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کطتی  افسزدٍم

 چَبی ّبی
GT<500 

 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی 

 فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی تکویل  -

هاَرد تبییاد سابسهبى     آهَسضی هزاکش ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی  -

  بٌبدر ٍ دریبًَردی

کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت   -

  هلی

ٍ  522چَبی بب ظزفیت ًبخبلص کوتز اس خدهبت دریبیی بزرٍی کطتی ّبی  هبُ 10قل ارائِ حدا -

هبُ خادهبت دریابیی    62تکویل دفتزچِ کبرآهَسی هَرد تأیید سبسهبى  ٍیب اًجبم حداقل هدت 

پس اس پبیابى  درسوت هلَاى عوَهی  522بزرٍی کطتی ّبی چَبی بب ظزفیت ًبخبلص کوتز اس 

 هزبَرِ هَفقیت آهیش دٍرُ آهَسضی 

 بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش کپی -

 کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز  -

0 

 فزهبًدُ در

کطتی ّبی 

  GT<500 چَبی

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       ًبم درآهد بٌدرضْید رجبییبِ  0102555510222سیبب 

 هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی

 تکویل فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی  -

ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی هزاکش  آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى     -

 دیبٌبدر ٍ دریبًَر

کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت   -

 هلی

کطتی ّبی هبُ درسوت  افسز ًبٍبز هسؤٍل ً ْببًی بز رٍی  05ی بِ هدت ارائِ خدهبت دریبی -

پاس اس اخاذ گَاّیٌبهاِ    سفزّبی ًشدیا  باِ سابحل     522چَبی بب ظزفیت ًبخبلص کوتز اس 

 ضبیست ی آى سوت 

 بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش کپی -

 کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز   -

6 
افسزدٍم 
GT<500 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى     یاب   بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی

 تکویل فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی  -

ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی هزاکش  آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى     -

 بٌبدر ٍ دریبًَردی

در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت  کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ  -

 هلی

هبُ خدهبت دریبیی بزرٍی کطتی ّبی غیزچَبی بب ظزفیات ًبخابلص کوتاز اس     10ارائِ حداقل  -

هابُ خادهبت    62ٍ تکویل دفتزچِ کبرآهَسی هَرد تأیید سبسهبى  ٍیب اًجبم حداقل هادت   522

درسوت هلاَاى عواَهی    522بلص کوتز اس دریبیی بزرٍی کطتی ّبی غیز چَبی بب ظزفیت ًبخ

 پس اس پبیبى هَفقیت آهیش دٍرُ آهَسضی هزبَرِ 

 کپی بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش -

 کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز   -



5 
فزهبًدُ 
GT<500 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی

 تکویل فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی  -

س سَی هزاکش  آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى    ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ ا -

 بٌبدر ٍ دریبًَردی

کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت   -

 هلی

ً ْببًی بز رٍی کطتی ّابی   ًبٍبز هسؤٍلهبُ درسوت افسز 05ارائِ خدهبت دریبیی بِ هدت  -

پاس اس اخاذ   ، سفزّبی ًشدی  بِ سابحل   522بب ظزفیت ًبخبلص کوتز اس  غیز چَبی تجبری

 گَاّیٌبهِ ضبیست ی آى سوت 

 کپی بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش -

 کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز    -
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5 
هلَاى عوَهی 

GT<500 
 ًدارد. -

2 
کبربزهَتَرّبی 

دریبیی  
KW<750 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی

 فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی تکویل  -

ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی هزاکش  آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى     -

 بٌبدر ٍ دریبًَردی

کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت   -

 هلی

 بتدایی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرشحداقل هدرک پبیبى دٍرُ پٌجن اکپی هدرک تحصیلی  -

  کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز -

0 
هٌْدس سَم   

KW<3000 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 رُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردیهستقز در پذیزش ادا

 تکویل فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی  -

ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی هزاکش  آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى     -

 بٌبدر ٍ دریبًَردی

ی کابرت  کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپ -

 هلی 

ٍ هبُ خدهبت دریبیی ٍ تکویل دفتزچِ کبرآهَسی هَرد تأیید سبسهبى بٌبدر ٍدریبًَردی  10ارائِ  -

باب  بز رٍی کطتی ّابی  هلَاى هَتَر خبًِ در سوت هبُ خدهبت دریبیی  62دارا بَدى حداقل  یب

ُ     ًبهحادٍد  سافزّبی   یب بیطتز کیلٍَات 052قدرت راًص   پاس اس پبیابى هَفقیات آهیاش دٍر

 آهَسضی هزبَرِ

 کپی بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش   -

  کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز -
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هٌْدس دٍم 
KW<3000 

 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی

 تکویل فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی  -

ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی هزاکش  آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى     -

 ٌبدر ٍ دریبًَردیب

کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت   -

 هلی

هابُ خادهبت دریابیی درساوت هٌْادس ساَم باز رٍی کطاتی ّابی           18دارا بَدى حداقل  -

KW<3000  پس اس اخذ گَاّیٌبهِ ضبیست ی افسز هٌْدس ساَم  سفزّبی ًشدی  بِ سبحل

 کیلَ ٍات سفزّبی ًشدی  بِ سبحل  6222درت راًص کوتز اس بز رٍی کطتی ّبی بب ق

 کپی بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش   -

  کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز -
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سزهٌْدس 
KW<3000 

 

( بِ ضوبرُ حسابة  11ٍ02)صفحبت  02ارائِ رسید پزداختی ّشیٌِ آسهَى بِ ضزح جداٍل بٌد  -

یاب اس رزیاد دسات بُ کابرت خاَاى       بِ ًبم درآهد بٌدرضْید رجبیی 0102555510222سیبب 

 هستقز در پذیزش ادارُ استبًداردّبی آهَسضی ٍ گَاّیٌبهِ ّبی دریبًَردی

 تکویل فزم درخَاست ضزکت درآسهَى دریبًَردی  -

آهَسضی هاَرد تبییاد سابسهبى     ارائِ اصل گَاّی ری دٍرُ آهَسضی صبدر ضدُ اس سَی هزاکش  -

 بٌبدر ٍ دریبًَردی

کپی صفحِ اٍل  ضٌبسٌبهِ ٍ در صَرت داضتي تَضیحبت کپی صفحِ تَضیحبت ٍ کپی کابرت   -

 هلی

هسئَل ً ْببًی در هَتَرخبًِ  هٌْدسافسز هبُ خدهبت دریبیی درسوت  62دارا بَدى حداقل  -

هبُ هی ببیسات در   2هدت حداقل  پس اس اخذ اٍلیي گَاّیٌبهِ ضبیست ی دریبًَردی کِ اس ایي

کیلٍَات سفزّبی  6222سوت افسز هٌْدس دٍم بز رٍی کطتی ّبی بب قدرت راًص کوتز اس 

 ًشدی  بِ سبحل صَرت پذیزد.

 کپی بزابز بب اصل هدرک تحصیلی حداقل دیپلن یکی اس رضتِ ّبی هَرد تبیید آهَسش ٍ پزٍرش   -

  کپی گَاّی سالهت پشضکی هعتبز -

 


