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 این رهنمود ها را با دقت بخوانید .1

صرف مطالعه  لطفاً قبل از تکمیل پروسه درخواستی آنالین، این یادداشت های رهنمودی را به دقت بخوانید. وقت خود را

نها به حاالت شما کنید طول بکشد. همه ای کنید و بدانید که ممکن است کسب معلوماتی که نیاز داریم بیشتر از آنچه فکر می

 بستگی دارد، اما اگر چیزی وجود دارد که متوجه نشدید، لطفاً با ما تماس بگیرید:

 registration@coru.ieایمیل کنید به  

 .3160 293 01شماره تیلفون  

(. 15الکترونیکی، درخواستی آنالین را تکمیل کنید )توضیح داده شده در صفحه لطفاً قبل از درخواستی برای بررسی 

 روز پس از درخواستی آنالین خود، اسناد حمایوی را برای ما ارسال کنید. 30شما باید ظرف 

 38رهنمودها برای متقاضیان بخش  .2

تحت قانون متخصصان صحی و مراقبت اجتماعی  CORU، می توانید برای ثبت نام در 38به عنوان متقاضی بخش 

 ( فردی است که:S38) 38)تعدیل شده( درخواستی بدهید.  متقاضی بخش  2005

 شروع به انجام مسلک خود در جمهوری ایرلند می کند 

 فارغ پوهنتون می باشد 

 در خارج سپری می کند، یا  

 به مسلک باز میگردد. 

 اسناد خود را برای ما ارسال کنید

رد شما ففورم های مرتبط و صفحه جلد درخواستی را دانلود کنید. صفحه جلد دارای شماره مرجع درخواستی منحصر به 

 به شما می گوییم.  22خواهد بود. ما در مورد اسناد مربوطه در صفحه 

 فورم ها و صفحه جلد را تکمیل کرده و به آدرس ذیل ایمیل کنید: 

 registration@coru.ie  

 لطفاً به یادد داشته باشید: حذف داوطلبانه

صورت آنالین  اگر داوطلبانه از ثبت نام حذف شده اید و می خواهید به ثبت نام در جمهوری ایرلند بازگردید، لطفاً به

 مراجعه کنید:درخواستی نه دهید. لطفاً به مقررات بازگشت در ویب سایت در آدرس زیر 

 http://www.coru.ie 

 حذف به دلیل عدم پرداخت فیس ها

دید، لطفاً از اگر به دلیل عدم پرداخت فیس از ثبت نام حذف شده اید و می خواهید به ثبت نام در جمهوری ایرلند بازگر

 طریق ذیل تماس بگیرید:

   registration@coru.ieایمیل:  

 .3160 293 01شماره تیلفون  

  

mailto:registration@coru.ie
mailto:registration@coru.ie
http://www.coru.ie/
http://www.coru.ie/
mailto:registration@coru.ie
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 مراحلی که باید بخاطر ثبت نام دنبال کنید .3

 درخواستی دادن برای ثبت نام
رخواستی درخواستی می دهید. برای د CORUدر زیر می توانید ویب سایت را مشاهده کنید که در آن برای ثبت نام در 

ا این مراحل را مباید سه مرحله را طی کنید. برای صرفه جویی در زمان و تاخیر لطفا این مراحل را با دقت مطالعه کنید. 

 لطفا  روی لینک زیر کلیک کنید:در صفحه بعدی تشریح می کنیم. برای بازدید از ویب سایت در زیر

 (https://system.coru.ie/index.php/interfaces/Registration) درخواستی برای ثبت نام 

 

  

https://system.coru.ie/index.php/interfaces/Registration
https://system.coru.ie/index.php/interfaces/Registration
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 : ایجاد حساب کاربری1مرحله 

یل ذشامل موارد  یک حساب کاربری آنالین ایجاد و تکمیل کنید )اگر قبالً ندارید( و سپس معلومات خود را خانه پری کنید.

 می شود:

 جزئیات شخصی 

 شرایط 

 تاریخچه شغل)اگر مرتبط باشد( 

 عضویت نظارتی یا حرفه ای )اگر مرتبط باشد( 

 مراجعه کنید( 14سواالت مناسب و درست )به صفحه  

 ت فیس صحیح )فیس های آنالین را پیدا کنید(.پرداخ 

 رشی از جزئیات را مشاهده، چاپ و ذخیره کنید.توانید گزاپس از اتمام پروسه آنالین، می

 : چاپ نمودن فورم ها و خانه پری آن2مرحله 

 فورم های اضافی  را چاپ و خانه پری کنید. شامل موارد ذیل می شود:در پایان پروسه آنالین باید 

 (S38) صفحه جلد یک درخواستی

  https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf  

 فورم دعوت بررسی الکترونیکی

 https://coru.ie/files-registration/coru-evetting-invitation-form.pdf 

 اظهارنامه قانونی در مورد ثبت نام شما

 https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf )فرهنگ اصطالحات را ببینید( 

 فورم ثبوت عمل مسلکی

 https://coru.ie/files-registration/proof-of-professional-employment-form.pdf اگر قابل (

 تطبیق باشد(.

 : فورم های اضافی و کاپی های تایید شده سایر اسناد را ایمیل کنید3مرحله 

  ایمیل کنید. CORUشما باید فورم های اضافی و کاپی های تایید شده از هر گونه اسناد حمایوی الزم را به 

 کاپی های تائید شده 

کاپی های  ایمیل کنید. CORUشما باید فورم های اضافی و کاپی های تایید شده از هر گونه اسناد حمایوی الزم را به 

 د مانند:ی هستند که به طور رسمی توسط یک تصدیق کننده بررسی و مهر شده باشنتایید شده کاپی هایی از اسناد اصل

 

 یک وکیل شاغل 

 یک کمیشنرسوگند 

 یک کمشنر صلح یا 

 یک دفتر اسناد رسمی  

 Garda Síochánaیک عضو  

 کنید. ایمیلشما باید اینها را برای ما 

رای ما بلیست کرده ایم. ما اسناد اصلی که از طریق پست معمولی  8و  7ما اسناد حمایوی مورد نیاز را در صفحات 

ارسال کنید و اسناد  امهای از تمام اسناد را برای  کاپیارسال شده اند را قبول نمی کنیم یا برمی گردانیم. بنابراین، لطفاً 

 درخواستی را تأیید کنید. ممکن است مجبور شوید برای دریافت کاپی ها پول بپردازید.

 لطفاً به یادداشته باشید

https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf%5d
https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf
https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf
https://coru.ie/files-registration/cover-page-applicants-for-registration-s38.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-evetting-invitation-form.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-evetting-invitation-form.pdf
https://coru.ie/files-registration/statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf
https://coru.ie/files-registration/proof-of-professional-employment-form.pdf
https://coru.ie/files-registration/proof-of-professional-employment-form.pdf
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نید، پروسس کنیم. ما کها و اسناد تأیید شده خود را برای ما ارسال توانیم درخواستی شما را تا زمانی که تمام فورم ما نمی

 روز پس از تکمیل سه مرحله پروسه دریافت کنیم. 30ا که درخواست می کنیم باید تمام اسنادی ر
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 اسناد حمایوی که نیاز است .4

 ثبوت هویت

 یکی  از اسناد زیر را برای ما ایمیل کنید:برای ثبوت هویت خود، باید یک کاپی تایید شده از 

 پاسپورت، 

 هر دو طرف کارت پاسپورت فعلی، یا 

 جواز رانندگی، یا 

 خدمات دولتی.کارت  

 ایمیل می کنداگر کاپی پاسپورت خود را به ما 

 شما باید یک کاپی تایید شده  از صفحه عکس پاسپورت خود ارائه دهید.

