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  به نام خدا

امتحان  نهمین یک برابر ظرفیت اعالم اسامی نهایی پذیرفته شدگان سازمان اداري و استخدامی کشور درخصوص اطالعیه

  (ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش)  1400 سال در کشور اجرایی مشترك فراگیر دستگاه هاي

   

 نهمـین اسـتخدامی و مصـاحبه مستندات خوداظهاري و مراحل بررسی مدارك درنندگان به اطالع شرکت ک، 03/04/1401پیرو اطالعیه مورخ  

 7276(ویژه متقاضیان استخدام وزارت آموزش و پرورش) موضوع مجوز شماره  1400 سال در کشور اجرایی امتحان مشترك فراگیر دستگاه هاي

در  23/05/1401مـورخ  یکشـنبهروز  دربرابر ظرفیت آزمون مذکور  نتایج یک رساند،میاستخدامی کشور  سازمان اداري و 19/02/1400مورخ 

   قرار می گیرد.  www.sanjesh.org :درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

گواهی عدم سوءپیشینه،  گزینش، هاي عمومیشدگان مکلفند به منظور طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صالحیتلذا پذیرفته 

  . آموزي) به شرح ذیل اقدام نمایندمهارتهاي آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره 

 31/6/1399مورخ  108490/602(موضوع نامه اجتماعی  گذاري و فاصله 19د ویک مراقبت و کنترل این اساس رعایت دقیق مفاد دستورالعملبر

جمعیت خانواده و مدارس وزارت  دفتر سالمت، 30/6/1399مورخ  2270/302ی وزارت متبوع منضم به نامه شماره تتندرس دفتر سالمت و

هاي عمومی گزینش، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی و تشکیل پرونده بررسی صالحیتزمان در آموزش پزشکی)،  درمان و بهداشت،

  ؛الزامی می باشد ازسوي معرفی شدگان دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی اه فرهنگیان ودانشگ شرکت در دوره مهارت آموزي در و استخدامی

روز پس از اعالم نتایج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش  10داوطلبانی که درخصوص نتایج نهایی آزمون سواالتی دارند می توانند حداکثر  - 1

اقدام و یا با تماس تلفنی در ساعات اداري با شماره   www.sanjesh.org  طریق بخش پاسخگویی سازمان سنجش به نشانی: آموزش کشور از

  .در میان بگذارند 021با پیش شماره  42163تلفن: 

 نهـایی کـل نمـره مجموع براساس گزینش به افراد معرفی استخدامی، مصاحبه برگزاري از دفترچه آزمون مزبور، پس )10(د) صفحه( مطابق بند -2

 تعـداد هاي قانونی بهاستخدامی و با درنظر گرفتن سهمیه مصاحبه ) درصد براي30( سی و هاي کتبیآزمون ) درصد براي70( هفتاد وزن با آنان

 پذیرش بوده است. ظرفیت برابر یک

   د تلقـی استخدامی، مـالك قبـولی فـربه مدارك خوداظهاري و انجام مصاح بنابراین داشتن نمره کتبی باالتر در مرحله معرفی به بررسی اسناد و 

 می باشد.  داشتن نمره کل نهایی باالتر نسبت به سایر داوطلبان نمی گردد. شرط قبولی در ظرفیت تعیین شده در دفترچه براي سهمیه مربوط،

  درصد امتیاز مصاحبه استخدامی 30درصد نمره آزمون هاي کتبی +  70=  نمره کل نهایی

اسـتخدامی، بررسـی صـالحیت هـاي عمـومی  تشکیل پرونده(استخدام ادامه فرایند مربوط به شدگان یک برابر ظرفیت جهت پیگیري امور قبول - 3

 :ذیل انجام دهند اقداماتباید صورت می پذیرد به صورت همزمان که گزینش و شرکت دردوره مهارت آموزي) 

ز درصورت انصراف ا. پرورش تلقی خواهد شد زش وموآعدم مراجعه براي پیگیري هریک از مراحل مزبور به منزله انصراف از استخدام در ؛ یادآوري

  پرورش سهمیه خدمتی اعالم نماید.  ضروري است داوطلب مراتب را کتباً به اداره کل آموزش و نیزق مراحل فو استخدام در هریک از

