فساخَاى پریسش ًیسٍی ضسکتی
ؽطکث جػاوٌی جاىیً ٌیطوی جّاٌشّاُان اراك در ٌظط دارد حِث جاىیً ٌیطوی اٌػاٌی ىّرد ٌیاز سّددر داٌؾکصه غهّم پظؽکی و
سصىات ةِصاؽحی درىاٌی ؽِطغحان سيیً ةطاغاس ىخّز ؽياره /209/9592د ىّرخ1397/12/26ىػاون ىرحطم جّغػَ ىصیطیث و
ىٍاةع وزارت ةِصاؽث،درىان و آىّزش پظؽکی و كّاٌیً و ىلطرات حاری جػصاد ٌ 6فط از اـطاد واحص ؽطایط را از ظطیق ةطگظاری
ىفاذتَ جشففی (در ـّرجیکَ جػصاد داوظهتیً از ٌ 20فط ةیؾحط ةاؽص آزىّن کحتی ٌیظ ةطگظار سّاُص ؽص)در رؽحَ ؽؾهی کاردان و
کارؽٍاس ـّریث ُای پظؽکی ةا اذطاز ـالذیث ُای غيّىی و ةط اغاس كاٌّن جػطی گظیٍؼ ىػهيان و کارىٍصان آىّزش و
پطورش ةَ کارىٍصان غایط وزارجشاٌَ ُا و غازىان ُا و ىّغػات و ؽطکث ُای دونحی ىفّب  1375/02/09ىخهع ؽّرای
اغالىی تحت پَضص ضسکت پیواًکازی ةطای سصىث در پایگاه اورژاٌع حصیص دٍُّ دز قالة خسید خدهات ةَ ؽطح
ذیم دغّت ةَ ُيکاری ٌيایص.
حصول ىؾاؽم ىّرد ٌیاز
ردیؿ
1

غٍّان رؽحَ ؽؾهی

حٍػیث

ؽطایط اذطاز

جػصاد ىّرد ٌیاز

کاردان یا کارؽٍاس ـّریث ُای پظؽکی

ىطد

دارا ةّدن ىصرك جرفیهی کارداٌی یا کارؽٍاغی در
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یکی از رؽحَ ُای ـّریث ُای پظؽکی ،پطغحاری،
ُّؽتطی وُيچٍیً داراةّدن گّاُیٍاىَ راٌٍصگی ىػحتط

*ضسایط عوَهی پریسش ًیسٍی ضسکتی
 .1داؽحً جاةػیث ایطان
 .2جصیً ةَ دیً ىتیً اغالم ةا یکی از ادیان جفطید ؽصه در كاٌّن اغالىی حيِّری اغالىی ایطان
 .3انحظام ةَ كاٌّن اغاغی حيِّری اغالىی ایطان
 .4اٌخام سصىث دوره ضطورت یا ىػاـیث كاٌٌّی
 .5غصم اغحیاد ةَ دساٌیات و ىّاد ىشصر روان گطدان
ٌ .6صاؽحً غاةلَ ىرکّىیث حظائی ىّثط
 .7داؽحً غالىث حػياٌی  ،رواٌی و جّاٌایی ةطای اٌخام کاری کَ اغحشصام ىی ؽٌّص (ظتق ٌظط کيیػیّن پظؽکی یا گطوه
ظب کار داٌؾکصه و ؽطکث ُای ظب کار دارای ىخّز كاٌٌّی ).
ترکسات هْن دز خصَظ ضسایط عوَهی
1