 اگر یک کاپی از جواز رانندگی خود را ایمیل می کنید

توانیم امنیتی، ما نمی دالیلتایید شده  از سمت عکس کارت جواز رانندگی ایرلندی جدیدارائه دهید. به شما باید یک کاپی 

 را بپذیریم. 2013های رانندگی صادر شده قبل از جنوری کاپی های تایید شده جواز

 اگر یک کاپی از کارت خدمات دولتی خود را ایمیل می کنید

دهید  رائهاشما باید یک کاپی تایید شده از کارت خدمات دولتی خود را که توسط اداره حفاظت اجتماعی صادر شده است 

 )کاپی از پیش و پشت کارت(.

 تذکر

لومات بیشتر به صفحه اگر نام خود را تغییر داده اید، باید یک کاپی تایید شده از سند تغییر نام ارائه دهید. لطفا برای مع

 قبلی مراجعه کنید.

 عکس شناسایی

ا به صورت ضمایم رهای پاسپورت خود دو  قطعه عکس به اندازه عکس سایز پاسپورت ارائه دهید. لطفاً عکسشما باید 

 ایمیل کنید. عکس ها باید: PNGیا  JPGهای در فارمت 

 یکسان باشد 

 بیشتر از شش ماه از آن سپری نشده باشد 

 میلی متر نباشد 50در  38میلی متر و بیش از  45در  35حداقل اندازه  

 نمای نزدیک از چهره و باالی شانه های خود را نشان دهد. 

 قانونیابالغیه 

فورم را در پایان  مراجعه کنید(. شما باید این 5سند ابالغیه قانونی باید قبل از ارسال آن برای ما تأیید شود )به صفحه 

 پروسه آنالین چاپ و تکمیل کنید.

 لطفاً به یادداشته باشید

 تأیید شود Garda Síochánaیک اعالمیه قانونی نمی تواند توسط یک عضو 

 پایبند باشیدبه ضرب العجل 

 از تاریخ درخواستی شما باشد.ظرف شش ماه  اطمینان حاصل کنید که تاریخ ابالغیه قانونی شما
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 ترجمه اسناد

ه زبان های دیگر هستند، شما باید کاپی های تایید شده از تمام اسناد را به زبان انگلیسی یا ایرلندی ارسال کنید. اگر اسناد ب

 اشد، ارسال کنید.بترجمه زبان انگلیسی را که توسط ترجمان رسمی صادر و مهر رسمی شده کاپی های تایید شده  باید 

ترجمان های  lعلومات تماس باید  نام و آدرس ترجمان را درج کنید تا بتوانیم ترجمه را تأیید کنیم. )برای اسامی و مشما 

 رسمی زبان خود با سفارت یا قونسلگری خود تماس بگیرید.(

 ستی شما برای ثبت نام تکمیل درخوا

 کارهای ذیل را باید انجام دهید

 درخواستی آنالین را بطور کامل تکمیل کنید 

رخواستی را شما باید پروسه درخواستی آنالین را تکمیل کنید و به تمام سواالت به طور کامل پاسخ دهید. صفحه جلد د

 ست(.خواهد بود )این شامل یک چک لیست برای شماچاپ، مرور و امضا کنید که در پایان پروسه آنالین در دسترس 

 همه چیزهای را که ما نیاز داریم ارسال کنید 

 تمامشما باید  کاربرد دارد. S38بخش های بعدی را مرور کنید تا ببینید کدام اسناد برای شما به عنوان متقاضی 

وید که تمام فورم های تکمیل شده و کاپی های تایید شده مورد نیاز ما را برای ما ایمیل کنید. لطفا مطمئن ش

 ابالغیه ها را امضا کرده اید.

 درخواستی را با ترتیب خاصی کامل کنید 

 پروسه درخواستی آنالین را تکمیل کنید. .1

 فیس درخواستی را پرداخت کنید. €100 .2

 حمایوی که درخواست می کنیم را برای ما ایمیل کنید.کاپی از اسناد  .3

 برای بررسی آنالین درخواستی بدهید. .4

 فیس درخواستی را پرداخت کنید 

رخواستی شما دلطفاً توجه داشته باشید که فیس ما درخواست شما را بدون فیس پروسس نمی کنیم )به باال مراجعه کنید(. 

 جدا از فس تمدید ساالنه است.

 در جریان قرار دهید ما را 

ر بگذارد، در مورد هر موضوعی که ممکن است بر درخواستی ثبت نام و توانایی شما در انجام وظایف حرفه ای شما تأثی

 فوراً به ما بگویید.

 کاپی را ها را نگهدارید 

گزارش پی دی اف جزئیاتی توانید یک کاپی از تمام موادی را که ارسال می کنید برای سوابق خود نگه دارید. همچنین می

  کنید دانلود، چاپ یا ذخیره کنید.را که به صورت آنالین ارسال می
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 از انجام کارهای ذیل جلوگیری کنید

 اسناد اصلی را ارسال نکنید 

رعوض، لطفاً داز ارسال اصل اسناد خودداری کنید مگر اینکه ما درخواست کنیم زیرا نمی توانیم آنها را برگردانیم. 

 د(.مراجعه کنی 5های تأیید شده اسناد را ارسال کنید )برای آشنایی با نحوه تأیید اسناد، به صفحه یکاپ

 درغ نگوئید 

 اگر ثبت نام نکرده اید، ادعا نکنید که در بورد راجستریشن، ثبت نام کرده اید.

 تصور نکنید که ثبت نام شما با موفقیت انجام می شود 

  در صورت عدم تایید درخواستی شما، مسئولیتی در قبال ضرر و زیان یا مصرفی که شما متحمل می شوید نمی پذیریم. 
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 لطفاً به یادداشته باشید
 ما مسئولیتی )عهده داری( در قبال اسنادی که به شما بازگردانیم را نمی پذیریم. 

 ما تمام معلومات و اسناد شما را چک خواهیم کرد. 

 حق را داریم که از شما بخواهیم هر چیزی را در درخواستی خود تأیید یا چک کنید.ما این  

بخواهد که  بورد راجستریشن ممکن است هر گونه معلومات را به عنوان بخشی از درخواستی شما تأیید کند یا از شما 

 تأیید کنید.

 تایید کنیم.هدف ما این است که ظرف هفت روز دریافت ورق پوش و اسناد حماوی شما را  

 اگر ظرف هفت روز از ما خبری دریافت نکردید، لطفاً با ما تماس بگیرید. 

 بورد ممکن است از شما بخواهد معلومات بیشتری ارائه دهید. 

 لطفا جزئیات شخصی خود را در سیستم آنالین خانه پری کنید )نمونه زیر را ببینید(.  
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 همه متقاضیان باید معلومات زیر را درج کنند .5

 معلومات عمومی

 اسم)اسامی( قبلی

سند  تصدیقی سند اگر بشکل قانونی اسم خود را تغییر داده اید، به عنوان مثال، پس از ازدواج، باید اسم قبلی خود و کاپ

 مربوطه )مانند سند ازدواج( را به ما ارایه کنید.

