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 باسمه تعالی

  پرورش و آموزش اداره/  مديريت به :    

-٣6 تحصيلي درسال سربازمعلم كارگيري به ي شيوهموضوع :    

٦٩٣3  

 

وزارت متبوع در باره به كارگيري معلمان وظيفه  11/20/69مورخ  012/ 20  باسالم و احترام ، دراجراي شيوه نامه شماره       

به اطالع مي رساان  ،ان  اداره ك  براي أممي  نيروي اناااني مورد نياز مطاطم موروم وكمتر أوسعه ناهته درسات أوليلي   

ها و مطاطم أعيي  ش ه لياانس و هوق لياانس براي خ مت درشهرستان ازبي  مشمولي  داراي م رك أوليلي  60-1969

 استان، برابر سهميه وزارأي و رشته هاي مط رج در ج وت ذن  به كار خواه  گرهت.

 دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي   گروه

 الف

الكترو تكنيك ) برق ( ،كامپيوتر ، مكانيك خودرو ، ساختمان ، معماري ، عمران  ، متالوژي ، 

 شيميايي ، تاسيسات، معدن و.....ساخت وتوليد، صنايع فلز، صنايع 

 ب 

رياضي و آمار ، فيزيك ، شيمي ،زيست شناسي، حسابداري ، تربيت بدني، زبان انگليسي ، 

 زبان عربي و...

 ج 

رشته هاي علوم انساني  مرتبط )اولويت جذب بارشته هاي آموزش ابتدايي/ علوم تربيتي 

 مي/علوم اجتماعي و. ..( براي دوره ابتداييوروانشناسي با تمام گرايشها/ادبيات/ معارف اسال

   

 شايسته است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

الف ( ازمشمولين حائز شرايط داراي برگه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و كسر خدمت كه تاريخ اعزام آنها 

 نام به عمل آيد .مي باشد ، پس از دريافت بخشنامه ثبت  69از اول تير ماه تا دوم شهريور ماه

 كامال رعانت شود.  ارتباط رشته تحصيلي با رشته تدريس، ب( براي بكارگيري اهراد 
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ج( ههرست داوطلبان داراي شرانط وحائز امتياز الزم برابر با نمون برگ مشخلات پيوست دراختيار اداره 

براي پرهيز از انماد  2گيرد ك  قرارداده و هماهطگي الزم درباره درناهت نظرنهاني در زمان مطاسااا انمام

مشاك  براي كاااني كه به هردلي  در ههرسات نهاني پفنرهته ش گان قرارنمي گيرن  به گونه اي اق ام    

شاود أا پفنر  ناپفنرهته نش ن ننها قب  از پانان أارن  اعزام مط رج دربرگه نماده  به خ مت ، قععيت  

وظيفه ماؤوليت پاس  گوني به داوطلباني كه به دلي   ب نهي است حوزه نظام 2ناهته و به ننها اعالم شود

نامشاخ  بودن وععيت ، در موع  اعزام اائا مواوب ش ه و اعزام ننان با مشك  مواجه گردد، نخواه   

 2بود

د( ممرناان طر  معلمان وظيفه نن اداره پس از ببت نام داوطلبان ، برگه اعزام به خ مت نن ها را أانط   

ه مراكز نموز  نظامي ، نزد خود نگه داشااته وساابس قب  ازأارن  اعزام به همراه برگه روز قب  از اعزام ب

مو  خ مت كه از ساازمان وظيفه عمومي ناجا براي پفنرهته ش گان ارسات خواه  ش  ، به ننها أوون   اعالم 

 داده شود.

 2خواه ش   ه ( اسامي پفنرهته ش گان نهاني درزمان مقرر ازطرف اداره ك  به نن اداره اعالم

  2و ( داوطلبان بان  بومي استان هارس باشط  

 * مالحظات اجرايي 

 ستاد ببت نام با ماؤوليت م نر/ رئيس اداره أشكي  شود. -1 

اعضااي ساتاد ) دم نر/ رئيس اداره / معاون نموزشاي نا مااؤوت نموز  ( ماؤوت امور اداري/ ماؤوت امورسربازمعل /        

