« بسمه تعالي »
سال تولید ،دانش بنیان ،اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))

آگهي فراخوان جذب نیرو رشته شغلي انتظامات (حفاظت فیزیکي) بصورت شرکتي
مقدمه :پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم)،
شررت

آریا خطوط سررهانا در نظت دارد بتاي تأمين نيتوناي مورد نياز رش ر ه ش ر يانتظامات(حفاظت فیزیکي) بصووورت شوورکتي جه

واحدناي تابعه دانشر ر ا ع وم پزشر ر ي اصرررنها  ،افتاد واجد شرررتای را از طتیق سر ر تو توانم دیهاي عمومي(آزمو
توانم دیهاي تخصررصرري( مصرراحبه شر ي و آزمو عم ي" تسر

بي) و سر ر تو

جسررماني") پس از طي تد متاحل گزی و وسررایت اررواب به صررور

شت ي به شتح ذیل جذب نماید.
بخش اول  :تعاریف

آزمون کتبی  :سرر تو دانو عمومي و اخ صرراصرري داوط با
اطالعا عمومي و رش ه ش ي متبوطه مي باشد.
مصاحبه شغلی  :س تو حضوري توانم دیهاي تخصصي اس
آزمون عملی :آزموني ا س

ه بصررور آزمو
ه ازطتیق آزمو

بي بتگزار مي شررود و مناد ام ناني آ بتاسررا
بي قابل س تو نمی باشد0

ه بتاي س تو مهار وتوانم دیهاي مورد نياز ش ل ب صور عم ي(ازجم ه تس

آمادگي جسماني) انتام

ميشود.
داوطلب آزاد  :به شخصي اطالق ميشود ه در زما ثب

نام ،مشمول سهميه ایثارگتا  ،سهميه مع ولين وشاغل درشت هاي طتف قتارداد

دانش ا (تامين نيتوي انساني،حتمي  ،اجارمنل و )..نباشد.
داوطلب بهزیستی  :به فتدي اطالق مي شود ه با ارائه معتفي نامه از سازما بهزیس ي مشمول اس ناد از  3درصد سهميه جذب قانو
حمای از حقوق افتاد بهزیس ي مي باشد.
داوطلب ایثارگر :ایثارگتا شامل موارد زیت نس د :
الف ( ایثارگتا سهميه بيس

و پ ج(25درصد)

جانبازا

ب) ایثارگتا سهميه پ ج(5درصد)
رزم دگا با سابقه حداقل شو ما حضو ر داوط بانه د رجبهه
نا
نمست و فتزندا رزم دگا با سابقه حداقل شو ما حضو ر

آزادگا

داوط بانه در جبهه نا
نمستو فتزندا شهدا
نمست و فتزندا جانبازا بيس

و پ ج درصد و باالتت

فتزندا جانبازا زیت بيس
فتزندا آزادگا

نمست و فتزندا آزادگا دارا ي یک سال و باال ي یک

و پ ج درصد

م ت از یک سال اسار
-

سا ل اسار
پدر ،مادر ،خوانت و بتادر شهيد

-

تذکر :مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :

 .1معاون

نيتوي انساني نت یک از رد ناي نيتوناي مس ح در مورد رزم دگا م بوع خود.

 .2معاون

نيتوي انساني سازما بسيج مس ضعنا سها پاسدارا انقالب اسالمي در مورد بسيتيا و نيتوناي متدمي

اعم از مس خدمين دول

و صاحبا مشاغل و ص وف آزاد و افتاد فاقد ش ل

 .3معاون توسعه و م ابع انساني وزار جهاد شاورزي در مورد جهادگتا

بخش دوم  :شرایط عمومی و اختصاصی جذب شرکتی
الف) شرایط عمومی داوطلبان :

 تدین به دین مبين اسالم یا ی ي از ادیا رسمي شور مطتح درقانو اساسي -داش ن تابعي

جمهوري اسالمي ایتا

 ال زام به قانو اساسي جمهوري اسالمي ایتا -داش ن ار پایا خدم

وظينه عمومي یا معافي

دائم (بجز معافیت پزشکی) از خدم

(ویژ بتادرا )

 عدم مصتف دخانيا ومواد مخدر و روان تدا -عدم سابقه من ومي

جزایي موثت

 نداش ن م ع جذب در دس ا ناي دول ي بهموجب آراي متاجع قانوني-داوط با نباید مس خدم رسمي ،ثاب

باش د.