اـطادی کَ ىخاز ةَ ؽطکث در ایً ـطاسّان ٌیػحٍص غتارجٍص از :
.1ىػحشصىیً رغيی ،ثاةث و پیياٌی داٌؾکصه و غایط دغحگاُِای احطایی و یا کارکٍان ةازٌؾػحَ و ةازسطیص سصىث آٌِا
 .2اٌففال ؽصگان از سصىث و یا اسطاج ؽصگان جّغط واذص ُای جاةػَ داٌؾکصه و غایط دغحگاُِا و ىّغػات دونحی
.3اـطا دی کَ ةَ ىّحب آرای ىطاحع كضائی و ذی ـالح ،از سصىث دونحی ىٍع ؽصه ةاؽٍص
.4اـطادی کَ جػِص سصىث ةَ غایط غازىان ُا ،ؽطکث ُای دونحی و غازىان ُای واةػحَ ةَ دونث و ىّغػاجی کَ ؽيّل كاٌّن ةط
آٌِا ىػحهظم ذکط ٌام اغث دارٌص.
.5دارٌصگان ىصرك جرفیهی ىػادل در رؽحَ ُای جرفیهی آگِی ؽصه
.6دارٌصگان ىصرك جرفیهی ةاالجطیا پاییً جط از ىلاظع جرفیهی اغالم ؽصه در ؽطایط اذطاز ؽؾم ـّریحِای پظؽکی
 .7دارٌصگان ىصرك جرفیهی در رؽحَ ُای داٌؾکصه حاىع غهيی کارةطدی در ذیعَ غهّم پظؽکی و غالىث و ةِصاؽث (ةطاغاس
ٌاىَ ؽياره /523/71د ىّرخ  1396/04/03دةیط ؽّرای غانی ةطٌاىَ ریظی غهّم پظؽکی)
*الشم تِ ذکس است دز صَزت ضسکت ّس یک اش هطوَلیي تٌد ّای هرکَز ،داٍطلة دز ّس یک اش هساحل
جرب ،اش اًجام هسحلِ تعدی هحسٍم ٍ حتی دز صَزت صدٍز قسازداد ،قسازداد هصتَز لغَ ٍ تالاثس هی گسدد.
ضسایط اختصاصی8
ؽطایط غٍی داوظهتان :
داؽحً ذصاكم  20غال جيام ةطای جياىی ىلاظع و ذصاکثط  35غال جيام ةطای دارٌصگان ىصرك جرفیهی کارداٌی
وکارؽٍاغی (هالک هحاسثِ سي اٍلیي زٍش ثثت ًام هی تاضد)
جتفطه  :ىّراد ذیم ةَ ؽطط ارائَ جائیصیَ ُای ىػحتط ،ةَ ذصاکثط غً ىلطر اضاـَ سّاٍُص ؽص:
انؿ) حاٌتازان ،آزادگان ،ـطزٌصان و ُيػط ؽِصا ،ـطزٌصان و ُيػط حاٌتازان ةیػث و پٍج ( )%25و ةاالجط ،ـطزٌصان و
ُيػط آزادگان کَ ذصاكم یک غال و ةاالجط غاةلَ اغارت دارٌص و رزىٍصگان ةا غاةلَ ذصاكم ؽؼ ىاه ذضّر داوظهتاٌَ
در حتَِ (دارٌصگان گّاُی از ىػاوٌث ٌیطوی اٌػاٌی غازىان ةػیج ىػحضػفیً یا غپاه پاغصاران اٌلالب اغالىی یا
ىػاوٌث جّغػَ ىصیطیث و ىٍاةع حِاد کؾاورزی ،و یا غحاد ىؾحطك ٌیطوُای ىػهد (در سفّص کارکٍان پایّر ٌیطوُای
ىػهد و ٌیطوُای وظیفَ ) از ؽطط ذصاکثط غً ىػاف ىی ةاؽٍص.
ب) اـطاد ساٌّاده ىػظو ؽِصا (ؽاىم :پصر ،ىادر ،سّاُط ،ةطادر) جا ىیظان  5غال.
پ) رزىٍصگان دارای کيحط از ؽؼ ىاه غاةلَ ذضّر داوظهتاٌَ در حتَِ ،ةَ ىیظان ىصت ذضّر در حتَِ.
ت)غاةلَ سصىث کارىٍصان جيام وكث دونحی ذصاکثط ةَ ىیظان  5غال.
ث)داوظهتاٌی کَ ظطح ٌیطوی اٌػاٌی سّدرا ةَ اغحٍاد كاٌّن سصىث پظؽکان و پیطاپظؽکان اٌخام داده اٌص ،ةَ ىیظان اٌخام
سصىث ـّق .
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خ)ىصت سصىث غطةازی اٌخام ؽصه آكایان.

