
  : مدارك مورد نیاز
v داراي کد رهگیري  فرم ثبت نام 

v  قطعه2) پشت نویسی شده (عکس  
v  مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده آگهیتحصیلی و مقطع آخرین مدرك اصل و کپی 

v  کارت ملی اصل و کپی 

v  شناسنامه اصل و کپی تمامی صفحات 

v  همسرشناسنامه اصل و کپی تمامی صفحات 

v  ویژه برادران(کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم اصل و کپی (  
v    بـراي داوطلبینـی کـه میخواهنـد از سـهمیه ایثـارگیري اسـتفاده کننـد         (اصل و کپی مدرك دال بـر ایثـارگري (

خـدمت  جبهـه بـا قیـد     داوطلبانـه مدرك خانواده جانباز حتمـا از بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران و خـدمت       
 از مراجع ذیصالح داوطلبانه

v   اصل و کپی کارت ایثارگري براي جانبازان و خانواده شهدا 

v  به عبـارت  . درصد و یا بالعکس نمی باشند 5درصد مجاز به بهره مندي از سهمیه استخدامی  25مشمولین سهمیه
 صـرفا یکـی از سـهمیه هـاي مشـخص     دیگر هر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بـودن،  
 . شده را انتخاب نماید که قابل تغییر در هنگام بررسی مدارك نخواهد بود

v  حتی در صورت داشتن کارت شناسـایی  ) اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا(درصد  25کلیه مشمولین سهمیه
 . از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد استان می باشند

v ی مدارك دال بر بومی بودن داوطلب اصل و کپ  
  کفایت میکنند) شهرستان و استان(دارا بودن یکی از شرایط ذیل براي بومی                                     

  
  شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد) الف

ü  صفحات شناسنامه داوطلبتصویر تمام 

ü تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر 

 . به منظور استفاده از سهمیه بومی از طریق همسر، تاریخ ازدواج باید قبل از تاریخ ثبت نام باشد: تذکر مهم
خدمت شهرستان یا استان محل ) اعم از شاغل یا بازنشسته(همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی و یا نیروهاي مسلح ) ب

   .فعلی یا بازنشستگی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد
ü  پدر ، مادر ، همسر جهت افراد بازنشسته) پیمانی یا رسمی یا نیروي مسلح(حکم بازنشستگی 

ü پـدر ،  :لح از محل خدمت به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروي مس به کار گواهی اشتغال
 )به تاریخ روز(مادر ، همسر 

را به ) یدانشگاهپیش ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا (سال از سنوات تحصیلی) 4(داوطلب حداقل چهار) ج
  .گذارنده باشد صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا
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ü  فراغت از تحصیل تایید شده با مهـر و امضـا محـل تحصـیل     گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و
 )به تاریخ روز(

ü براي مقاطع ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان« اصل و تصویر کارنامه هاي تحصیلی« 

 .سال باشد 4مجموع سنوات تحصیلی می بایست حداقل : تذکر 

در )در قبـال اشـتغال  (حق بیمـه   سال سابقه پرداخت) 4(داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار) د
پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شـده صـرفاً   .(را داشته باشند بکارگیري براي شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا

  ).توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است
ü  ور بـه شـعب   ممهـ ) داوطلب ، پـدر ، مـادر ، همسـر   ( افراد سال یکی از 4گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل

 رداخت حق بیمهپ

 . به منظور استفاده از سهمیه بومی از طریق همسر، تاریخ ازدواج باید قبل از تاریخ ثبت نام باشد: تذکر مهم
 

بنـدهاي ب و  (داوطلبان درصورتی می توانند از شرایط بـومی اعـالم شـده بـراي والـدین خـود       : تذکر مهم
مربـوط بـه پـس از تـاریخ تولـد      ) اشتغال، بازنشستگی، پرداخت بیمه(استفاده کنند که زمان تحقق موضوع )د

 . داوطلبان باشد
 ارائه گواهی سکونت از شوراي اسالمی روستا براي مشاغل سرایدار نگهبان عالوه بر موارد مطروحه باال:تبصره 

 .و گواهی سکونت از خانه بهداشت روستا الزامی است 
v  و سایر مدارك مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت : تبصره

ك قطعی از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مال حسب ضرورت
   .براصالت مدارك نخواهد بود

  :تذکرات مهم درخصوص مدارك مورد نیاز
باتوجه به اینکه مدارك متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصـی توسـط دانشـگاه یررسـی     

رایط مندرج در آگهـی  مغایر با ش) به ویژه مدارك ایثارگري، بومی بودن(خواهد شد، لذا در صورتیکه مدارك داوطلبان 
باشد هیچ گونه حقی براي متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه، مصـاحبه اسـتخدامی و   
حتی درصورت پذیرش نهایی، امتیاز اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سـلب خواهـد شـد و داوطلـب حـق هـیچ گونـه        

مدارك از مراجع ذیربط استعالم خواهـد گردیـد و تطبیـق اولیـه انجـام انجـام شـده،         ضمنا درصورت نیاز. اعتراضی ندارد
  . مالك قطعی براصالت مدارك نخواهد بود
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