 ني دعم  خ مت( / ماؤوت بازرسي / نمانط ه گزنطش (  ماؤوت نموز   نيروي اناا

 .برابر ج وت زمانبط ي مشرو  ذن  اق ام نماني  -0 

 جدول زمانبندي

 افراد مجاز براي ثبت نام

پايان ثبت نام وارسال مدارك به امور 

اداري آن اداره براي  معرفي  به هسته 

گزينش استان و ارسال فايل اكسل نمون 

ز معلمان  به كارشناسي  برگ مشخصات سربا

 برنامه ريزي اداره كل

تحويل مدارك به 

 گزينش اداره كل

ارسال فهرست اسامي از 

اداره كل به وزارت 

 متبوع 

 دارندگان برگه اعزام از

 2/9/69الي  1/4/69
22/22/69 22/2 2/69 02/22/69 
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 براي   و توانايي الزم   مورد نياز با شغ  معلمي برخورداربوده  ، داوطلبان بان  از سالمت كام  جامي و رواني       -9

 2را داشته باشط  تدريس دروس نظري، عملي و كارگاهي   

 به پفنرهته ش گان اعالم گرددكه الزم است برگه نماده به خ مت ننها قب  از اعزام به مراكز نموز  رزم    -4

 از پفنر  داوطلباني كه داراي برگه ب ون مهر مفكورهاتط   مق ماأي داراي مهر واكايطاسيون باش ، زنرا   

  2درمراكز نموزشي خودداري خواه ش    

 مراكز بزودي اعالم (كددشطاسه) خواه بود 1/4/69زمان اعزام پفنرهته ش گان به مراكز نموزشي سباه درأارن   -5

 (  الزم است دران  باره اطالع رساني مطاسا انمام شود وقب  از اعزام برگه هاي اعزام اهراد بررسي ش ه و   مي شود 

 اشكالهاي احتمالي به حوزه مربوط اعالم شود(   

نمون برگ مشخلات اهراد  پفنرهته ش ه  دنمون برگ الف ( را با دقت أكمي  ، و پس از مهر و امضاء به اداره ك  ارسات  -9

نن نيز بوسيله سامانه پيام  اأوماسون به كارشطاسي برنامه رنزي و نموز  نيروي اناانيد نقاي خ انار  فا يل اكسلنموده و 

 (ارسات نماني  

 لفا عروري است ماؤوت پفنر   2قب  از ببت نام ، اطالعات كاهي درمورد طر  داشته باشط   داوطلبان بان   -0

 معل  وظيفه به شيوه مطاسا رون  به كار گيري أا أرخي  و همچطي  عوابط ومقررات مربوط رابه طور كام  اطالع    

  2رساني نمانط   

 موجا حفف انشان گردن ه و ماؤوليت نن به لي (،)به ويژه كد ماشتباه در ببت مشخلات پفنرهته ش گان  - 1

 عه ه م نر/رئيس نن اداره خواه  بود. 

 اگر مشمولي  درخواست معاهيت پزشكي و نا أوليلي كرده باشط  ، سازمان وظيفه عمومي ،اعزام وي را لغو -6

 ام ،  درخواست معاهيت  نموده و از ههرست سرباز معلمان حفف مي شون  . الزم است ان  اهراد ، در مهلت ببت ن 

 خود را باط  نمانط . 

 داشته باشط  و اگر ان  موعوع كتمان شود  و سبس درخواست استفاده از نن را  نبايد كسر خدمتمشمولي   -12
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 درسات أوليلي داشته باشط ، ملزم به جبران خاارت مادي ناشي از خروج قب  از پانان سات أوليلي و هزنطه   

 شي ب و خ مت مي باشط . با متخلفي  برابر مقررات نظام وظيفه رهتار خواه  ش .هاي دوره نموز  

پفنرهته شا گان دبراي ادامه أولاي  و .....( مماز نمي باش   انلراف در موارد خا) دبا مواهقت   أبلاره )  

 اداره مشموت پرداخت هزنطه هاي مفكور مي شود.

 نيرو بان  بر اساس سهميه  أخلي  ناهته  اق ام  نمانط  .اداره هاي نموز  و پرور   براي به كارگيري  -11

 كااني كه به عطوان سربازمعل  پفنر  مي شون  بان  أمام وقت دراختيار نموز  وپرور   باشط  لفا به گونه اي -10

 مي  اطالع رساني شود  أا سرباز معلماني كه در دوره هاي مختلف أوليلي دبه جزدوره ابت اني( مشغوت به خ مت   

  2روز درم رسه حضورداشته باشط  4شون  ح اق    

سربازمعلمان درم ت أاباتان  نك ماه مرخلي داشته  و بقيه انام أاباتان  متطاسا با ساعات كاري م ارس ، بان   -19

  2دراختيار نموز  وپرور  مو  خ مت باشط  

  2بوده و نيازي به سازمان هي مم د نمي باش  مو  خ مت مشموالن  همان اداره نموز  و پرور   مو  ببت نام  -14