*ضَاتط ٍ هقسزات پریسش هطوَلیي قاًَى خدهت پصضکاى ٍ پیسا پصضکاى
انؿ ) ىؾيّنیً كاٌّن سصىث پظؽکان و پیطا پظؽکان در رؽحَ ُای دارای طسح اجثازی ىی ةایػث دارای ىػاـیث یا گّاُی
پایان اٌخام ظطح سصىث ىطةّظَ ةاؽٍص
جتفطه  -1در سفّص داوظهتاٌی کَ ةَ اغحٍاد ةشؾٍاىَ حصیصةِیٍَ غازی احطای كاٌّن پظؽکان وپیطاپظؽکان ؽياره
/1612/207دىّرخ 1393/10/12و ٌاىَ ؽياره /1798/207د ىّرخ 1397/11/23وزارت ىحتّعٌ،ػتث ةَ جيصیص ظطح آن ُا اكصام
ؽصه اغث  ،در ىصت ةاكیياٌصه جا غلؿ كاٌٌّیٌ ،یازی ةَ ارائَ گّاُی ((پایان ظطح)) ٌصارٌص و گّاُی (( اؽحؾال ةَ ظطح)) ةطای ایً
گٌَّ اـطاد کفایث ىی ٌيایص .
* ىؾيّنیً كاٌّن سصىث پظؽکان و پیطاپظؽکان در رؽحَ ُای احتاری کَ در ذال گضراٌصن ظطح سّد ىی ةاؽٍص ىخاز ةَ ؽطکث
در ىفاذتَ یا آزىّن ٌشّاٍُص ةّد.
*ضَاتط ٍ هقسزات پریسش هطوَلیي زضتِ فَزیت ّای پصضکی
انؿ )داؽحً غالىث کاىم حػياٌی و غصم اةحال ةَ ةیياریِای ىظىً  ،واگیط و ـػب انػالج ىاٌٍص دیاةث  ،ـؾارسّن  ،آغو ٌ ،ارغایی کهیَ
 ،ةیياریِای پیؾطـحَ كهتی و ىاٌٍص ایٍِا .
ب) ٌصاؽحً ـطع و ُطگٌَّ ةیياری اغفاب و روان
پ )ٌصاؽحً جؾییط ؽکم ىادرزادی یا اکحػاةی اغکهحی ةش فّص اٌصام ُا ( کَ ىؾایط ةا جّان ـیظیکی پطغٍم در ارائَ سصىث ظتق ؽطح
وظایؿ غازىاٌی ةاؽص )
ج)داؽحً كصرت جکهو ظتیػی زةان (ٌصاؽحً نکٍث زةان)
چ)داؽحً كصرت ةیٍایی و ؽٍّایی کاىم
ح )دارای كص  165غاٌحی ىحط و ةاالجط
خ )دارای ؽاسؿ جّده ةصٌی  BMIکيحط از  30و ةیؾحط از 19
جضکط:اٌصازه گیطی كص BMIاونیً ىطذهَ از ىفاذتَ ىی ةاؽص و در ـّرجیکَ داوظهب ُط یک از ایً ؽطایط را اذطازٌٍيایص،از اٌخام غایط
ىطاذم ىفاذتَ (جػث آىادگی حػياٌی ،آزىایؾات پاراکهیٍیکی و )...ةاز ىی ىاٌص.
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د ) دارای گّاُیٍاىَ راٌٍصگی ةا آىتّالٌع (ب ) 2یا پایَ دوم (چٍاٌچَ داوظهتان ـاكص گّاُیٍاىَ ىضکّر ةاؽٍص  ،در ـّرت كتّنی در
ىفاذتَ  ،ةایػحی جػِص ىرضطی ىتٍی ةط ارائَ اـم گّاُیٍاىَ جا پایان یکػال از زىان ىفاذتَ ارائَ ٌيایٍص  .ةصیِی اغث در ـّرت غصم ارائَ
اـم گّاُیٍاىَ در ىصت جػییً ؽصه پضیطش ـطد کان نو یکً سّاُص ؽص .
