
 مدارک السم جهت اخذ يیشای بزسیل
 

 

 ي امًر خارجه یدادگستز هیدیبه تائ اسیدارود بدين و یسیبه تزجمه اوگل اسیمدارک و هیکل

 
 .یقجل ّبی اصل گصضًبهِ ثب اهضبء، ثِ ّوطاُ گصضًبهِ -1

 ّن یضٍ ضٍثِ سیٍضٍز ٍ زاشتي زٍ صفحِ سف دیهبُ اظ تبض 6اعتجبض حساقل  هست

صَضت کبهالً هشرص  یگطز ٌک،یضٍ، ثسٍى لجرٌس، ثسٍى ع کبهالً اظ ضٍثِ س،یسف ٌِیضخ ثب ظه توبم ،یضًگ 3×4قطعِ عکس  یک  -2

 (.ًجبشس یکی یقجل یعاّبی)عکس ثب پبسپَضت ٍ ٍ طیهبُ اذ 6 یثبشس، حساکثط ثطا

 شىاسىامه  -3

 سىد مالکیت -4

 مدارک باوکی -4

ّفتِ  کیحساکثط  یحسبة ثبًک یٍ ظهبى صسٍض گَاّ یسیقط ثِ ظثبى اًگلثب هْط ٍ اهضبء ثبًک ف یتوکي حسبة ثبًک یاصل گَاّ

 هبِّ (  3)پطیٌت حسبة .هساضک ثِ سفبضت ثبشس لیتحَ دیقجل اظ تبض

 .ضیبل ثبشس 555،555،555ّط ًفط  یسپطزُ ثطا بیحسبة  یحساقل هَجَز سیثب *

 

 :یمدارک شغل   -5

 یٍ کبضت ًظبم پعشک یپطٍاًِ زائن پعشک وبضستبى،یحقَق اظ ث شیثِ ّوطاُ ف یٌیحکن کبضگع بی: پطٍاًِ هطت پعشکبى

 .: پطٍاًِ ٍکبلتٍکال

حقَق  عاىیًبهِ اظ سبظهبى هطثَطِ ثب شکط هست اشتغبل، سوت ٍ ه بیٍ  یحقَق شیف يیآذط ،یٌی: حکن کبضگعیزٍلت هشبغل

 ثب هْط سبظهبى یاجتوبع يیتبه وِیسبثقِ ث ،یهطذص ِیسییٍ تب یبفتیزض

 .یحقَق شیف يیاضائِ آذط ،ی: اضائِ حکن ثبظًشستگّب ثبظًشستِ

 ثب هْط سبظهبى یاجتوبع يیتبه وِیحقَق ٍ سبثقِ ث شیاشتغبل ثِ کبض اظ شطکت هطثَطِ ثِ ّوطاُ ف ی: گَاّیطزٍلتیغ هشبغل

 .طاتییتغ یآگْ يیثَزى: جَاظ کست / آذط فطهب شیصَضت ذَ زض

 وِیحقَق ٍ سبثقِ ث شیاشتغبل ثِ کبض ثِ ّوطاُ ف یگَاّ بی یٌیاصل حکن کبضگع زاًشگبُ: یعلو ئتیٍ اعضبء ّ سیاسبت هعلوبى،

 ثب هْط سبظهبى یاجتوبع يیتبه

 (لی)ًبهِ اشتغبل ثِ تحص بى،یآهَظاى، زاًشجَ زاًش

 تیطیاظ هس یکتج ًبهِ تیاضائِ ضضب ل،یقصس سفط زاضًس، عالٍُ ثط ًبهِ اشتغبل ثِ تحص یلیکِ زض سبل تحص یآهَظاً جْت زاًش*

 .است یسفط العاه دیهسضسِ ثب شکط تبض

 

 

 

 است  یالشام یمحضز تىامهیکىىد رضا یها سفز م اس آن یکیبا  ای هیيالد یسال که بدين همزاه 81 زیفزسودان س یبزا *

 

 