 ایمیل کنید: را تکمیل کرده و آن را برای مااگر در آینده نام خود را تغییر میدهید، باید فورم درخواست تغییر اسم 

 https://coru.ie/files-registration/change-of-name-form.pdf 

 اسم مسلکی

سمی است که در اسم شناخته می شوید. این ااین اسمی است که معموالً از آن استفاده می کنید و معموالً در کار به این 

 تصدیق ثبت نام شما و در راجستر نمی شود.

 )فقط برای متقاضیان مقیم ایرلند( PPSشماره 

شما شماره  PPSیا شماره شخصی خدمات دولتی است. شماره  Personal Service Public Numberاین مخفف 

 مرجع منحصربفرد شما برای همه معامالت با ادارات دولتی و سایر نهادهای عامه مانند موارد زیر است:

 کمیشنران عواید  

 (HSEبخش اجرایی خدمات صحی) 

 دیپارتمنت حفاظت اجتماعی. 

الً قب PPSشماره  اس بگیرید.ندارید یا نمی توانید آن را پیدا کنید، با اداره رفاه اجتماعی محلی خود تم PPSاگر شماره 

ته باشید که دریافت نامیده می شد. طبق قانون، ما حق داریم این شماره را از شما بخواهیم. لطفاً به یادداش RSI(Pشماره )

 ممکن است چند هفته طول بکشد. PPSشماره 

 آدرس خانه

محل ثبت که عموم  بنویسیم. ما آدرس خانه شما را درما به آدرس اصلی خانه ای شما نیاز داریم تا بتوانیم برای شما نامه 

 مردم می توانند آن را ببینند منتشر نمی کنیم.

 رمی گردانیم.فقط  با شما مکاتبه خواهیم کرد نه با نهاد. اگر آدرس نهاد را میدهید، درخواستی شما را بما 

 تغییر آدرس خانه

بگویید. طبق  هر نقطه آینده تغییر دهید، باید بنویسید و به ما اگر آدرس خانه خود را در طول پروسه درخواستی یا در

 قانون، شما باید این نوع تغییرات را به ما اطالع دهید.

 ایمیل آدرس شخصی

گونه ارتباط ما قویاً توصیه می کنیم که یک ایمیل آدرس شخصی به ما بدهید. ما مکاتبات مربوط به درخواستی شما و هر

 کنیم.ای تمدید را ایمیل میهبعدی از جمله اعالن

غلی خود شاز این ایمیل آدرس برای دسترسی به سیستم تمدید آنالین و در صورت نیاز بخاطر آپدیت معلومات شخصی یا 

 استفاده خواهید کرد.

https://coru.ie/files-registration/change-of-name-form.pdf
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 جزئیات تماس محل کار

ن کار می کنید را که در آ آدرس محل کار که به ما می دهید باید محل کار اصلی شما باشد. ثبت نام ما شهرک یا کود پستی

 نشان می دهد. مردم عام می توانند آن را ببینند.

 تغییر آدرس محل کار

ه ما بگویید. بباید  بنویسید و اگر آدرس محل کار خود را در طول پروسه درخواستی یا در هر نقطه آینده تغییر دهید، 

 طبق قانون، شما باید این نوع تغییرات را به ما اطالع دهید.

 زئیات عضویت های مرتبطج
 ی کنید.شما باید جزئیات عضویت های خود در نهاد نظارتی یا حرفه ای خود یا هر دو را در سیستم آنالین خانه پر

 عضویت در نهاد نظارتی

 تأیید کنیم. شما داریدما حق داریم با تنظیم کننده تماس بگیریم تا معلوماتی را که

نها ثبت نام از نهادهای نظارتی باشیم که در آ” ای خوبوضعیت حرفهتصادیق “همچنین ممکن است از طرف شما به دنبال 

 اید.کرده

 تصدیق وضعیت خوب در زمان صدور نشان می دهد:

 وضعیت ثبت نام فعلی شما نزد نهاد نظارتی 

 ثبت نام کرده اید تاریخچه ثبت نام شما مانند تاریخی که برای اولین بار در آنها 

ام شما به حالت نآیا شما شامل هرگونه محدودیتی بوده اید )مانند شرایطی که برای فعالیت شما اعمال شده است یا ثبت  

 تعلیق درآمده یا لغو شده باشد(.

 عضویت در نهاد مسلکی

رای تایید لطفاً جزئیات تمام نهادهای حرفه ای را که شما عضو آن هستید، ارائه دهید. بورد راجستریشن ممکن است ب

 عضویت و وضعیت خوب شما با نهاد حرفه ای تماس بگیرد. 
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 پاسخ به همه  سؤاالت "مناسب و درست".
 د.سوال مناسب و درست در سیستم آنالین پاسخ دهی 15شما باید به تمام 

 مناسب و درست برای مسلک

اطمینان دهید که فرد  تان درج کنیم، باید به بورد راجستریشنطبق قانون، قبل از اینکه بتوانیم نام شما را در ثبت نام حرفه

 مناسب و درستی برای انجام این حرفه هستید.

 خوبی برخوردار هستید.این کار شامل نشان دادن این است که شخصیت خوبی دارید و از صحت جسمی و روانی 

 به ما بگوئید که )افشای( مواد مهم است

 ارد ذیل می شود:در سند ابالغیه قانونی، شما باید تعدادی از صالحیت ها، ثبت نام و فعالیت خود را افشا کنید. شامل مو

 هر "موضوع مادی" که رخ داده است و شما را ملزم به افشای معلومات می کند. 

 گویید:که شما باید معلوماتی را در مورد هر موقعیتی که در زیر آمده است به ما ب این بدان معنی است

 درین دولت، یا خارج  

 خارج از آن. 

به معنای هرگونه رسیدگی نظارتی در داخل دولت یا حوزه قضایی دیگری است که منجر به موارد زیر ” موضوع مادی“

 :1شده است

 اعمال شرایط، تعلیق، لغو ثبت نام، یا 

 امتناع از اعطای ثبت نام، یا 

 یر مراجعه کنید(زبه یادداشت  -الف( محاکمه محکومیت بر اساس کیفرخواست )غیر از محکومیت پایان یافته  

 یا

هایی که در صورت انجام یا انجام در کاریب( محکومیت خارج از کشور برای جرمی متشکل از اعمال یا ترک 

 2در ایرلند یا حوزه قضایی دیگری قابل محاکمه است. کشور جرمی است که بر اساس کیفرخواست

ینجا مرتکب اگر مطمئن نیستید که به جرمی محکوم شده اید یا خیر که قابل محاکمه در ایرلند است )یا اگر جرم در ا

است تحت د( ممکن کردید )به ما بگوییگردیده(، باید از مشاوره حقوقی استفاده کنید. اگر محکومیتی را که باید افشا می

 پیگرد قانونی قرار بگیرید.

 

 محکومیت های سپری شده
شده پیچیده  نیستید محکومیت هایی را که محکومیت آن سپری شده است، افشا کنید. محکومیت های سپریشما مجبور

معنای ریافت کنید. دهستند و ما قویاً به شما توصیه می کنیم که در رابطه با محکومیت های سپری شده مشاوره حقوقی 

 بیان شده است. 2016قانون عدالت جنایی)محکومیت های سپری شده(  5محکومیت های سپری شده دربخش 

 لطفاً به یادداشته باشید

                            
 )تعدیل شده(. 2005قانون متخصصان صحی و مراقبت اجتماعی  3بخش  منبع این تعریف: 1

ده(، باید از شاگر مطمئن نیستید که به جرمی محکوم شده اید که در ایرلند قابل محاکمه است )یا اگر جرم در اینجا مرتکب  2

 مشاوره حقوقی استفاده کنید.
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)تعدیل شده( توضیح داده شده است  2005قانون متخصصان صحی و مراقبت اجتماعی  45همانطور که در بخش 

اسرع وقت" به بورد راجستریشن اطالع دهید. اگر ابالغیه غلط بدهید،  )"قانون"(، شما باید هر گونه مسائل مرتبط را "در

 طبق این قانون تخلف است و ممکن است منجر به شکایت علیه شما شود.