و پيماني سایت دس ا ناي دول ي و یا بازنشس ه و بازختید خدم

 -عدم اشتغال درشرکتهای طرف قرارداد دانشگاه(تامین نیروی انسانی/اجاره محل/حجمی و)..

 -داش ن سالم

جسماني ورواني وتوانایي بتاي انتام اري ه بتاي آ جذب ميشوند  ،بتاسا

دس ورالعمل مصوب از سوي نيأ

ام اء دانش ا ع وم پزش ي اصنها
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان :

 شرایط سنی  :داش ن حداقل  22سال سن تمام و حدا ثت  30سال تمام تا تاریخ ان شار آگهيتبصت  :موارد ذیل به شتط ارائه تایيدیه ناي مع بت به حدا ثت سن مقتر ااافه خواند شد.
الف) داوط باني ه در جبهه ناي نبتد حق ع يه باطل (ازتاریخ  1359/6/31ل ای
مد حضور در جبهه ونمچ ين مد زما بس تي ویا اس تاح

 ) 1367/5/29به طور داوط بانه خدم نمود اند به ميزا

پزش ي رزم دگا دراثت متتوحي

ب) جانبازا و آزادگا  ،نم ستو فتزندا شهدا ،نم ستو فتزندا جانبازا بي س

درجبهه ناي نبتد حق ع يه باطل .

و پ ج در صد ( )%25و باالتت ،نم ست و فتزندا یک سال و

باالي یکسال اسار و رزم دگا (با حداقل شو ما حضور داوط بانه در جبهه) از شتط حدا ثت سن معاف مي باش د.
ج) خوانت و بتادر شهداء ،نم ست و فتزند جانبازا زیت بي س

و پ ج در صد(  ،)%25نم ست و فتزند آزاد م ت از ی سال ا سار تا ميزا 5

سال
د) مد خدم

ستبازي

و) به اس ر اد ب د الف ماد  15قانو حمای

از خانواد و جواني جمعي

مصرروب  1400 / 7 / 24مت س شرروراي اسررالمي به ازاءتانل و نيز

داش ن نت فتزند ی سال تا حدا ثت  5سال به سقف مندودی س ي ااافه ميشود(آقا/خانم) .
نکته :مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  15سال بیشتر نخواهد بود(.ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشند)

 -مدرک تحصیلی :

الف) شهر ا صفهان  :صرفاٌ مدرک تح صیلی کار شنا سی در ی ي از ر ش ه ناي تن صي ي روان ش ا سي عمومي ،حقوق( يه گتایو نا)،
مدیتی ( يه گتایو نا)،ع وم سياسي ،حسابداري ،ع وم اج ماعي ،رواب عمومي ،امورفتن ي ،مه دسي ف اوري اطالعا ( يه گتایو
نا) ،مه دسررري امهيوتت( يه گتایو نا) ،ع وم امهيوتت ،حتفه اي ایم ي حناظ
بنتا ( يه گتایو نا) ،تتبي

سرررازماني ،پداف د غيت عامل(نمه گتایو نا) ،مدیتی

بدني و سطح دو تنصيال حوزوي

ب) شهرستان ها  :مدرک تحصیلی دیپلم عام ،کاردانی و کارشناسی در ی ي از رش ه ناي تنصي ي روانش اسي عمومي ،حقوق( يه
گتایو نا) ،مدیت ی