   : تشکیل پرونده استخدامی )1-4

گواهی عدم سوءپیشینه و اطـالع اخذ معرفی نامه براي پاراکلینیکی و آزمایشات  براي تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی(تکمیلی) -

مراجعه و راهنمایی الزم را دریافـت سهمیه خدمتی  کل آموزش و پرورش استانداره ا به(دو روز بعداز اعالم نتایج) مدارك الزم  سایر مراحل واز 

 مربوط مراجعه نمایند.استان  کل آموزش و پرورشه سامانه اطالع رسانی اداربراي کسب اطالع بیشتر به ضمناً پذیرفته شدگان  نمایند.

پـرورش  وزش وبه اداره کل آمدر شهریورماه سال جاري  1401-1402جهت اشتغال در سال تحصیلی تدریس موقت  ابالغ صدور براي پیگیري  -

یا فرد موفق به گذراندن دوره  یه خدماتی مراجعه نمایند. بدیهی است چنانچه صالحیت هاي عمومی گزینش مورد تأیید قرار نگیرد وماستان سه

 شد.  نخواهد صادرپیمانی لغو و حکم استخدام  )موقت( همهارت آموزي نشود ابالغ تدریس صادر

مقررات استخدامی، منوط به تأیید صـالحیت هـاي عمـومی  رعایت سایر ضوابط و با وتن ابالغ تدریس صدور حکم استخدام پیمانی به شرط داش -

 بود.  خواهد ارائه گواهی مربوط و دوره مهارت آموزي گزینش و موفقیت در

منـابع انسـانی در نحوه جذب « ماده واحده 4ه و همچنین تبصر پرورش و آموزش عالی شوراي 17/4/1398مورخ  965جلسه  مصوبباتوجه به  -

 هرگونـه گـزینش و، شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی 1399/8/27مورخ  833جلسه مصوب » مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش

پـذیرد. صورت مـی یاستانخواهد بود که به صورت  »خدمت براي بوم«استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، براساس نیاز 

ابقاي ردیـف بوده و به منزله قطع رابطه استخدامی خدمت استانی  از بوم(فرد قبول شده) خارج شدن نیرو  این بعد از طی فرایند استخدامی،بنابر

 شرایطی، فاقد موضوعیت می باشد.  یه خدمتی تحت هرمبنابراین درخواست تغییر سه .خواهد بوداستان براي بوم 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان محل استخدام (سهمیه خدمتی): )ه گزینشهست() بررسی صالحیت هاي عمومی 2-4

درصورت عدم تحویل فرم اطالعات فردي و مدارك درخواست شده در مرحله مصاحبه استخدامی، ضرورت دارد پس از چاپ فـرم اطالعـات    -  

، نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس بـه www.gozinesh.medu.irفردي از سایت دبیرخانه هیات مرکزي گزینش به نشانی 

ساعت از تـاریخ انتشـار  48(حداکثر به مدت  و کارنامه نهایی آزمون استخدامی آن اقدام و به همراه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

گزینش استان محل خدمت خود ارسال و یا به صورت حضوري تحویل نمایند. لذا در تکمیل فـرم اسامی)، به وسیله پست پیشتاز به آدرس هسته

  اطالعات فردي دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده فرد خواهد بود.

به منزله انصراف از  و عدم حضور در مصاحبه گزینش، محل خدمت عدم تکمیل فرم مربوطه و یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش استان -

 گردد.استخدام تلقی می

 ) شرکت در دوره مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی:3-4

ن آزمون مذکور، همزمان با بررسی شدگاآموزي قبولریزي هاي انجام گرفته و زمان بندي پیش بینی شده، مقرر است دوره مهارتبراساس برنامه -

براساس رشته شغلی به شرح جدول ذیل ازطریـق دانشـگاه مجـري دوره صـورت  ی،انجام سایر مراحل استخدام هاي عمومی(گزینش) وصالحیت

مجري اقـدام  دانشگاهمقررات  وضوابط  مزبور مطابق نام و حضور در دورهجهت ثبت دراین مرحله، گیرد. لذا شایسته است داوطلبان پذیرفته شده

 نمایند.

  دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی  دانشگاه فرهنگیان

هـا( بـه  کلیه دبیـري -آموزگاراستثنایی -آموزگارابتدایی

  مشاوره امورتربیتی و -مراقب سالمت -جزء کار وفناوري)

  فناوري و کاردبیر -استاد کار –شغل هاي هنرآموز 

درگاه اطالع رسانی  به در بعداز اعالم نهایی روز )3دوره مهارت آموزي، پذیرفته شدگان مکلفند سه( شرکت در نحوه ثبت نام و به منظور اطالع از  -

 دانشگاه مربوط مراجعه نمایند. 

  دانشگاه فرهنگیان  دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی

https://www.sru.ac.ir  https://cfu.ac.ir 
آموزي (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه هریک از ارتهاي برگزاري دوره یکساله مهبخشی از هزینه -

تواند به پرورش می و آموزش آموزي از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارتشدگان در طول برگزاري دوره یکساله مهارتپذیرفته
 هاي مربوط اقدام نماید.تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه

 مـوزيآبراساس رشته شغلی توسط دانشگاه مجري دوره مهـارت  ، براساس شغل محل پس از اعالم نتایج قطعیآموزيمهارتآموزش دوره محل  -

 شد.  مهارت آمور مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام نمایند درغیر این صورت قبولی فرد ملغی خواهد تعیین خواهد شد

 ید قرار نگیرد انجام معاینات پزشـکی،أیمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله ازسوي هسته گزینش مورد تچنانچه به هر دلیلی صالحیت هاي ع -4

پرورش  گونه حقی جهت استخدام در آموزش و موفقیت در دوره مزبور، هیچ همچنین شرکت در دوره مهارت آموزي و ارائه گواهی سوءپیشینه و

 .شد کار جلوگیري خواهد ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام

 قبولی در آزمون پایان دوره منوط به ارائه مـدارك مـورد نیـاز و شرکت در دوره مهارت آموزي و قبولی نهایی معرفی شدگان این مرحله عالوه بر - 5

عدم پذیرش  و بود براین اساس درصورت قبولی در آزمون دوره مهارت آموزي پذیرش در مراحل بررسی صالحیت هاي عمومی (گزینش) خواهد

 . پرورش ایجاد نمی کند درگزینش حقی براي داوطلب جهت استخدام در آموزش و

پرورش دفترچه آزمون مزبور، پذیرفته شدگان نهایی مکلفند در زمان  و شرایط اختصاصی آموزش و "تذکرات مهم") بخش هفتم3مطابق بند ( - 6

 هفتگانه هايمهارت کسب ارائه مدرك روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدركآموزي ملزم به نام در مراکز مجري دوره یکساله مهارتثبت

ICDL ند.  آموزي، مدارك مزبور را ارائه نمایباشند، در غیر اینصورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یکساله مهارتمی 

یی(براساس خوداظهاري داوطلب)، برگزاري آزمون و اعالم نتایج نهایی باتوجه به اینکه فرایند ثبت نام در نهمین امتحان مشترك دستگاههاي اجرا -7

مزایاي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(سقف  بومی بودن، به اتمام رسیده، بنابراین درخواست هاي مربوط به تغییر درسهمیه ثبت نامی،

مقررات مندرج در دفترچه آزمون مزبور، فاقد موضوعیت بوده و در  وابط ویا سایر ض فرزند)، تغییر در ظرفیت پذیرش و -سنی و امتیاز بابت تأهل

 حقوق سایر داوطلبان آزمون قابل اعتراض و رسیدگی نمی باشد.  راستاي صیانت از

ت و هاي شخصیتی، انگیـزه، عالقـه و میـزان شـناخحرفه اي در ویژگی ي تخصصی وبراي ارزیابی صالحیت هافرآیند قانونی  استخدامی مصاحبه -8

انتظارات داوطلبان حرفه معلمی به منظور انتخاب و پذیرش افراد اصلح می باشد که براساس معیارهاي تعیین شده در وقـت مقـرر، در چـارچوب 

اجراء می گردد. رعایت موارد ذیل درخصوص اعتـراض بـه نتیجـه  استخدامی شیوه نامه مصاحبهدفترچه آزمون و  شرایط و ضوابط اعالم شده در