 شما باید معلومات اضافی را در صورت نیاز در بخش مناسب و درست درخواستی خود ارائه دهید.

 معلومات مرتبط به شرایط صحی
 )به ما بگوئید( که آیا معلولیت طبی مربوطه دارید یا خیر. شما باید ابالغ کنید

ای که  اگر شما )یا در گذشته( یک وضعیت صحی جسمی یا روانی دارید که ممکن است بر توانایی شما در انجام حرفه

 برای آن ثبت نام می کنید تأثیر بگذارد، باید جزئیات کامل را ارائه دهید.

ید. این فرصتی مثبت میدهید، لزوماً به این معنی نیست که شما واجد شرایط ثبت نام نیستاگر به هر یک از سواالت پاسخ 

ی دهد که ماست برای شما تا نشان دهید که چگونه مسائل صحی خود را مدیریت می کنید و چگونه این امکان را به شما 

 خدمات مصؤن را به استفاده کنندگان خدمات ارائه دهید.

 ی گذارد.ومات مرتبط و دقیق را به ما ارائه نکنید، بر درخواستی شما برای ثبت نام تأثیر مبا این حال، اگر معل

 اگر وضعیت صحی خود را ابالغ کرده اید، به شما توصیه می کنیم یک مکتوبی از 

 داکتر معالج خود که شما را تداوی می کند عطف توجه بورد به ما ارایه کنید.

 بررسی با اداره ملی بررسی
رایط ثبت نام "( تکمیل کنند. این یکی از شNVBمتقاضیان باید پروسه بررسی الکترونیکی را با اداره ملی بررسی )" همه

 است. هفت مرحله را برای انجام این کار در دو صفحه بعدی دنبال کنید.

اصی را است ممکن است جزئیات خ Gardaکه دارای مجوز  CORUمشی افشای ما به این معنی است که شخصی در 

نه، در حال انتظار  به بورد ثبت نام فاش کند. اینها شامل جزئیات محکومیت ها، یا پیگرد قانونی، یا هر دو، موفقیت آمیز یا

 یا تکمیل، در کشور یا جاهای دیگر می شود.

کی را به شما نشان می دهد.جدولی را در دو صفحه بعدی ببینید که مراحل کلیدی پروسه بررسی الکترونی
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 مراحل کلیدی در پروسه بررسی الکترونیکی برای متقاضیان

 دانلود کنید. CORU( را از ویب سایت NVB1فورم دعوت بررسی الکترونیکی ). 1

 شما می توانید این کار را در ختم پروسه آنالین مستقیماً از ویب سایت ما انجام دهید.

 الکترونیکی را تکمیل کنید.. فورم دعوت بررسی 2

 می توانید فورم دعوت بررسی الکترونیکی را تکمیل کنید:

 در کمپیوتر، یا  Acrobat Readerبه صورت الکترونیکی در  

 بشکل دستی. 

از فورم لکترونیکی اشما باید آن را با دست امضا کنید و تاریخ را ذکر کنید )با استفاده از یک قلم خودکار(. می توانید یک کاپی 

 اسکن شده شامل امضا و تاریخ را منحیث ضمیه ایمیل ارسال کنید.

 . سند هویت و آدرس فعلی را به فورم تکمیل شده ضمیمه کنید.3

 شما باید یک کاپی از:

 کارت هویت عکس دار، و 

 سندی که آدرس فعلی شما را تایید نماید. 

 د را ارائه دهید.کنید. همچنین ممکن است الزم باشد نکاح خط /تغییر اسم خواینها را همراه به فورم دعوت تکمیل شده خود ضمیمه 

 کارت های هویت قابل قبول

 به بعد(.  2013صفحه عکس دار جواز رانندگی شما )صادر شده از سال  

 صفحه عکس دار پاسپورت فعلی شما 

 هر دو طرف کارت پاسپورت فعلی. 

 .کارت ملی/سن.فوتوکاپی کارت خدمات دولتی )دو طرف( یا  

 فورم های قابل قبول برای ثبوت آدرس فعلی

 ماه از آن سپری نشده باشد. 6بل تازه آب و برق )گاز، تیلفون، برادباند یا برق( که بیش از  

 ( شما/https://susi.ie)  SUSIبیانیه نتایج یا مکاتبات از کالج، پوهنتون یا  

 ، مجتمع ساختمان، کریدت کارت یا بیانیه اتحادیه کریدت.بانک 

 (.P60, P45سندی از یک نهاد دولتی که آدرس فعلی شما را نشان می دهد ) 

  

https://susi.ie/
https://susi.ie/
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 مراحل کلیدی در پروسه بررسی الکترونیکی برای متقاضیان

 ایمیل کنید.  CORUفورم دعوت تکمیل شده و ضمیمه های بررسی الکترونیکی را به . 4

 واستی بدهید.در عرض یک هفته، ایمیلی دریافت خواهید کرد که از شما دعوت می کند برای بررسی آنالین درخ. 5

اشد، ما بکنیم. اگر همه چیز منظم وقتی فورم دعوت بررسی الکتورنیکی شما را دریافت کردیم، درخواستی شما را تأیید می 

ورم فمشخصات شما را در سیستم بررسی الکترونیکی دفتر ملی درج خواهیم کرد. سپس سیستم بررسی الکترونیکی لینکی به 

 روز معتبر است. 30درخواستی بررسی الکترونیکی برای شما ارسال می کند. این لینک به مدت 

 بال کنید.( به صورت آنالین، لینک موجود در ایمیل را دنNVB2الکترونیکی)برای تکمیل فورم درخواستی بررسی . 6

ز بدو تولد در هنگامی که به فورم درخواستی بررسی آنالین دسترسی پیدا می کنید، می توانید مشخصات خود و آدرس هایی را که ا

 آن زندگی کرده اید درج کنید.

 .کنیم تا به شما اطالع دهیمکردیم به شما ایمیل میزمانی که نتیجه بررس الکترونیکی را دریافت . 7

آن را به اداره  هنگامی که فورم درخواستی بررسی الکترونیکی را به صورت آنالین تکمیل کردید، ما آن را بررسی خواهیم کرد. ما

وسط شخص ملی بررسی ارسال می کنیم تا طی مراحل شود. هنگامی که نتیجه بررسی به ما بازگردانده شد، هنگامی که نتیجه ت

 دانلود شد، تأیید تکمیل پروسه برای شما ایمیل می شود.( CORUرابط ما )یکی از کارکنان 

 

 ما حق داریم در مورد هر چیزی که ممکن است شما فاش نکرده باشید سواالتی را مطرح کنیم. 