( يه گتایو نا)،ع وم سررر ياسررري ،حسرررابداري ،ع وم اج ماعي ،رواب عمومي ،امورفتن ي،مه دسررري ف اوري

اطالعا ( يه گتایو نا) ،مه دسررري امهيوتت( يه گتایو نا)،ع وم امهيوتت ،حتفه اي ایم ي حناظ
گتایو نا) ،مدیتی

بنتا ( يه گتایو نا)  ،تتبي

بدني و سطح دو تنصيال حوزوي

سرررازماني ،پداف د غيت عامل(نمه

 شرایط آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی ( :برای داوطلبانی که براساس سهمیه های قانونی و نمره فضلی آزمون کتبی حقحضور به مرحله دوم مصاحبه شغلی و آزمون عملی" تست جسمانی"خواهند داشت)

الف) داراي قد  175سان ي م ت و باالتت
ب) دارای شاخص توده بدنی ) BMI ( Body Mass Indexکمتر از  27و بیشتر از 18/5

تب صت  :افتادي ه "  " BMIآنها در مندود تعيين شد نبود و ن سب
انتام"تس

به مو اوع مع تض با ش د طبق د س ورالعمل اجتایي متبوطه بتاي

بيو ال تیک امهدانس" معتفي مي شوند و تصميم گيتي نهایي در خصوص آنها بتاسا

تذ ت :انداز گيتي "قد" و " " BMIدر زما بترسرري مدارک انتام خواند گتف
احتاز ن ماید ،از سایت متاحل جذب حذف خواند شد و حق اع تاض نخواند داش

ن ایج تس

متبوطه صور مي گيتد.

و در صررورتي ه داوط ب نت یک از این شررتای را
.

 شرایط اختصاصی بومی :الف  :شهراصفهان (اصفهان ،جرقویه،کوهپایه ،ورزنه و هرند)
ب  :شهرستان ها استان اصفهان

داوط با بومي شررهتس ر اني باید م ولد یا سررا ن با سررابقه د سررال س ر ون

درنما شررهتسرر ا باشررد ،بومي بود افتادازطتیق ذیل احتاز

مي گتدد:
الف)شهتس ا منل تولد م درج درش اس امه داوط ب با شهتس ا مورد تقااا ی ي باشد.
تذ ت :باتوجه به ت ييتا تقسيما
نظت ادار ل ثب

شوري درسالهاي مخ ف،درصور اخ الف نظت یاابهام درخصوص شهتس ا منل تولد،مالک عمل

احوال اس ا متبوطه خواند بود.

ب)اس ناد از اولوی

بومي ازطتیق س ون

به موجب تایيد سا ن بود وحداقل  10سال س ون

با ارایه اس شهاد من ي بتاسا

فتم ذیل

( ممهور به مهت نيتوي ان ظامي )پاس ا یا الن تي منل درشهتس ا موردتقاااخواند بود.
تبصررت  :داش ر ن گواني تنص ري ي درمقاطع تنص ر ي اب دایي،ران مایي و دبيتس ر ا درشررهتس ر ا منل مورد تقااررا با تایيد ادار آموزش و
پتورش شهت س ا متبوطه مي تواند بع وا تمام یا ق سم ي از سابقه د سال س ون

به شتط ارایه ا س شهاد من ي مب ي بتتایيد سا ن بود

فع ي فتد در شهتس ا منل مورد تقااا مالک مناسبه قتار گيتد.
ج) مب اي شهتس ا بتاي تعيين بومي بود  ،تقسيما

نام بتاي آزمو مي باشد.

