( شزايط و نکات هزبوط به داوطلبين رديف شغلی  – 71هاهور انتظاهی تهزان )
شزايط :
 -1تاتؼيت زٍلت جوَْضي اسالهي ايطاى.
 -2تسيي تِ يىي اظ ازياى ضسوي وطَض.
 -3اػتماز ٍ تؼْس تِ ًظام جوَْضي اسالهي ايطاى.
 -4ػسم اضتْاض تِ فساز ٍ ًساضتي سَء ساتمِ.
 -5تطاي زاٍعلثاى ضزيف ضغلي ( 17هاهَض اًتظاهي  -تْرطاى) زاضرتي وراضپ يايراى ذرسهت ٍظيفرِ ػورَهي العاهيسرت  .ثبت
متق ضي ای که دارای ک رت مع في

تح

ات

هر عنوان (پزشکی و غيرپزشکی) می ب شنذ مورد قبول اخواهذ بود .

تبصزه  :تاضيد تطذيع اظ ذسهت تايس لثل اظ تاضيد  1390/8/1تاضس.
 -6هسپ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي اًجام ضسُ تِ حساوثط سي اضافِ ذَاّس ضس.
 -7حسالل سي استرسام  18سال توام(هتَلسيي  1372/8/1تِ لثل) ٍ حساوثط سي تِ ضطح هٌسضج زضجسٍل آگْي استرسام هي تاضس.
تبصزه  :الظم تِ شوط است تطاساس لاًَى اغالح حساوثط سي استرسام ،ضطط حساوثط سي هتماضياى ايثراضگط زض غرَضپ اضاهرِ هرساضن
هؼتثط اظ سَي هطاجغ شيغالح تِ ضطح شيل افعايص هيياتس :
 تِ هيعاى ذسهت زاٍعلثاًِ زض جثِّْاي جٌگ ٍ ًيع هسپ ظهاى استطاحت يعضىي ٍ يا تستطي ضسى زض اثط هجطٍحيت جٌگي. تِ هيعاى اساضپ ٍ حضَض زض جيِْ زض هَضز افطازي وِ تِ اساضپ زضوي تؼثي ٍ يا گطٍُّاي ضس اًمالتي زضآهسُاًس. افطاز ذاًَازُ هؼظن ضْسا ،جاًثاظاى  ،آظازگاى ٍ هفمَزاالثطّا (ضاهل ّوسط ،فطظًس ،تطازض ،ذَاّط) تِ هيعاى  5سال. -8ػسم اضتغال تِ واض تِ غَضپ ضسوي ،ثاتت ،ضسوي ر آظهايطي ٍ ًساضتي تؼْس ذسهت زض ساظهاىّاًْ ،ازّا ٍ هطاوع آهَظضي.
 -9ػسم اضتغال تِ تحػيل زض هماعغ تاالتط .
 -10تاضيد فطاغت اظ تحػيل تايس لثل اظ تاضيد  1390/8/1تاضس .
 -11زاضتي سالهت واهل جسن ٍ ضٍاى ٍ تَاًايي واهل اًجام واض تِ تطريع تْساضي تاًه.