و همچنین در مورد هر چیز دیگری که در نتیجه بررسی ایجاد می شود.
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 تصدیق عدم مسؤلیت جرمی
باید یک  سالگی در خارج از کشور زندگی کرده اید )کار می کنید یا نه(،18اگر یک سال و یک روز یا بیشتر بعد از 

ناخته ( تصدیق عدم مسؤلیت جرمی )همچنین به عنوان عدم مسؤلیت جرمی پولیس ش5کاپی تایید شده )توضیح در صفحه 

زندگی  سال و یک روز یا بیشتر با درخواستی خود در آن می شود( ارائه دهید. (. شما باید برای هر کشوری که یک

 کرده اید، یکی به ما بدهید. 

. بنابراین، تصدیق عدم مسؤلیت جرمی ارائه شده از آن کشور نمی تواند در تاریخ درخواستی بیش از سه ماه گذشته باشد

صادر  CORUما برای ثبت نام مطمئن شوید که تصدیق عدم مسولیت جرمی ظرف سه ماه پس از درخواستی آنالین ش

 1ا درخواستی میدهید،تصدیق عدم مسؤلیت جرمی شما باید حداکثر ت 2022مارچ  31شده است، برای مثال، اگر در 

 صادر شود. 2022جنوری 

د، می اگر مدتی پیش عدم مسؤلیت جرمی پولیس کشوری را دریافت کرده اید و برای زندگی در آن کشور بازنگشته ای

 کاپی تایید شده از آن سند ارائه دهید. توانید یک

یا قونسلگری  اگر قبالً تصدیق عدم مسؤلیت جرمی ندارید، لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه دریافت آن با سفارت

 کشور مربوطه تماس بگیرید.

 رید.اگر نمی توانید تصدیق عدم مسؤلیت جرمی را برای یک کشور خاص بگیرید، لطفاً با ما تماس بگی

 ما دیدن کنید :ویب سایتبرای معلومات بیشتر، از 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-

requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/ 

 ابالغیه قانونی
 ابالغیه  قانونی عبارت است از:

 فهم 

 وضعیت 

 حقیقت. 

 شما این تصدیق را با رفتن به یکی از جاهای ذیل انجام دهید:

 یک وکیل تائیدی اسناد  

 یک کمیشنر سوگند 

 یک کمیشنر صلح 

 یک دفتر اسناد رسمی 

ابالغیه قانونی شما باید ظرف شش ماه از تاریخ درخواستی شما باشد. اگر تصدیق کننده مهر یا مهر رسمی نداشته تاریخ 

این سند دانلود  5باشد، باید نام و نشانی کامل خود را با حروف بزرگ ارائه کند. می توانید ابالغیه قانونی را در صفحه 

  و تکمیل کنید.

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/registration/registration-requirements/garda-vetting-and-police-clearance/police-clearance/


 

 S38  |19 -تقاضیانم -یادداشت های رهنمودی                                               شورای متخصصان صحی و مراقبت های اجتماعی                     

 

 

 لطفاً به یادداشته باشید
 اشید:ب امضا کردهدر صورتی به درخواستی شما رسیدگی می کنیم که این بیانیه را با حضور یکی از اشخاص  فقطما 

 وکیل برحال 

 کمیشنر سوگند 

 کمیشنر صلح، یا 

 دفتر اسناد رسمی 

حت پیگرد ست تاتالش برای درج کردن نام خود در ثبت نام با تقلب، غیرقانونی است. اگر این کار را انجام دهید، ممکن 

 قانونی قرار بگیرید.

: باید یادآوریرا چاپ نموده و تکمیل کنید و آن را برای ما ایمیل کنید ) فورم ابالغیه قانونیباید این در ختم پروسه آنالین، 

 را با دست امضا کنید و یک کاپی اسکن شده آن را برای ما ارسال کنید(.به صورت فیزیکی ابالغیه قانونی 

 

 https://coru.ie/files-registration/coru-statutory-declaration.pdf 

 قانون رفتار و اخالق مسلکی

ت، لطفاً برای جزئیاهر بورد ثبت نام دارای یک قانون رفتار مسلکی و اخالقی است که در مورد مسلک تطبیق می شود. 

 به ویب سایت مراجعه کنید:

 https://coru.ie/ 

 شما باید به قانون مربوط به مسلک خود پایبند باشید.

عه کرده، درک متقاضیان باید اعالم کنند که قانون رفتار مسلکی و اخالق مسلک خود را مطالاین بدان معنی است که همه 

 نند.ککرده اند و از آنها پیروی خواهند کرد. این بخشی از ابالغیه قانونی است که همه متقاضیان باید ارائه 

 پرداخت فیس

 فیس درخواستی ثبت نام و فیس ثبت نام

 .یورو است 100€فیس درخواستی 

 ی شود.میورو( در تاریخ تمدید ساالنه مسلک شما پرداخت  100€در سال های بعد، فیس تمدید ساالنه )در حال حاضر 

 اگر قبل از پرداخت فیس تمدید ساالنه به ثبت اضافه شده اید، باید فیس تمدید ساالنه را بپردازید.

 ما دریافت کنید:ویب سایتتاریخ تمدید ساالنه برای هر مسلک و ثبت نام را می توان در 

 https://coru.ie/  

 برای معلومات بیشتر در مورد پروسه تمدید، لطفاً به ما مراجعه کنید:

 https://coru.ie/ public-protection/frequently-asked-questions/ 

 

 

 

نکنیم، آن را درخواستی شما تکمیل نیست و تا زمانی که فورم های مورد نیاز و اسناد حمایوی را از طریق ایمیل دریافت 

 طی مراحل نمی کنیم.
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 بعداً چه اتفاق می افتد؟
مام اسناد مورد تکنیم که آیا ها و اسناد حمایوی شما را از طریق ایمیل دریافت کردیم، چک میهنگامی که ورق پوش، فورم

ین، آن را ارائه درخواستی آنالروز پس از  30اید یا خیر. اگر کدام سند وجود ندارد، باید ظرف نیاز ما را شامل نموده 

 دهید.

رستی دما درخواستی شما را چک می کنیم تا مطمئن شویم که معتبر است. اگر فرم دعوت بررسی الکترونیکی شما به 

ا معلومات ( درج می کنیم. ممکن است با شما تماس بگیریم تNVBتکمیل شده باشد، آن را به سیستم اداره ملی بررسی )

 تی شما را واضح کنیم.موجود در درخواس

رای تصمیم هنگامی که همه اسناد را در اختیار داشتیم و پروسه تأیید از جمله بررسی تکمیل شد، درخواستی شما را ب

 گیری به بورد ثبت نام می رسانیم.

وه، عالببورد ثبت نام ممکن است قبل از تصمیم گیری در مورد درخواستی شما معلوماتی بیشتری را از شما بخواهد. 

در  CORUبورد ثبت نام ممکن است به دنبال معلوماتی درباره شما از سایر نهادها باشد. این شامل نهادهای معادل 

 جمهوری ایرلند یا سایر حوزه های قضایی می شود.

نام در ثبت  اگر بورد ثبت نام راضی باشد که شما شرایط را رعایت کرده اید، به شما اجازه ثبت نام می دهد. نام شما

 مسلک شما درج می شود و تائیدی ثبت برای شما صادر می شود.

 بسته شدن برنادرخواستی مه های ناتکمیل
ود. اگر می شاگر اسناد را در معیاد زمانی مناسب ارائه نکنید، درخواستی شما پس گرفته شده تلقی می شود و بسته می 

یس درخواستی فکنید، باید یک درخواستی جدید ایجاد کنید و  خواهید پس از بسته شدن درخواستی خود برای ثبت نام اقدام

 جدیدی را پرداخت کنید.