شوري دراولين روز ثب

بخش سوم  :محل های مورد تقاضا
جدول شماره یک :شهرستان های استان اصفهان(بیمارستان شفا کلیشاد و سودرجان)

تعداد

محل جغرافیایی خدمت

مورد نیاز

شهرستان های
استان اصفهان
 5سهمیه

جنسیت

بیمارستان شفا کلیشاد و سودرجان
 5نفر

زن

مرد

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

الف) دیپلم عام
ب) کاردانی و کارشناسی در یکی از رشته های
تحصیلی روانشناسی عمومی ،حقوق(کلیه گرایش ها)،
مدیریت (کلیه گرایش ها) ،علوم سیاسی ،حسابداری،
علوم اجتماعی ،روابط عمومی ،امورفرهنگی ،مهندسی
فناوری اطالعات(کلیه گرایش ها) ،مهندسی
کامپیوتر(کلیه گرایش ها) ،علوم کامپیوتر ،حرفه ای
ایمنی حفاظت سازمانی ،پدافند غیر عامل(همه
گرایش ها) ،مدیریت بحران(کلیه گرایش ها)  ،تربیت
بدنی و سطح دو تحصیالت حوزوی

توجه  :تعیین محل خدمت افراد بکارگیری شده در شهرستان ها  ،بر اساس نظر مسئول حراست شبکه  ،می تواند شبکه یا بیمارستان و یا تلفیقی از هر دو
محل باشد.

بخش چهارم  :مراحل ثبت نام در آزمون
الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

م قاايا واجد شتای م زم نس د از ساع
 1401نسب

به ثب

 8صبح روز چهارش به مورخ 1401 /05/05حدا ثت تاساع

 24روز سه ش به مور خ/ 05 / 11

نام ال توني ي در سامانه به نشاني ای تن ي https://payam98.ir :اقدام وکدرهگیری دریاف

نمای د.

نکته :1به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و به هیچ وجه مدت ثبت نام تمدید نخواهد شد.
نکته:2هرفرد متقاضی فقط امکان ثبت نام برای یک محل مورد تقاضا را خواهد داشت.
ب) مدارک مورد نیاز ثبت نام درآزمون

بارگذاري تصویت اصل مدرک تنصي ي مورداشار درشتای اخ صاصيو رو )

 -بارگذاري تصویت اصل ار م ي ( پش

 بارگذاري تصویت اصل ش اس امه به انضمام تمام صنناحمای

از خانواد و جواني جمعي

آ (فتد و در صور

دارا بود نمست و فتزندا جه

بترسي ماد  15قانو

مصوب  1400 / 7 / 24مت س شوراي اسالمي )

 -بارگذاري تصویت اصل ار پایا خدم

دائم(بجز معافیت پزشکی) (ویژ بتادرا )

نظام وظينه عمومي یا معافي

– بارگذاري تصویت اصل مدارک دال بت بومي بود (صتفا بتاي م قاايا اس ناد از ام ياز بومي )
 بارگذاري تصویت اصل مدارک دال بت ایثارگتي (بتاي دارندگا سهميه ایثارگتي) -بارگذاري تصویت اصل گواني مع ولي

(مع ولين عادي) حسب مورد از متاجع ذیتب (سازما بهزیس ي)

 بارگذاري ع س  3×4پتس ي بدو حاشيه نا ي ااا في ه در سال جاري گتف ه شد باشد . حداقل حتم فایل ع س  50ي و بای

و در قالب  JPGباید باشد .

و حدا ثت  100ي وبای

 اس ن ع س از روي ار ناي ش اسایي ار م ي ،ش اس امه و مدارک مشابه قابل قبول نمي باشد .
 ع س م قاايا ز باید با حتاب و صور آنا به طور امل مشخص باشد .
 در صور اس ناد از ع س غيتمع بت ،ثب

نام م قااي باطل مي شود و اجاز شت

ج) زمان و مکان برگزاری آزمون  :داوط بين م ف نسرر د سررای
اطالع رساني بتاي زما و م ا انتام آزمو
با شد.بدیهي ا س

و در د س ت

ناي  https://mui.ac.ir , https://payam98.irرا جه

بي  ،مصاحبه ش ي و تس

فتد داوط ب ار سال خواند شد.ب ابتاین شمار ت نن نمتاني در زما ثب

در آزمو را ندارند.