ر)داؽحً آىادگی حػياٌی و ىِارجِای ةصٌی ةطای اىصادرغاٌی غطیع و ـرید (ةصیً ىٍظّرازکهیَ داوظهتان آزىّن آىادگی حػياٌی ةَ
غيم سّاُص آىص )
ٌکحَ  :اونّیث پضیطش در سفّص رؽحَ ؽؾهی کارؽٍاغی ـّریث ُای پظؽکی در ؽطایط ةطاةط ةا ـارغ انحرفیالن رؽحَ ـّریث
ُای پظؽکی اغث.
*ًحَُ ثثت ًام ٍهدازک هَزد ًیاش
ثتث ٌام داوظهتیً ةَ ـّرت ذضّری وانکحطوٌیکی ازظطیق وةالگ http://tavankhahan-arak74.blogfa.com
ـّرت سّاُصگطـث.
-1الزم اغث كتم از ؽطوع ثتث ٌام ذحياً ىتهؼ  450/000ریال ةَ غٍّان ذق ثتث ٌام ةَ ؽياره ذػاب  30520939ةَ ٌام ؽطکث جػاوٌی چٍص
ىٍظّره جّاٌشّاُان اراك ٌظد ةاٌک رـاه کارگطان كاةم پطداسث در کهیَ ؽػب ةاٌک رـاه پطداسث و ـیؼ واریظی را ٍُگام ىطاحػَ حِث
ثتث ٌام ةَ ٌيایٍصه ؽطکث آكای ىريص ؽالىی  09189626592جرّیم دٍُص.
 .2دوكعػَ غکع پطغٍهی جيام رخ
 . 3اـم وجفّیط آسطیً ىصرك جرفیهی
 . 4اـم وجفّیط کارت ىهی(دوظطف کارت)
 . 5اـم وجفّیطجيام ـفرات ؽٍاغٍاىَ
 .6اـم ةَ ُيطاه جفّیط کارت پایان سصىث ٌظام وظیفَ غيّىی و یا ىػاـیث دائو (دوظطف کارت )
 . 7اـم وجفّیط ىصرك دال ةط ایثارگطی (ویژه داوظهتان ایثارگط)
 . 8گّاُی پایان ظطح و یا ىػاـیث ةطای ىؾيّنیً كاٌّن سصىث پظؽکان و پیطاپظؽکان رؽحَ ُای احتاری
. 9گّاُی اؽحؾال ةَ ظطح ةطای ىؾيّنیً كاٌّن سصىث پظؽکان وپیطاپظؽکان کَ ظطح سّدرا ةَ اغحٍاد ةشؾٍاىَ ـّق انضکط جيصیص
ٌيّده اٌص .
 .10ىِهث ثتث ٌام  :ىحلاضیان واحص ؽطایط ىهظم ُػحٍص از جاریز  1398/05/05نؾایث ٌ 1398/5/20ػتث ةَ ثتث ٌام اكصام ٌيایٍص .
 -ةَ ثتث ٌام ٌاكؿ جطجیب اثط داده ٌشّاُص ؽص و وحّه پطداسحی ةَ ُیچ وحَ ىػحطد ٌيی ؽّد .
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* آدزس دفتس ضسکت  8ضْسستاى خویي – تلَاز داًطجَ – ًسسیدُ تِ هیداى ٍزشش ٍ هسدم
کد پستی  1663441257تلفي ثاتت  06424113610 8تلفي ّوساُ  07367404370 8آقای هحود غالهی
ساعات هساجعِ  8اش ساعت  34الی  36عصس تجص زٍشّای تعطیل
* شهاى ٍ هحل هصاحثِ یا آشهَى هتعاقثاًتِ داٍطلثاى اشطسیق پَزتال داًطکدُ اطالع زساًی خَاّدضد.
ًحَُ پریسش داٍطلة ٍ اعالم ًتیجِ -1اغالم ٌحیخَ و جػییً ذص ٌفاب و اٌحشاب اـطاد ةطاغاس دغحّر انػيم ىفّب ُیئث اىٍای داٌؾکصه ُای غهّم پظؽکی ةَ
