
 سرباز مربي در سازمان آمًزش فىي ي حرفٍ اي كشًرشرایط  

 

تٌْا تِ ایي ادارُ کل در اًتخاب تْتز ٍ  جاد ًوی کٌذیثثت ًام در ایي سایت تِ ّیچ عٌَاى حقی در ثثت ًام کٌٌذُ ا .1

 ، اًتخاب تٌْا تزاساس ًیاس ٍ ّوچٌیي شزایط هتقاضی اهزیِ هی تاشذ.شایستِ تز کوک خَاّذ کزد

تِ عٌَاى سزتاس هزتی پس اس طی دٍرُ آهَسش پذاگَصي ٍ ارتقاء کارگاّی در هزکش تزتیت هزتی ساسهاى  .2

آهَسش فٌی ٍ حزفِ اي کشَر ، در هحل هَرد ًظز ، خذهت سزتاسي خَد را تا رعایت قَاًیي ٍ هقزرات ًیزٍّاي 

ي هسلح ٍ دفتز عوَهی حفاظت اطالعات ، تخشٌاهِ ّا ٍ دستَرالعول ّاي صادرُ اس سَي ستاد کل ًیزٍّاهسلح 

فزهاًذّی هعظن کل قَا ٍ در چارچَب ضَاتط ٍ هقزرات جاري در ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ اي کشَر تِ اًجام 

 .دّیذ

، در غیز ایٌصَرت ساسهاى آهَسش فٌی  اشیذًثاس تستگاى سثثی ٍ ًسثی کارکٌاى شاغل در ایي ساسهاى / ادارُ کل  .3

 را لغَ ٍ تِ یگاى آهَسش دٌّذُ هعزفی ًوایذ. شوا هجاس است اهزیٍِ حزفِ اي کشَر 

تا پایاى خذهت سزتاسي در هٌطقِ اي کِ اهزیِ آى صادر شذُ است تِ ًحَ احسي اًجام ٍظیفِ ًوَدُ ٍ در طَل  .4

 .شَدهذت خذهت اس ارائِ ّزگًَِ درخَاست جاتجایی خَدداري 

 .ی ٍ اًتظاهی ًذاشتِ تاشیذّیچ گًَِ ساتقِ قثلی خذهت در هزاکش ًظاه .5

تا تَجِ تِ ایٌكِ ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ اي کشَر طثق تزًاهِ ریشي قثلی در خصَص اجزاي تعْذات  .6

قصد        تِ عٌَاى سزتاس هزتی هَافقت ًوَدُ لذا در طَل هذت خذهت سزتاسي شواَسشی ًسثت تِ پذیزش هآ

خدمت خًد را بٍ طًر كامل در  شًید ي متعُد  شتٍرا ودا ادامٍ تحصيل ، گرفته معافيت كفالت ي پسشكي ي ...

. َمچىيه از ارائٍ كسر خدمت تحت َر عىًان خًدداري ومًدٌ  يدسازمان آمًزش فىي ي حرفٍ اي كشًر سپري ومای

را لغً ي بٍ یگان آمًزش دَىدٌ  شما در غير ایىصًرت سازمان آمًزش فىي ي حرفٍ اي كشًر مجاز است امریٍ

 عرفي وماید.مربًطٍ م

(  16رعایت ادب ، سلسلِ هزاتة ساسهاًی ٍ اداري ٍ ًیش آراستگی ظاّزي ) کَتاُ تَدى هَي سز تا ًوزُ  هیثایست .7

 .یذ، حضَر تِ هَقع در هحل کار ٍ تزخَرد هٌاسة را در سزلَحِ کار خَد قزار دّ

 

 

 

 

 

 كشًر اي حرفٍ ي فىي آمًزش سازمان