 2هارغ التوليالن رشته هاي دبيري با برخورداري ازسانر شرانط ،دراولونت مي باشط   -15

 امتيازبومي به مشموالني أعلم مي گيرد كه مو  أول  ننان با مو  جغراهياني مورد درخواست نكي بوده نا  دو   -19

 درخواست گفران ه باشط  دوره أوليلي را درمو  مورد  

 أمامي مشموالن داوطلا بان  نمون برگ هاي ) گزنطش ددوناخه( ، أعه نامه ، درخواست ببت نام و  -10

  2ن اشت  كار خ مت ،كه  اداره هاي مو  ببت نام دراختيار ننان قرارمي ده أكمي  نمانط   

 به ننان أوون  أا خللي دراعزام ننان انماد نشود.برگه اعزام مشموالني كه امتياز پفنر  راكاا نكرده ان    -11

مدارك به دبيرخانه هسته  امور اداري آن اداره براي معرفي وارسال ماؤوت ببت نام پس از بررسي ، م ارك ذن  را به  -16

 . گزينش اداره كل برابر جدول زمان بندي تحويل دهد

 أكمي  نمون برگ معرهي  نامه هاته گزنطش          -1

 نمون برگ أانپ ش ه براساس امتياز هضلي و م رك أوليلي          -0

 أكمي  نمون برگ اطالعات هردي  با نابان ن  عكس متقاعي ددوناخه(  -9
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 ألونرپشت و رو ي كارت ملي در نك صفوه  -4

  ألونر أمام صفوات شطاسطامه         -5

 ألونربرگه اعزام به خ مت         -9

 وليلي نا نامه دانشگاه به حوزه نظام وظيفه  ألونر م رك أ -0

 م ارك امتياز نور مانط مقام هاي قرنني، هرهطگي و هطري،ورزشي ،  عضو هعات و عادي بايج و..... -1

 ألونر م ارك انثارگري         -6

 )ادامه اشتغات معلمان وظيفه پس از اأمام خ مت موظف ، اير مماز است تبصره

  

 ز براي ثبت نام :** مدارك مورد نيا

اصا  وألونر برگه نماده به خ مت ب ون مهر ايبت ، كارخ مت ، بامهر واكايطاسيون برابر أارن  اعزام قي  ش ه  -1

 2دران  شيوه نامه 

 ناخه(  0ألونر كارت ملي و شطاسطامه ازأمامي صفوه ها د  -0

 ناخه ( 0ألونرنامه دانشگاه به حوزه وظيفه عمومي د  -9

 2انثارگران د شه ا ، جانبازان ، نزادگان( وهرهطگيان با ارائه گواهي ازنهادها وسازمانهاي ذي ربط هرزن ان  -4

 گواهي عضونت هعات و عادي بايج  -5

 اص  وألونرسط  ازدواج  -9

 قععه پشت نونس ش ه  4أمام رخ ج ن     9 * 4عكس –   0      

 پوشه وگيره  -1

 ت هردي ددوناخه(أكمي  نمون برگ پرسشطامه اطالعا -6

 أكمي  نمون برگ أعه  نامه -12

 أكمي  نمون برگ ن اشت  كاري خ مت و ا صوت شغ  معلمي -11

 أكمي  نمون برگ در خواست ببت نام و امتياز بط ي-10
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 اص  م رك نا گواهي موقت از دانشگاه -19

نگه اري شود وهقط م ارك گزنطش ننها به الزم به نادنوري اسات كه پرون ه پفنرهته شا گان در اموراداري نن اداره   

 دبيرخانه هاته گزنطش اداره ك  با نامه رسمي اأوماسيون أوون  داده شود.

اداره نموز  وپرور  شاهرساتان ها و مطاطقي كه اسامي ننها درج وت دالف (پيوستي اعالم ش ه   * مكان ثبت نام : 

 است .

العات خود را طبم ج وت ذن   أكمي  و قب  از ببت نام به وسيله شاانااته است ماؤوت پفنر  معل  وظيفه نن اداره اط  

 2ارسات نمانط  سامانه پيام اأوماسيون به كارشطاسي برنامه رنزي و نموز  نيروي انااني دنقاي خ انار(

   

 منطقه محل خدمت تلفن محل كار تلفن همراه پست مورد تصدي كدپرسنلي نام ونام خانوادگي

            

  

نيز قاب    http://barnamerizi.farsedu.orgأوجاه ) بخشااطاامه و نمون برگ هاي مورد نياز براي ببت نام در سااانت   

 مي باش . دسترسي

  

 آذري رضا حميد 

 كل مدير 
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