جطجیب زیط ـّرت سّاُص گطـث :
ٌيطه ىفاذتَ جشففی ودر ـّرت ةطگظاری آزىّن کحتی ،ىخيّع ٌيطات کم غيّىی واسحفاـی آزىّن کحتی ىالك جػییًذص ٌفاب سّاُص ةّد.
جػییً ذص ٌفاب ٌيطه غيهی الزم :ؽطط الزم (و ٌَ کاـی) ةطای اغيال اىحیازات و غِيیَ ُای كاٌٌّی و اٌحشاب داوظهتان حِثىػطـی ةَ داٌؾکصه ةَ ىٍظّر ةطرغی ىصارك ،ةطىتٍای کػب ذصاكم  50درـص ىیاٌگیً اىحیاز غَ ٌفط دارای ةاالجطیً اىحیاز ىفاذتَ
(درـّرت ةطگظاری آزىّن کحتی ةاالجطیً اىحیاز آزىّن )ىی ةاؽص کَ ةَ روش زیط جػییً ىی گطدد.
ذصٌفاب;  * % 50ىیاٌگیً ٌيطه کم اونیَ غَ ٌفط دارای ةاالجطیً اىحیاز
جتفطه -در ـّرت غصم جاىیً ٌیطوُای ىّرد ٌیاز  ،ىيکً اغث ذػب ٌظطکيیحَ حضب داٌؾکصه ذص ٌفاب ٌيطه آزىّن جا جکيیم
ظطـیث کاُؼ داده ؽّد .
درـّرت ةطگظاری آزىّن کحتی ،ةَ ىیظان غَ ةطاةط ظطـیث ةَ جطجیب ٌيطه ـضهی(پع از اغيال اىحیازات وغِيیَ ُای كاٌٌّی)ةطای ةطرغی ىصارك دغّت ةػيم سّاُص آىصودر ـّرت جاییص ىصارك ةطای اٌخام ىفاذتَ اكصام سّاُص ؽصٌّ.ع و ىرحّای
ىفاذتَ ةطاغاس ٌظط کارگطوه جشففی ىٍحشب داٌؾکصه سّاُص ةّدو ؽیّه پضیطش ةط اغاس  70درـص ٌيطه کم آزىّن کحتی
(پع از اذحػاب غِيیَ ُا و ضطایب ىطةّظَ ) و غی درـص ٌيطه ىفاذتَ ىی ةاؽص.
-2اٌعتاق غّاةق وىصارك وىػحٍصات ارائَ ؽصه ةا سّد اظِاری داوظهب در جلاضاٌاىَ ثتث ٌام کَ ةَ جاییص (اىضاءو اثط
اٌگؾث) داوظهب رغیصه ةاؽص و جاییص آن از غّی داٌؾکصه
-3اغيال اىحیازات وغِيیَ ُای جاییص ؽصه (ةطاغاس ىصارك و ىػحٍصات ىثتحَ)
 -4ىػطـی اـطاد ةَ گظیٍؼ ،پع از اٌخام ىفاذتَ ةَ جػصاد یک ةطاةط ظطـیث
* اهتیاشات ٍ سْویِ ّای قاًًَی ٍ ًحَُ اعوال آى ّا .
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*از کم ىخّز جشفیؿ یاـحَ ةَ داٌؾکصه  % 25آن ةَ حاٌتازان و آزادگان ـاكص ؽؾم ُ،يػطو ـطزجصان ؽِصا ُ،يػطو ـطزٌصان حاٌتازان
( % 25ةیػث و پٍج درـص ) و ةاالجطُ،يػط و ـطزٌصان آزادگان ةاالی یک غال اغارت اسحفاص ىی یاةص  ،درـّرت غصم جکيیم ظطـیث
غِيیَ ایثارگطان ،غِيیَ ىظةّر ةَ داوظهب آزادجػهق سّاُصگطـث .
ضيٍا الزم ةَ ذکط اغث ایثارگطان درـضای ركاةحی وؽطکث در ىفاذتَ و آزىّن (در ـّرت ةطگظاری)،در ةیً سّد ةَ ركاةث ىی
پطدازٌص.