نکته :
تطاي زاٍعلثاى ضزيف ضغلي ( 17هاهَض اًتظاهي تْطاى)  ،هَفميت زض آظهَى آهازگي جسواًي ػالٍُ تط هطحلِ فَق العاهيست .
 -12ايثاضگطاى ػعيط زض غَضپ زاضا تَزى ضطايظ الظم ،عثك ضَاتظ اظ اٍلَيتّاي ذاظ ذَز تطذَضزاض ذَاٌّس تَز.
نکته ههن :
ّط زاٍعلة هي تَاًس تٌْا زض يه ضزيف ضغلي ضطوت ًوايس ( .زض غَضپ ػسم ضػايت ايي هَضَع اظ سَي زاٍعلة  ،تاًره هجراظ ترِ
حصف تواهي ثثت ًام ّاي ٍي ذَاّس تَز ) .
هزاحل ثبتنام :
 -1تىويل فطم ضواضُ  1تماضاي استرسام
 -2وليِ زاٍعلثاى هيتايست هثلغ  800000ضيال تِ حساب ضواضُ ( )10154/20تِ ًام ازاضُ واضگعيٌي تاًه هطوعي جوَْضي اسرالهي
ايطاى (لاتل يطزاذت زض وليِ ضؼة تاًه هلي ايطاى زض سطاسط وطَض) ٍاضيع ًوَزُ ٍ ضواضُ فيص هطتَعِ (ضواضُ ضص ضلوي ٍ لطهرع
ضًگ) ضا زض هحل تؼييي ضسُ فطم تماضاي ايٌتطًتي ذَز ٍاضز ًوَزُ ٍ اغل فريص ضا زض ضٍظ آظهرَى اضاهرِ ًوايٌرس .ترسيْي اسرت ترِ
زاٍعلثاًي وِ زض ضٍظ آظهَى اغل فيص ٍاضيعي ضا اضاهِ ًٌوايٌس ،اجاظُ ضطوت زض آظهَى زازُ ًرَاّس ضس.
 -3زاٍعلثاى هيتايست زض ضٍظّاي  1390/8/30 ٍ 29 ، 28تِ سايت هطاجؼِ ٍ ًسثت تِ يطيٌرت وراضپ ضرطوت زض آظهرَى اسرترساهي
ذَز السام ًوايٌس .ظهاى ٍ هحل تطگعاضي آظهَى ًيع زض واضپ هطتَعِ هٌسضج ٍ تِ اعالع زاٍعلثيي ذَاّس ضسيس.
سايز نکات :
 -1چٌاًچِ هتماضي تا هسضن تحػيلي تاالتط اظ همغغ اػالم ضسُ زض آگْي ،زض آظهَى ضطوت ًوايس ٍ يا تِ ّط زليل ٍاجس ضرطايظ اػرالم
ضسُ ًثاضس ،اظ استرسام ٍ ازاهِ ّوىاضي ٍي زض ّط هطحلِ وِ هطرع گطزز ،هواًؼت تِ ػورل آهرسُ ٍ وليرِ ّعيٌرِ ّراي هتؼلمرِ
( تٌا تِ تطريع ٍ غالحسيس تاًه ) اظ ٍي اذص ذَاّس گطزيس .
.
 -2زاٍعلثاى گطاهي تِ ضطط حسالل هؼسل ول تؼييي ضسُ تطاي وليِ هماعغ زلت الظم ضا هثصٍل ًوايٌس.