 

  



 

 S38  |21 -تقاضیانم -یادداشت های رهنمودی                                               شورای متخصصان صحی و مراقبت های اجتماعی                     

 

 

  38. متقضایان بخش6

 : کی می تواند درخواستی بدهد؟S38متقاضیان 

 نید. کاقدام  S38اگر شروع به انجام مسلک خود در جمهوری ایرلند می کنید، می توانید برای ثبت نام به عنوان متقاضی 

 الف( دارای شرایط تایید شده باشدو 

 مقررۀ بورد ثبت نام است:این یک شرایط تایید شده توسط 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/ 

 هستید، نیازی به ارائه جزئیات هیچ سند دیگری با درخواستی خود ندارید.  تایید شدهاگر دارای سند 

 و ب( شما همچنین دارای یک نامه شناسایی یا اعتبار یا هر دو باشید

 این سندی است که خارج از جمهوری ایرلند به دست آورده باشید. باید توسط ادارات ذیل به رسمیت شناخته شود:

 برای مسلک شما، یا  CORUبورد ثبت نام در  

 سایر مقامات ذیصالح تعیین شده )مانند نهادهای نظارتی یا مسلکی( در جمهوری ایرلند. 

 تماس بگیرید.recognition@coru.ieاگر سند بین المللی در این مسلک دارید و سند شناسایی ندارید، لطفاً با

 توانید درخواستی بدهید:چه زمانی می 
 ارایه کنید که: S38فقط زمانی می توانید یک درخواستی 

 به تازگی در ایرلند وارد این مسلک شده باشید 

 فارغ پوهنتون باشید 

 در خارج از کشور مصروف آن باشید، یا  

 یا به این مسلک بر می گردید.  

 برای معلومات مزید، ببینید:

 https://coru.ie/ 

را دریافت کنند تا اسناد  CORUهای جدید با اسناد خارج از کشور باید ابتدا لطفاً توجه داشته باشید که ورودی

 گردد: رسمی و شناساییشان 

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/international-

qualifications/competent-authorities/competent-authorities-for-recognition-of-

international-qualifications.html 

  قبل از اینکه ما شما را واجد شرایط درخواستی ثبت نام بدانیم، باید این کار را انجام دهید.
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 اسناد حمایوی

 لطفا جدول زیر و جزئیات آن را در صفحات بعد به دقت مطالعه کنید. 
 روز موارد زیر را از طریق ایمیل  30شما باید ظرف 

 کنید.پس از تکمیل پروسه ارسال 
 

 باید شامل نمایند S38اسناد حمایوی که متقاضیان 

  صفحه پوش درخواستی.

 کاپی تایید شده سند هویت 

 پاسپورت فعلی )صفحه عکس دار(  

 یا

 هر دو طرف کارت های پاسپورت فعلی  

 یا

 بدینسو( 2013جواز رانندگی جدید ایرلندی )صادر شده از سال  

 یا    

ارت جلو و پشت ک -توسط وزارت حفاظت اجتماعی صادر می شود کارت خدمات دولتی )که  

 را کاپی کنید(.

 بخوانید. 7جزئیات بیشتر در مورد ثوبت هویت را در صفحه 

  

  کاپی تایید شده از شواهد هرگونه تغییر نام در صورت وجود.

 کاپی تایید شده شرط)های( شایستگی در صورت وجود

ر تصدیق شما مواردی که عنوان سند شما به زبان التین است یا عنوان کامل دلطفاً توجه داشته باشید که در 

 ذکر نشده است، باید یک کاپی تایید شده از ترانسکریپت تحصیلی را نیز برای ما ارسال کنید.

 

 (NVB1فورم دعوت بررسی الکترونیکی تکمیل و امضا شده )

 را برای ما ارسال کنید. همچنین باید درخواستی بعدی بررسی الکترونیکی آنالین

 

 کاپی تائیدی)های( عدم مسؤلیت جرمی

ید، از اشما باید برای هر کشوری در خارج از ایرلند که یک سال و یک روز یا بیشتر در آن زندگی کرده 

 سالگی به ما یکی بدهید. 18سن 

 

 قطعه عکس به سایز پاسپورت. 2اسکن های 

 بخوانید. 7پاسپورت را در صفحه  جزئیات بیشتر در مورد عکس های اندازه

 

اگر صرف مرتبط  .در صورت وجودمعلومات اضافی در حمایت از درخواستی شما 

 باشد

  ابالغیه قانونی امضا شده با سوگند.

اگر صرف مرتبط  سند توانایی در زبان انگلیسی یا ایرلندی.

 باشد
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 اسناد را شامل کنیدلطفاً به یادداشته باشید: باید "کاپی های تایید شده" 
 کنید تایید شده )بررسی و مهر شده( دریافت کنید از:شما باید اسنادی را که ارسال می

 وکیل برحال  

 کمیشنر سوگند 

 کمیشنر صلح 

 دفتر اسناد رسمی، یا 

 )پیش بینی اعالمیه های قانونی( Garda Síochánaیک عضو  

 کاپی واقعی مطابق اصل هستند.اینها نشان می دهد که اسنادی که ارسال می کنید 

ر خود را بر روی کاپی اصلی  را به یکی از موارد فوق نشان دهید. آنها باید مهاین به این معنی است که شما باید اسناد 

، باید امضا و نام و آدرس مهر یا مهر رسمی نداشته باشدها درج کنند تا نشان دهند که تائید شده اند. اگر تصدیق کننده 

 را با حروف بزرگ ارائه کند.کامل 

فردی  کننده )یاممکن است یک تصدیق باصالحیت، یا ترانسکریپت تحصیلی یا هر دو ارسال کنید. در این صورت، ثبت

ان یک کاپی تواند سند را به عنوکننده( پوهنتون یا مؤسسه تحصیلی که صالحیت را اعطا کرده است، میمجاز توسط ثبت

 د.واقعی از اصل تأیید کن

 تاریخچه شغل
ی )در صورت دهید برای تأیید حرف شما استفاده کنیم. شما باید جزئیات مختصرما ممکن است از معلوماتی که به ما می

ی شود. موجود بودن( از کل شغل کاری خود از زمان ترک تحصیل ارائه دهید. این ها شامل کار خارج از مسلک شما م

 شوند: دالیل ترک می تواند شامل موارد ذیل

 ترقی شغل 

 تغییر شغل 

 فسخ.  

 S38شرایط زبان برای متقاضیان 
ا حق دارای مفاهیم ایمنی مریضی هستند. به این معنی است که همه بورد های ثبت نام م CORUهمه مسلک های تحت 

طمئن شوند که هر تا م(. آنها این کار را انجام می دهند 2017سال  8. نمبر S.Iدارند امتحانات زبان را انجام دهند )تحت 

 متقاضی دانش کافی از زبان را برای انجام حرفه مسلک خویش در ایرلند دارند.
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اید امتحان زبان توانایی برقراری ارتباط مصؤن و کارآمد به زبان دولتی برای کار موثر در ایرلند بسیار مهم است. شما ب

 درست باشد. را با موفقیت سپری کنید مگر اینکه یکی از این سه مورد

 CORUشایستگی تایید شده  .1

های تایید شده مربوط به مسلک شما  مقررۀ شایستگیرا تکمیل کرده اید که در  CORUشما یک سند تایید شده توسط 

 ذکر شده است:

 https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-

qualifications/ 

 شیاستگی بدست آمده از طریق زبان انگلیسی یا ایرلندی .2

رائه دهید. شما سندی دال بر هر سند مسلکی مرتبطی که از طریق زبان انگلیسی یا ایرلندی کسب کرده اید اشما می توانید 

یرلندی نظارت شده اباید با استفاده از اسناد مربوطه، جابجای های عملی را انجام داده باشید و از طریق زبان انگلیسی یا 

 باشد.