ىرم انفاق غکع

در ایً كػيث چیظی ٌٍّیػیص

ٌيٌَّ ةطگ در سّاغث ؽؾم ازؽطکث جػاوٌی چٍص ىٍظّره جّاٌشّاُان اراك
ٌ- 2ام

ٌ-1ام ساٌّادگی
ٌ- 3ام پصر:

- 4حٍع  1 - :ىطد
ىاه

 5جاریز جّنص  :روز

غال

- 2زن

-6ىرم جّنص :اغحان:
 -8کص ىهی

 7ؽياره ؽٍاغٍاىَ :
 -11وضػیث جاُم:

ؽِطغحان :ةشؼ:
 -9ىرم ـصورؽٍاغٍاىَ :

ىحاُم  2 -ىخطد -

 12وضػیث ٌظام وظیفَ  1 - :دارای کارت پایان سصىث  2 -دارای ىػاـیث كاٌٌّی دائو -
 13وضػیث ایثارگطی :
–1

حاٌتاز

درـص حاٌتازی

-2

رزىٍصه

(ةطای ذصاكم  6ىاه ذضّر داوظهتاٌَ درحتَِ) ىصت ذضّر درحتَِ  :روز

-3

آزاده

درـص

ىصت اغارت  :روز

ىاه

ىاه غال

غال

 -4ـطزٌص وُيػط ؽِصاء :ـطزٌص ُيػط
 -5ـطزٌص وُيػط حاٌتاز % 25 -وةاالجط :ـطزٌص ُيػط
- 6ـطزٌص وُيػط آزادگان ةاالی یکػال اغارت :ـطزٌص ُيػط
- 7ـطزٌص وُيػط رزىٍصه دارای غاةلَ ذصاكم ؽؼ ىاه ذضّرداوظهتاٌَ درحتَِ :ـطزٌص ُ -يػط
- 8ـطزٌص حاٌتازان زیط  % 25وآزادگان زیطیکػال اغارت :

ـطزٌص حاٌتاز ـطزٌصآزاده

- 9سّاُطوةطادر ؽِصا :سّاُط  -ةطادر
 -10غایط ىّارد  -1 :غِيیَ آزاد

- 2ىػهّنیً غادی

 -3ةّىی ؽِطغحان
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- 4ةّىی اغحان

 -5ؽیط ةّىی

 -10دیً  :ىضُب :

- 11آسطیً ىصرك جرفیهی  :کاردان  -کارؽٍاس
 -12رؽحَ جرفیهی :

گطایؼ جرفیهی :

 13داٌؾکصه ىرم جرفیم :

ىػصل :

-18اغحان ىرم جرفیم :

 14جاریز اسض آسطیً ىصرك جرفیهی 13 - / / :
 15ؽؾم ىّرد درسّاغث(ـلط یک ؽؾم )- :
 16ىرم حؾطاـیایی ىّرد جلاضا )ـلط یک ىرم(- :
ٌ 17ؾاٌی کاىم  :ىرم غکٌّث :اغحان......................................ؽِطغحان ............................................سیاةان ........................................

کّچَ ................................پالك...............................کصپػحی.............................ؽياره جهفً ثاةث .........................................................

-18ؽياره جهفً ةطای جياس ضطوری:

ایٍخاٌب .......................................ىحلاضی ؽطکث در ىفاذتَ یا آزىّن پضیطش ٌیطوی ؽطکحی ؽطکث ،.......ىحً آگِی ىطةّظَ را
ةا دكث و ةَ ظّر کاىم ىعانػَ و غپع جلاضای ـّق را جکيیم ٌيّده ام و ىػئّنیث ـرث کهیَ ىٍصرحات آن را ةط غِصه ىی گیطم.
درـّرت اثتات سالف اظِارات ایٍخاٌب در ُط ىلعع زىاٌی (كتم و ةػص از اؽحؾال ) ُطگٌَّ ذلی را ةط غلصكطارداد در آن
داٌؾکصه از سّد غهب ىی ٌيایو.

 19جاریز جٍظیو ـطم :

اىضا و اثطاٌگؾث:
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