 -3اظ زاٍعلثاى ضزيف ضغلي  ( 17هاهَض اًتظاهي تْطاى) تؼْس  20سالِ هثٌي تط ذسهت زض ضغل هصوَض اظ تسٍ استرسام اذص ذَاّس ضس
 ،لصا ايٌگًَِ هسترسهيي هازاهيىِ زض ايي سوت هطغَل ذسهت ّستٌس  ،چٌاًچِ هسضن تحػريلي تراالتطي اذرص ٍ ترِ تاًره اضاهرِ
ًوايٌس ،اهىاى تغييط ضغل ٍ يصيطش هسضن تحػيلي آًاى فطاّن ًرَاّس تَز .
ّ -4عيٌِ ثثت ًام تِ ّيچ ػٌَاى هستطز ًرَاّس ضس .اظ ايي ضٍ الظم است هتماضياى استرسام لثل اظ ثثت ًام ضطايظ اسرترساهي ضزيرف
ضغلي هَضز ًظط ذَز ضا تِ زلت هغالؼِ ٍ زض غَضپ تغاتك السام تِ ثثت ًام ًوايٌس .
 -5اظ آًجا وِ ًفطاپ تطتط ّط ضزيف ضغلي زض هطحلِ آظهَى وتثي ،هتؼالثاً اظ عطيك تواس تلفٌي جْت ضطوت زض هػاحثِ ػلوي ،زػَپ
تِ ػول ذَاّس آهس؛ لصا همتضي است زاٍعلثاى زضذػَظ زضج تلفيّاي ضطٍضي تواس ذَز زلت الظم ضا هثصٍل زاضًس.
 -6استرسام زض تاًه هطوعي جوَْضي اسالهي ايطاى هٌَط تِ تَفيك زض تواهي هطاحل هطتَط (آظهَى وتثي ،هػاحثِ  ،آظهرَى آهرازگي
جسواًي ،گعيٌص  ،ػسم سَءييطيٌِ ٍ تاييس تْساضي تاًه) ذَاٌّس تَز.
 -7هتماضياى زض غَضپ اًػطاف  ،اذطاج ٍ يا لغغ ضاتغِ ّوىاضي تِ ّط ًحَ هَظف تِ تاهيي ّعيٌِ ّراي هتؼلمرِ ( تٌرا ترِ تطرريع ٍ
غالحسيس تاًه ) ذَاٌّس تَز.
 -8فطظًساى ضاّس ٍ جاًثاظ  50زضغس ٍ تاالتط ٍ فطظًساى آظازگاًي وِ حسالل  5سال ساتمِ اساضپ زاضًس زض غَضپ زاضا تَزى ضطايظ الظم
تطاي ضطوت زض آظهَى ،حسة ضَاتظ هطتَعِ اظ ضطط حسالل هؼسل ول هؼاف هيتاضٌس.
 - 9زاٍعلثاى ضزيفْاي ضغلي همغغ زيپلن هي تايست تَهي ضْط هحل ذسهت تاضٌس(.تَهي تِ هتماضياًي اعالق هري گرطزز ورِ هحرل
تَلس آًاى ضْط هَضز تماضا تَزُ ٍ يا هسضن تحػيلي ذَز ضا زض آى ضْط اذص ًوَزُ تاضٌس)
 -10زاٍعلثاى ٍاجس ضطايظ الظم است حساوثط تا ياياى ضٍظ يه ضٌثِ  ،هَضخ ً 1390/8/15سثت تِ ثثت ًام ذَز اظ عطيرك ايري سرايت
( )azmoon.cbi.irالسام ًوايٌس .زض ضوي تاًه اظ لثَل تماضاي حضَضي يا تماضاّايي وِ تِ يست تحَيل زازُ ضَز ،هؼصٍض است.
 -11هَاز آظهَى ضاهل زضٍس ازتياپ فاضسي،هؼاضف اسالهي،ظتاى اًگليسيَّ،ش،ضياضي ٍ هؼلَهاپ ػوَهي هي تاضس.
زض ضوي الليتّاي زيٌي ( هسيحي  ،وليوي  ،ظضتطتي ) اظ ياسرگَيي تِ سَاالپ هؼاضف اسالهي هؼاف هيتاضٌس.
تذکز ههن :
 -1هتماضياى تَجِ زاضتِ تاضٌس يس اظ ثثت ًام ٍ اضسال فطم حتواً تا زضيافت وس ضّگيطي اظ اضسال هَفك اعالػراپ ذرَز اعويٌراى
حاغل ًوايٌس .زضضوي  72ساػت تؼس تا استفازُ اظ وس ضّگيطي ،تطاي زضيافت ييغام تاييس يا ػسم تاييس ثثت ًام ذَز ترِ ّوريي سرايت
هطاجؼِ ًوايٌس.
کذ رهگيری را ي دداش

و ت پ ي ن مراحل استخذا ازد خود اگهذاری ام ييذ..

 -2اظ زاٍعلثاى گطاهي ذَاّطوٌس است تِ هٌظَض اجتٌاب اظ تطٍظ هطىل ػسم تغاتك اعالػاپ ثثت ًاهي تا اعالػاپ زاٍعلرة ( ورِ
زض تسياضي اظ هَاضز هٌجط تِ غيطٍاجس ضطايظ ضٌاذتِ ضسى زاٍعلة ذَاّس ضس) حتي الومسٍض ضرػراً الرسام ترِ ثثرت ًرام ًورَزُ ٍ اظ
هطاجؼِ تِ وافي ًت ّا ٍ هطاوع هطاتِ ذَززاضي فطهايٌس .