  استخدامی الزامی می باشد:  مصاحبه
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بررسی و رسیدگی مجدد به نتایج مصاحبه استخدامی بعد از اعالم قطعی نتایج آزمون استخدامی و صـدور کارنامـه  تقاضاي  -1-8

، صرفاً از طریق اداره کل آموزش و پرورش اسـتان محـل مصـاحبه  وطلبان بعد از اعالم نتایج آزموننهایی  براي هر یک از دا

  (طبق فرم پیوست) د.گیرانجام می

، مستلزم مراجعه داوطلب به اداره کل آموزش و پرورش استان محل مصاحبه استخدامی سیدگی مجدد به اعتراض مصاحبهر -2-8

بعد از اعالم  ماه یکتا  ر مهلت مقرر خواهد بود (حداکثرمنضم به مدارك و مستندات الزم) ددرخواست کتبی ( ثبت و و ارائه

  نتایج قطعی). 

به منظور صیانت از بنابراین مالك عمل خواهد بود  یآگهی آزمون استخدام در اعتراضات، شرایط و ضوابط مندرج در بررسی -3-8

حقوق سایر داوطلبان آزمون استخدامی، اعتراضات مربوط به عدم برخورداري از شرایط و ضوابط مزبور، قابـل بررسـی نمـی 

  باشد. 

رت نداشتن کـا شرط سنی، ،مجاز براي آزمون، تاریخ اخذ مدرك دانشگاهی داوطلبانی که بنا به دالیل متفاوت (حداکثر سن -4-8

آزمـون اسـتخدامی، موضـوع  دفترچهباتوجه به شرایط و ضوابط اعالم شده در  باشند) معترض پایان خدمت نظام وظیفه و...

  بود.  قابل رسیدگی نخواهد

استان ارجاع شـده و پاسـخ الزم شگاه علوم پزشکی دانبه کمیسیون شوراي  استخدامی موارد پزشکی که در فرآیند مصاحبه -5-8

ترتیـب اثـر داده داده شـده اسـت،  قانون مدیریت خدمات کشوري و آئین نامه اجرایی ماده مزبـور، 42مطابق بند (ز) ماده 

   شود.نمی

 خواهد شد. ارائه گردد ترتیب اثر داده ن به مدارك و مستنداتی که بعد از مهلت مقرر براي انجام مصاحبه استخدامی  -6-8

مجلس شوراي اسالمی  16/06/1399 مورخ جلسه  مصوبقانون مدیریت خدمات کشوري  44قانون اصالح ماده با توجه به  -7-8

موضوع بهره مندي  1400 سال در کشور اجرایی امتحان مشترك فراگیر دستگاه هاي زمان ثبت نام ازطریق دفترچه نهمین

هاي تغییر وضعیت بومی بودن، ترتیـب اثـر داده یده است. بنابراین به درخواستاز مزایاي بومی بودن به اطالع داوطلبان رس

 نخواهد شد. مسئولیت عدم اقدام مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب می باشد.  

اه امتحان مشترك فراگیر دستگ باتوجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در زمان ثبت نام ازطریق دفترچه  نهمین -7-8

تأهـل و (امتیـاز یـا مندي از مزایاي قانون مزبور بایت کاهش سقف سـنی و ه موضوع بهر 1400 سال در کشور اجرایی هاي

هاي تغییـر وضـعیت مزبـور، به اطالع  متقاضیان رسیده است. بنـابراین بـه درخواسـت 6/12/1400مورخ  فرزند) حداکثر تا

 مقتضی در مهلت تعیین شده به عهده داوطلب می باشد.  ترتیب اثر داده نخواهد شد. مسئولیت عدم اقدام 

و اداره کل مزبور ترتیب ازطریق دانشگاه مجري دوره به ارك مورد نیاز جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزي و تشکیل پرونده استخدامی دم -9

  پرورش سهمیه خدمتی اعالم خواهد شد: آموزش و

 (کارت ملی/ شناسنامه و شناسنامه فرزندان)؛  لباصل و تصویر مدارك سجلی و هویتی داوط -

 اصل و تصویر مدارك تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)؛ -

 اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون  -

  اصل و تصویر مدارك مربوط به ایثارگران؛  -

  اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم براي  افراد ذکور -

     از طبق مرجع مربوطسایر مدارك موردنی -


