شزایط و ضوابط پذیزش کارآموس و مدارک ثبت نام در دوره های آموسشی

شرایط عمومی :
 -1اػتقاد تِ دیي اسالم یا یکی اص ادیاى پزیشفتِ ضذُ دس قاًَى اساسی .
ً -2ذاضتي ػٌاد ٍ ػذم َّاداسی اص احضاب ٍ گشٍّْای هحاسب تا ًظام جوَْسی اسالهی .
ً -3ذاضتي فساد اخالقی .
 -4ػذم اػتیاد تِ هَاد هخذس.
 -5ثثت ًام اتثاع خاسجی تش اساس تفاّن ًاهِ ّای هٌؼقذُ هاتیي ساصهاى ٍ ًْادّای ریشتط دس هشاکض آهَصضی هجاص است .
 -6ثثت ًام اتثاع خاسجی داسای هجَص اقاهت اص دستگاّْای ریشتط دس آهَصضگاّْای آصاد هجاص است .

شرایط اختصاصی :
 -1داضتي هذسک تحصیلی هتٌاسة تا دٍسُ آهَصضی .
 -2داضتي گَاّیٌاهِ هْاست دسجِ  2تِ ػٌَاى پیص ًیاص تشای هتقاضیاى ضشکت دس دٍسُ ّای آهَصضی دسجِ . 1
 -3داضتي گَاّیٌاهِ هْاست دسجِ  1تِ ػٌَاى پیص ًیاص تشای هتقاضیاى ضشکت دس دٍسُ ّای آهَصضی کاسگش هاّش ًاپیَستِ .
 -4تشخَسداسی اص تَاًایی جسوی الصم هتٌاسة تا سضتِ هْاستی .
 -5حذاقل ضشط سٌی  15سال .
تبصره  : 1ثثت ًام هتقاضیاى تیي  12تا  15سال دس آهَصضگاّْای آصاد فٌی ٍ حشفِ ای تا اجاصُ کتثی ٍلی ٍ یا قین قاًًَی
اهکاى پزیش هی تاضذ .
تبصره  : 2دٍسُ ّای آهَصش کِ دس هْاست دسجِ  3داسای استاًذاسد آهَصضی هی تاضٌذ  ،ضشکت دس دٍسُ آهَصضی دسجِ 2
هٌَط تِ داضتي هْاست دسجِ  3هی تاضذ .

مقررات وظیفه عمومی :
تش اساس اػالم سسوی ساصهاى ٍظیفِ ػوَهی ًیشٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی هتقاضیاى هشد الصم است یکی اص ضشایط هطشٍحِ ریل
سا داسا تاضٌذ :
-

کاست پایاى خذهت

-

کاست هؼافیت کفالت یا پضضکی دائن ٍ کاست هؼافیت دائن صهاى صلح

-

ػذم هطوَلیت تا صهاى ضشکت دس آصهًَْای پایاى دٍسُ آهَصضی

-

استفادُ اص هؼافیت تحصیلی آهَصش ٍ پشٍسش یا آهَصش ػالی تا صهاى ضشکت دس آصهًَْای پایاى دٍسُ هطشٍط تِ ػذم
تذاخل تشًاهِ تحصیلی هتقاضی تا صهاى تشگضاسی دٍسُ آهَصضی .

-

استفادُ اص ساػات فشاغت دٍساى هقذس سشتاصی هطشٍط تش ایٌکِ هٌغ قاًًَی اص طشف یگاى خذهتی هشتَطِ ٍجَ ًذاضتِ
تاضذ .

 -طالب حَصُ ّای ػلویِ .