 نی است که سند را اعطا کرده است.معموالً نامه ای از کالج یا پوهنتو 2شواهد 

 زندگی و کارکردن از طریق زبان انگلیسی یا ایرلندی .3

ا ایرلندی به شما می توانید سندی ارائه دهید که نشان دهد از طریق زبان انگلیسی یا ایرلندی در کشوری که انگلیسی ی

شما باید  مسلک خود را انجام داده اید.عنوان زبان رسمی آن کشور به رسمیت شناخته شده است، در آن زندگی کرده و 

 سال گذشته این کار را انجام داده باشید. 5سال از  2حداقل 

 ساله را پوشش می دهد. 2معموالً نامه ای از یک یا چند کارفرما است که دوره  3شواهد 

بان انگلیسی باال ارائه دهید، باید در امتحان مهارت ز 3، 2، 1اگر نمی توانید سندی دال بر رعایت هر یک از موارد 

جستریشن شرکت کنید. شما باید حداقل نمره را برای مسلک مربوطه داشته باشید تا واجد شرایط را CORUمورد تایید 

 در ثبت نام مناسب باشید.

 د ثبت نام در جدول "شرایط زبان توسط بورد ثبت نام" در صفحات زیر آمده است.شرایط زبان برای هر بور

 معیار لیاقت زبانی

 C1در در چارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها  CORUمعیار لیاقت زبانی عمومی برای بوردهای ثبت نام 

س زیر دریافت اروپایی مرجع برای زبان ها را از آدرتنظیم شده است. شما می توانید معلومات بیشتر در مورد چارچوب مشترک 

 کنید:

 https://www.coe.int/lang-CEFR 

  

https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://coru.ie/health-and-social-care-professionals/education/approved-qualifications/
https://www.coe.int/lang-CEFR


 

 S38  |25 -تقاضیانم -یادداشت های رهنمودی                                               شورای متخصصان صحی و مراقبت های اجتماعی                     

 

 

 استثنائات معیار لیاقت زبانی

ود به دانش خمسلک حداقل معیار برای گفتار و زبان درمانگران باالتر است. این به این دلیل است که آنها برای انجام 

 پیشرفته ای از ساختار، نحو و دستور زبان نیاز دارند.

این معیار همچنین برای رادیوگرافها و پرتودرمانگران باالتر است، زیرا به دلیل ماهیت پرتوهای یونیزان خطر بیشتری 

 برای مصؤنیت عمومی وجود دارد. جدول بعدی برای شرایط زبان را ببینید.
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 شرایط زبان توسط بورد ثبت نام

رای ثبت نام را بشرایط زبان توسط هر بورد ثبت نام در نظر گرفته می شود. نتایج امتحان مورد نیاز برای هر مسلک برای واجد شرایط بودن 

 در این جدول بخوانید.

 آیلتس 

OET 

CAE 

CEFR 

 زبان انگلیسیسیستم بین المللی امتحان 

 امتحان شغلی زبان انگلیسی

 تصدیق کمبریج در زبان انگلیسی پیشرفته

 چارچوب مرجع مشترک اروپایی

حداقل نمره آیلتس  بورد ثبت نام

 )آکادمیک(*

 مرتبط با این مسلک* CAE* OETحداقل نمره 

بورد ثبت نام کارگران 

 اجتماعی

 7.0نمره کلی آیلتس آکادمیک 

زیر )بدون هیچ عنصری 

6.5.) 

 CEFRدر امتحان  Cحداقل نمره 

C1. 

برای این مسلک  OETهیچ امتحانی 

 مشخص نشده است.

بورد ثبت نام متخصصان 

 رژیم

 7.0نمره کلی آیلتس آکادمیک 

)بدون هیچ عنصری زیر 

6.5.) 

 CEFRدر امتحان  Cحداقل نمره 

C1. 

OET )رژیم غذایی( 

( در سه 350) Bحداقل نمره  

 جزء، و

( در یک 300+ )Cحداقل نمره  

جزء )گوش دادن، خواندن، 

 نوشتن و صحبت کردن(.

بورد ثبت نام 

 فیزیوتراپیست ها

 7.0نمره کلی آیلتس آکادمیک 

)بدون هیچ عنصری زیر 

6.5.) 

 CEFRدر امتحان  Cحداقل نمره 

C1. 

OET )فیزیوتراپی( 

( در سه 350) Bحداقل نمره  

 جزء، و

یک ( در 300+ )Cحداقل نمره  

جزء )گوش دادن، خواندن، 

 نوشتن و صحبت کردن(.
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 شرایط زبان توسط بورد ثبت نام

نمره کلی آیلتس آکادمیک  بورد ثبت نام تیراپیست ها

)بدون هیچ عنصری  7.0

 (.6.5زیر 

در امتحان  Cحداقل نمره 

CEFR C1. 

OET )کار درمانی( 

( در سه جزء، 350) Bحداقل نمره  

 و

( در یک 300+ )Cحداقل نمره  

جزء )گوش دادن، خواندن، نوشتن و 

 صحبت کردن(.

نمره کلی آیلتس آکادمیک  بورد ثبت نام چشم

)بدون هیچ عنصری  7.0

 (.6.5زیر 

در امتحان  Cحداقل نمره 

CEFR C1. 

OET )تعیین میزان دید چشم( 

( در سه جزء، 350) Bحداقل نمره  

 و

( در یک 300+ )Cحداقل نمره  

دادن، خواندن، نوشتن و جزء )گوش 

 صحبت کردن(.

نمره کلی آیلتس آکادمیک  بورد ثبت نام رادیوگرافی

)بدون هیچ عنصری  7.0

 (.7.0زیر 

حداقل نمره ) Cحداقل نمره 

 CEFR( در امتحان 185

C1. 

OET )رادیوگرافی( 

( 350)حداقل نمره  Bحداقل نمره  

در همه )گوش دادن، خواندن، 

 نوشتن و صحبت کردن(.

بورد ثبت نام متخصصان 

 گفتار و زبان

 نمره کلی آیلتس آکادمیک

)بدون عنصر زیر  8.0

7.5.) 

حداقل نمره ) Cحداقل نمره 

 CEFR( در امتحان 185

C1. 

OET )پتالوژی( 

( در هر چهار 350) Bحداقل نمره  

جزء )شنیدن، خواندن، نوشتن و 

 صحبت کردن(.

آکادمیک نمره کلی آیلتس  بورد ثبت نام داکتران طب

)بدون هیچ عنصری  7.0

 (6.5زیر 

در امتحان  Cحداقل نمره 

CEFR C1. 

برای این مسلک  OETهیچ امتحان 

 مشخص نشده است

 آیلتس آکادمیک بورد ثبت نام داکتران پا

 7.0نمره عمومی 

 )بدون عنصر

 (6.5پائین 

در امتحان  Cحداقل نمره 

CEFR C1. 