جسماني  ،به صور

روزانه چک نمای د.ام ا پيامک نم بتاي

نام در سامانه  https://payam98.irثب

گتدد ه دایما فعال

با توجه به موارد ذ ت شد در صور نتگونه عدم آگاني از اطالع ر ساني متاحل فتاخوا جذب نيتو ،

صتفا بت عهد داوط ب خواند بود و حق نت گونه اع تاض از ایشا س ب خواند گتدید.
بخش پنجم  :مواد آزمون

به نت یک از داوط با  ،یک دف تچه سوال عمومي و یک دف تچه سوال اخ صاصي داد خواند شد .
يه درو

آزمو عمومي و اخ صاصي به صور

چهارگزی ه اي با اتیب یک بتاي سواال حيطه عمومي و اتیب دو بتاي سواال

حيطه تخصصي طتاحي خواند شد.
قابل توجه :به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.

الف) عمومي:
زبا و ادبيا فارسي ،معارف اسالمي ،ف اوري اطالعا " مهارتهاي نن انه ( ،")ICDLنوش و توانم دي ناي ذن ي و اطالعا عمومي،
دانو اج ماعي و سياسي و قانو اساسي.

تبصت  :اق ي هاي دی ي مطتح در قانو اساسي جمهوري اسالمي ایتا (شامل مسيني ،يمي ،زرتش ي و )...از پاسخ ویي به سوالهاي معارف
متموع تتاز شد سایت سوالهاي آزمو عمومي مناسبه خواند شد.

اسالمي معاف بود و نمت م سبه این داوط با  ،بتاسا
ب) اخ صاصي :
سواال اخ صاصي بت اسا

 https://payam98.irطتاحي خواند شد.

م ابع بارگذاري شد درسای

بخش ششم  :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتایج :

الف) تعيين حدنصاب آزمو
حد نصاب آزمو

بي :

بي = 50درصد ميان ين نمت ل سه ننت داراي باالتتین ام ياز

 -سب حدنصاب نمت آزمو

بي بتاي مشمولين  25درصد الزامي نمي باشد.

 -سب حدنصاب نمت آزمو

بي بتاي مشمولين 5درصدایثارگتي 3،درصد بهزیس ي و سهميه آزاد الزامي اس .

ب) ن ایج پذیتف ه شدگا متح ه اول(آزمو
جه

انتام مصاحبه ش ي و آمادگي تس

بي) به ميزا سه بتابتظتفي
جسماني  ،درسای

شت

منل ج تافيایي خدم

يه قوانين ومقترا متبوطه

با رعای

به آدر  https://payam98.irبارگذاري مي گتدد.

ج) بترسي و جمع ب دي ام ياز م سبه:
30 -در صد نمت س تو توانم دیهاي عمومي(آزمو

بي) و  70در صد نمت س تو توانم دیهاي تخ ص صي ( م صاحبه ش ي و آزمو

عم ي" تس جسماني") مالک ام ياز مي باشد.
تبصت  :موارد زیت به حدا ثت نمت م سبه(30درصد70+درصد) ااافه مي تدد:
 نمت م سبه داوط با بومي شهتس ا با اتیب یک و چهاردنم (  )1 / 4مناسبه و مالک عمل قتارمي گيتد. -به اس اد ب د ب ماد  15قانو حمای

از خانواد و جواني جمعي

مصوب  1400 / 8 / 19مت س شوراي اسالمي به ازاءتانل و نيز نت

فتزند دو درصد و متموعاً حدا ثت تا د درصد نمت ل آزمو به نمت م سبه فتد ااافه خواند شد (آقا/خانم) .
د) اعالم ن ایج:
 از ل متوز آگهي  30درصد آ بتابت قوانين ومقترا بتاي پذیتش ایثارگتا اخ صاص مي یابد .از  30درصد مورداشار  ،بيس(  ) 25درصد به جانبازا وآزادگا فاقد ش ل وفتزندا و نمستا شهداء و فتزندا و نمستا جانبازا بيس

