مدا رک مورد نیاز جهت ربرسی اولیه ردخواست اتسیس کاریابی نیب المللی
*حذالل سه  30سال تمام دس صمان اسائٍ دسخًاست
*حذالل مذسن تحصیلی لیساوس
 -1اسائٍ دسخًاست متماضی تٍ استان تا تعییه وشًس َذف ي شُشستان محل فعالیت .
 – 2تصًیش تشاتش اصل شذٌ مذاسن تحصیلی ،ديسٌ َای طی شذٌ يواست پایان خذمت (يیژٌ آلایان)
 - 3تصًیش تشاتشتا اصل شذٌ تمام صفحات شىاسىامٍ ي تصًیش دي طشف واست ملی ًَشمىذ.
 – 4تصًیش صفحٍ مشخصات گزسوامٍ ي دس صًست داشته سفش خاسج اص وشًس ،تصًیش صفحات داسای تشچسة
يیضا ي یا ممًُس تٍ مجًص يسيد تٍ وشًس خاسجی.
 – 5سٍ لطعٍ عىس  3*4جذیذ
 – 6سصيمٍ تحصیلی ي شغلی متماضی
 -7اصل گًاَی عذم سً پیشیىٍ متماضی
 -8اصل گًاَی عذم اعتیاد
 – 9اسائٍ تشوامٍ واسی ي طشح تًجیُی دس خصًص اعضام ویشيی واس تٍ خاسج اص وشًس ،دس ایه تشوامٍ تایذ حذالل تٍ
مًاسد ریل اشاسٌ گشدد:


تعییه وشًس َذف جُت اعضام



وحًٌ ي مشاحل اعضام



چگًوگی اخز فشصت َای شغلی



وًع يیضای دسیافتی ي اوًاع يیضاَای صادسٌ دس وشًس ممصذ



معشفی ومایىذٌ دس وشًس َذف (دس صًست داشته)



معشفی لًاویه جزب مُاجش ویشيی واس تشای وشًسَای ویشي پزیش َذف
وحًٌ عمذ لشاسداد تا واسفشمای خاسجی
 – 10فشم پشسشىامٍ تىمیل شذٌ تًسط متماضی.
 – 11دس صًست حمًلی تًدن دسخًاست ،تصايیش اساسىامٍ  /سيصوامٍ سسمی /آخشیه تغییشات ي ویض معشفیی وامیٍ
مذیش فىی اص طشف ششوت ي یا مًسسٍ متماضی  /اسسال ولیٍ مذاسن فًق تشای مذیش عامل ي میذیش فىیی معشفیی
شذٌ.
*دس صًست داشته تاتعیت ي یا الامت دس سایش وشًسَا ي یا سفش َای طًالوی مذت تیش اص یه َفتٍ دسخًاسیت
می تایست تٍ صًست حمًلی اسائٍ شًد.
*مذیش فىی معشفی شذٌ وثایذ سمت مذیشعامل داشتٍ تاشذ.
* دس صًست حمًلی تًدن دسخًاست ،امىان تعییه وام واسیاتی مشاتٍ تا وام ششوت يجًد وذاسد.
*می تایست فضای فیضیىی وامال مجضا تشای فعالیت واسیاتی دس وظش گشفتٍ شًد.
 -12آدسس دلیك پستی،شماسٌ تلفه ،وماتش يایمیل.
 -13عذم اشتغال تمام يلت دس ولیٍ وُاد َا ،ششوت َا ،مًسسات ي دستگاَُای اجشایی ديلتی(عیذم شیمًل دس
لاوًن ممىًعیت تصذی تیش اص یه شغل مصًب  1373/10/11مجلس شًسای اسالمی) تٍ اسیتنىا اعضیا َییات
علمی داوشگاَُا.
-14ثثت وام ي تاسگزاسی مذاسن متماضی دس سایت  karyabi-mojavvez.mcls.gov.irلثل اص اسسال دسخًاست.