 OETامتحان شغلی زبان انگلیسی 

 پا( )داکتری

 

 در سه Bحداقل نمره 

 + در یکCجزءها و 

 جزء )گوش دادن، خواندن، نوشتن و

 صحبت كردن(.
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 معلوماتی که از شما برای تأیید نتایج امتحان زبان خود نیاز داریم

 

متحان شما شما باید جزئیات امتحان خود را که در زیر مشخص شده است ارائه دهید تا بتوانیم نتایج ا

 آنالین تأیید کنیم.را به صورت 

 معلومات مورد نیاز برای تأیید نتایج آنالین

 یستم بین المللی امتحان زبان انگلیسیس –آیلتس 

ره ( / شماTRFلطفاً هنگام ارسال درخواستی خود برای ثبت نام، شماره فورم گزارش امتحان )

 خود را ارائه دهید. OETداوطلب 

رکیبی از حروف و اعداد است. این را در گوشه سمت راست تکرکتر با  18-15شما  TRFشماره 

 پایین فورم گزارش امتحان خود خواهید دید.

CAE – صدیق کمبریج در زبان انگلیسی پیشرفتهت 

 لطفا آی دی ثبت نام خود را ارائه دهید.

 "شماره مخفی" یک عدد( و SIR094701این ترکیبی از حروف و اعداد است )به عنوان مثال، 

 (.8482رقمی است )به عنوان مثال،  4پین 

ی کردید، پیدا ممی توانید هر دو شماره را در تائیدی ورود که باید هنگام ثبت نام در امتحان دریافت 

یرا آنها می زکنید. اگر دیگر تائیدی ورود خود را ندارید، لطفاً با مرکز امتحان خود تماس بگیرید 

 ت را مجدداً برای شما صادر کنند.توانند جزئیا

OET – ن انگلیسیامتحان شغلی زبا 

رق بیانیه رقمی است که زیر نام شما در و 9خود را وارد کنید. این عدد  OETلطفا شماره ثبت نام 

 ذکر شده است. OETنتایج 
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                                                                                           فهرست اصطالحات 

 قواعد تایید لیاقت )مقرره(

 دارد. قوانین مربوط به صالحیت های مورد نیاز برای ثبت نام در یک مسلک خاص. هر مسلک مقرره مربوط به خود را

 بورد

 نام برای مسلک مربوطه اشاره دارد.این اصطالح به هیئت یا بورد ثبت 

 تصدیق کننده

ه در این سند در شخصی که اعتبار اسناد شما را تایید کرده است. لطفاً به لیست راه های تأیید شده برای دریافت تصدیق ک

 به تفصیل آمده است، مراجعه کنید. 5صفحه 

 کمیشنر سوگند

 یر است:کمیشنر سوگندها کسی است که مجاز به تائیدی موارد ز

 اقرارخط ها)اظهارات کتبی سوگند خورده که حاوی معلومات و جزئیات واقعی است( 

 ابالغیه های قانونی )در ذیل تعریف شده است( 

 سایر اسناد حقوقی. 

 فورم دعوت بررسی الکترونیکی

رمی جسوابق  فورمی که در جریان طی مراحل ثبت نام برای شما ارسال می شود. پس از تکمیل، فورم را برای بررسی

 به اداره ملی بررسی ارسال می کنیم.

 Gardaبررسی 

یک بررسی سوابق جرمی است که توسط اداره ملی بررسی در جمهوری ایرلند تکمیل می شود. در  Gardaبررسی 

 ابقه جرمیجریان مراحل ثبت نام، درخواستی بررسی به آنها ارسال می شود. آنها بررسی خواهند کرد که آیا متقاضی س

 دارد یا خیر.

 کمیشنر صلح

انجام می  1924قانون محاکم عدلی  88بخش  کمیشنر صلح یک انتصاب افتخاری است که توسط وزیر عدلیه بر اساس

 :شود

 http://www.irishstatutebook.ie/ eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88 

 
 آنها در درجه اول مسئول هستند برای:

 
 گرفتن ابالغیه های قانونی 

 امضاهای شاهد در اسناد مورد نیاز برای مقامات مختلف 

 امضای تصادیق و دستورات تحت قوانین مختلف. 

 

 

 

 

 

http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
http://www.irishstatutebook.ie/%20eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html#sec88
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1924/act/10/section/88/enacted/en/html
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 )همچنین به عنوان عدم مسؤلیت جرمی پولیس شناخته می شود(مسؤلیت جرمیعدمتصدیق 

شامل  )قوای پولیس ایرلند( یا قوای پولیس خارج از ایرلند صادر شده است که An Garda Siochánaسندی که توسط 

 معلومات سوابق مربوط شما می شود. تصدیق شامل معلوماتی مربوط به شما مانند موارد ذیل می شود:

 اسم 

 آدرس 

 تاریخ تولد  

 هرگونه سوابق جرمی. 

 

 مکافات

ارزیابی می شود. این شامل مقایسه اسناد با اسناد تائید شدۀ ” ده در خارج از کشور از طریق یک پروسه "مکافاتاسناد مسلکی اعطا ش

 ایرلندی است.

 ثبت نام

ده استفاده شپروسه افزودن نام شخص به راجستر است. این به آنها اجازه می دهد تا از یکی از موقف های مسلکی تعیین 

 کنند.

 بازگشت به مسلک

ود. این شبرای مدتی در این مسکل کار نکرده اید، بازگشت به کار در این حرفه "بازگشت به مسلک " نامیده می اگر 

 اصطالح در جریان پروسه ثبت نام استفاده می شود. جزئیات برای متقاضی مشخص خواهد شد.

 ابالغیه قانونی

ه درست است. این ند، تأیید می کند یا اعالم می کند کابالغیه قانونی عبارت است از بیانیه کتبی که شخص سوگند یاد می ک

 کار در حضور یک شاهد مجاز انجام می شود، معموالً:

 یک وکیل برحال 

 یک کمیشنرسوگند  

 یک کمشنر صلح یا 

 یک دفتر اسناد رسمی  

 

 فتر اسناد رسمید

ستفاده از راجستر عمومی وکیل هستند. می توانید آنها را با ادفاتر اسناد رسمی کارمندان دولتی هستند که طبق قانون تشکیل شده اند و عموماً 

 آنها پیدا کنید:

 https://www.notarypublic.ie/ 

 پروسه تائیدی

 پس از دریافت یک درخواستی، آن را چک می کنیم تا مطمئن شویم با شرایط ما مطابقت دارد. 

  

http://www.notarypublic.ie/)
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 مفیدتماس های 

 معلومات شهروندان

 ویب سایت:

 https://www.citizensinformation.ie/  

 تیلفون:

 0761 07 4000 

 (HSEبخش اجرایی خدمات صحی )

 ویب سایت:

 https://www.hse.ie/ 

 تیلفون:

 1800 700 700 

 یا خارج از ایرلند

 00 353 1 240 8787. 

 اداره ملی بررسی

 :ویب سایت: 

 https://vetting.garda.ie/    

 کمیشنر صلح

 ویب سایت:

 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Peace_commissioners 

 نهادهای مسلکی

 مراجعه کنید: HSEبرای مشاهده لیست نهادهای مسلکی لطفا به ویب سایت 

 https://www.hse.ie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.hse.ie/
https://vetting.garda.ie/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Peace_commissioners
https://www.hse.ie/
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 لطفا اگر کدام سوال دارید، با ما تماس بگیرید

ید، لطفا از این یادداشت های رهنمودی مفید بوده باشد. اگر کدام سوال دارید یا مشکل تخنیکی دارامیدواریم 

 طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:

 registration@coru.ie 

 تیلفون:

 01 293 3160. 
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