وپ ج

وپ ج (  ) 25درصد و باالتت و

فتزندا و نمستا آزادگا یک سال و باالي ی سال اسار و خوانت و بتادر شهيد معتفي شد از سوي ب ياد شهيد و امورایثارگتا اس ا
و پ ج( )5درصررد سررهميه باقيماند را نيز به رزم دگا با سررابقه حداقل  6ما حضررور داوط بانه در جبهه نا ونمسرت و فتزندا آنا و فتزندا
جانبازا زیت بيس

وپ ج (  ) 25درصد وآزادگا زیتی سال اسار اخ صاص مي یابد.

 -پذیتش مازاد بت  30درصد سهميه ایثارگتا از طتیق رقاب

با سایت داوط با واجد شتای و بتاسا

نمت فض ي صور خواند پذیتف .

 سهميه بهزیس ي به شتط دارا بود شتای م درج درآگهي به تتتيب نمت فض ي ازسه ( )3درصد سهميه قانوني متبوطه بتخوردار خوان دبود(.مع ولين باید توانایي الزم بتاي انتام ار ي ه بتا ي آ جذب ميشوند را بتاسا
 -سب حد نصاب  50درصدمتموع ل آزمو جه

نطتیه س تو سالم

(طب ار)داش ه باش د)

باقي ماند فتد داوط ب در بانک ذخيت نيتو (رزرو) بتاي داوط با الزامي اس .

بخش هفتم  :تذکرات و توصیه های کلی

 -ثب

نام نيتوناي شرررا غل در شرررت هاي طتف قتارداد دانشررر ا ع وم پزشررر ي اصرررنها (تامين نيتوي انسررراني،حتمي ،اجار منل

و)..درفتاخوا جذب نيتوي شت ي رش ه ش ي ان طاما (حناظ
 -داوط با صتفا در صورتي مي وان د در آزمو ثب

فيزی ي) ممنوع است.

نام نمای د ه مدرک تنصي ي (مقطع ،رش ه و گتایو تنصي ي) آنا مطابق با ع اوین

مدرک تنصي ي (مقطع ،رش ه و گتایو تنصي ي) م درج در شتای احتاز مشاغل قيد شد در آگهي جذب ی سا بود و نمچ ين مدرک
تنصي ي ثب

نامي (مقطع ،رش ه و گتایو تنصي ي) داوط ب ،در م ن گواني امه موق

وي درج گتدید باشد.

 ارائه نتگونه گواني از متاجع مخ ف مب ي بت تطابق رشر ه نا و یا گتایشرهاي تنصري ي با رشر ه یا گتایو ناي تنصري ي ع وا شرد درآگهي جذب جه

ادامه فتای د جذب مو اوعي

ندا ش ه و صتفاً عين ع وا ر ش ه نا و یا گتایو ناي تن صي ي م درج در آگهي جذب

مالک عمل مي با شد .از این رو داوط باني ه در متح ه بتر سي مدارک ،از لناظ شتای احتاز اعالم شد در آگهي جذب م شت  ،غيت
واجد شررتای تشررخيص داد شرروند از ادامه فتای دجذب حذف و معتفي آنا در این متح ه ،ا لم ی ن ت قي گتدید و نيچ ونه حق و
ام يازي بتاي داوط ب ایتاد ن تد و م قااي حق نيچ ونه اع تااي ندارد.
 م سئوليثب

نا شي از عدم رعای

دقيق اواب و شتای اعالم شد درم ن آگهي بتعهد داوط ب خواند بود واگت در نت متح ه از متاحل

نام ،ام نا و جذب منتز شرررود ه داوط ب اطالعا خالف داد یا فاقدشرررتای م درج در آگهي اسرر

