هؼظن ضْسا اصل ٍ تصَیط واضت تٌیاز ضْیس تطای  .7

 (سال 5

ٍ یا  ضظهٌسگاى زاضای ساتمِ حضَض زاٍطلثاًِ زض خثِْ ، تِ هیعاى هست حضَض زض خثِْاصل ٍ تصَیط واضت ایثاض خْت  .8

 .هست ظهاى تستطی یا استطاحت پعضىی

 
زاٍطلثاًی وِ ططح ذسهت ًیطٍی اًساًی هَظف ضا تاستٌاز اضائِ گَاّی اضتغال، پایاى لسوتی اظ ططح ٍ یا پایاى ططح خْت  .9

 زُ اًس تِ هیعاى اًدام ذسهت فَق.لاًَى ذسهت پعضىاى ٍ پیطاپعضىاى اًدام زا

 
 .هست ذسهت سطتاظی اًدام ضسُاضائِ واضت پایاى ذسهت ًظام ٍظیفِ خْت احتساب  .10

 


