
 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان و مدارک مصاحبه اختبار میانجی گری در استان تهران اعالم شد .

زمان مصاحبه اختبار پذیرفته شدگان مرحله اول واجدین تاسیس موسسه میانجی گری 

 استان تهران اعالم شد .

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم مصاحبه اختبار پذیرفته شدگان مرحله اول 

 25واجدین شرایط تاسیس موسسه میانجی گری استان تهران از روز چهارشنبه 

آغاز شد و پذیرفته شدگان استان تهران از طریق تماس تلفنی به  1298اردیبهشت 

می شود تا تعیین زمان دقیق مصاحبه مصاحبه دعوت می شوند و پذیرفته شدگان توصیه 

مدارم مورد نیاز از مراجعه حضوری و تماس تلفنی اکیدا خوداری کنند و به همراه داشتن 

 در روز مصاحبه علمی الزامی است .

 مدارک الزم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی 

فرم تکمیل شده شماره یک شماره یک موضوع بند الف مندرج در سامانه ثبت نام -1

 www.mianjigari.org  میانجی گری به نشانی 

 تمتم رخ که در سال جاری گرفته شده است  3*4دو قطعه عکس -2

 اصل و تصویر کارت ملی -3

 و باالتر ( 2دارک تحصیلی )کاشناسی یا سطح -4

 اخبار حقوقی 
1398اردیبهشت  22خبرگزاری تسنیم /  

http://www.mianjigari.org/


 

 

توجه :فرم ارزیابی و مدارک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نیستند مورد قبوب واقع 

حوزوی دارا  4و  3نمی شود همچنین الرم به ذکر است برای دانش آموختگان سطوح 

ائه گواهی اتمام پایه )بدون ارائه پایان بودن مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ار

 نامه (کافی نیست 

 گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل  -5

گواهی الزم از کانون وکالی دادگستری مرکز یا مرکز مشاوران و وکال قوه ثضائیه برای -6

 وکال 

 آموزشی گواهی تدریس با قید فعالیت -7

 دت آن گواهی مشاوره با قید م -8

 گواهی سوابق استخدامی -9

 گواهی فعایت به عنوان امام جمعه یا امام جماعت  10

 گواهی فعالیت در شورای حل اختالف -11

 گواهی فعالیت در دفاتر اسناد رسمی -12

 گواهی ایثارگری -13

 تهیه و تحویل شوند   A4همه مدارک باید قطع -1تذکر 

در صورت نقض مدارک مورد اشاره در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده -2تذکر 

 ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت 

مالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی موارد ادعایی هنگام ثبت نام اولیه است -3تذکر 

ه در سایت میانجیگری به عهده داوطلب لذا مسئولیت صحت و سقم اطالعات ثبت شد

است.بنابراین کسانی که شرایط الزم را ندارند باید از ادامه مراحل جذب انصراف دهند در 

 غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهد شد و مبلغ دریافتی مسترد نخواهد شد.
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