از ادامه خدم

فتد خاطي

ج وگيتي خواند شد و داوط ب از انتام متاحل بعدي منتوم خواند شد ،ح ي در صور عقد قتارداد و شتوع ب ار ،قتارداد فتد مزبور
ل و وبالاثتمي گتدد و حق اع تاض از داوط ب بتابتقوانين ومقترا متبوطه س ب مي شود.
داوط با بایس ي به مب اي تاریخ ناي اشار شد در آگهي توجه افي داش ه باش د .الزم به ذ ت اسفتاغ
ثب

از تنصيل ،معافي

دائم (بجز معافیت پزشکی) و پایا خدم

نظام وظينه آختین روز ثب

مالک عمل بتاي تاریخ گواني
نام و مالک مناسبه سن ،اولين روز

نام مي باشد.

مدارک تنصي ي باالتت یا پائين تت از مقاطع تنصي ي اعالم شد درشتای احتاز مشاغل در آگهي فتاخوا ونمچ ين مدارک معادل(بتزسطح دو تنصيال حوزوي معادل ارش اسي)  ،بتاي شت

در فتاخوا مع بت نمي باشد.

 اسررررامي پذیتف ه شررررد گا ن هایي پس از تأی يد متاجع ذیصرررالح از طتیق در گا ناي ای تن ي به آدر https://payam98.ir : https://mui.ac.irبه اطال ع داوط با خواند رسيد.

«بسمه تعالي»
فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در فراخوان جذب نیروی شرکتی انتظامات (حفاظت فیزیکی)

ای تانب ....................فتزند ....................دم ي ....................از مط عين و مع مدین منل تقاارررا دارم ه شرررهتسررر ا منل
س ون

ای تانب را گواني نمای د.
باتش ت
امضاءو اثت ان ش

ای تانبا امضرراء

دگا ذیل گواني مي نمایم ه نامبتد باال درحال حااررت دربخو  ....................شررهتسرر ا ....................

سا ن بود و مد  ....................سال  ....................ما نيز در این شهتس ا س ون

داش ه اس .

ای تانب به ....................دم ي  ....................صن

متاتب فوق راگواني مي نمایم.

امضاء واثتان ش

ای تانب به ....................دم ي  ....................صن

متاتب فوق راگواني مي نمایم.

امضاء واثتان ش

ای تانب ....................به دم ي  ....................صن

متاتب فوق راگواني مي نمایم.

امضاء واثتان ش

این قسمت توسط نیروی انتظامی(پاسگاه یا کالنتری محل) تکمیل گردد.

مواردفوق مورد تایيد این ...................................................................مي باشد.
منل مهت -امضاء
پاس ا یا الن تي منل
تذا تا مهم:
-1ت ميل این فتم بتاي تمامي داوط با بومي شهت س اني ه م قا اي ا س ناد از اولوی
سابقه حداقل 10سال س ون

جذب شت ي به لناظ سا ن بود با

مي باش د ،الزامي اس .

 -2داوط با بومي شررهتس ر اني ه داراي سرروابق تنصرري ي درمقاطع اب دایي ،ران مایي و یا دبيتس ر ا درشررهتس ر ا موردتقااررا
مي باش د ،با تایيد ادار آموزش و پتورش شهتس ا متبوطه صتفا مي توان د از آ بتاي احتاز تمام و یاقسم ي از سوابق د سال
س ون

در شهتس ا مورد تقااا بهتم د گتدند و ت ميل این فتم بتاي احتاز س ون

فع ي آنا در شهتس ا مورد نظت ،الزامي

مي باشد.
 -3چ انچه م قا اي بتاي تایيد سابقه حداقل  10سال س ون
متبوطه س ون

داش ه باشد مي تواند از یک نسخه دی ت از این فتم نيز به این م ظور اس ناد

 -4این فتم صررتفا جه
مي باشد.

خوددر شهت س ا موردتقا اا ،در بيو از یک بخو از شهت س ا

بهت م دي داوط با م قاارري اسرر ناد از اولوی

د.

بومي شررهتسرر اني درفتاخوا جذب نيتوي شررت ي

