وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع
مركز برنامه ريزي منابع انساني و اموراداري
محل
الصاق عکس

فرم اعالم آمادگي جهت انجام مصاحبه استخدامي معرفي شدگان(چندبرابر ظرفيت)
نهمين امتحان مشترک فراگير دستگاههای اجرایي کشور
(آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ) سال 0011
 -1اطالعات شخصي:
نام  /نام خانوادگي:
محل تولد:
وضعيت تاهل:

مجرد

تعداد فرزند :

نفر

نام پدر:

کدملي :

دين :

شماره موبايل :

متاهل

تاريخ تولد / / :
تلفن ثابت :
شهر

محل اقامت  :استان

 -3سوابق تحصيلي و آموزشي :
مدرك تحصيلي
(به ترتيب آخرين

رشته تحصيلي

معدل کل

مدرك)

تاريخ فراغت

نوع دانشگاه

ازتحصيل

نام مؤسسه
آموزشي

شهر  -کشور

 -3تجربيات شغلي:
نام سازمان  /دستگاه  /شرکت
(به ترتيب از آخرين سابقه)

سمت  /شغل

تاريخ قطع همکاری

مدت همکاری

علت ترك خدمت

 -0باتوجه به اینکه دارابودن گواهينامه  ICDLازشروط استخدام مي باشد.دارای گواهينامه مزبور مي باشم .بلي
-

توضيحات

خير

با توجه به پاسخ خير ،وفق شرایط اختصاصي آموزش وپرورش مندرج درصفحه  01دفترچه آزمون ،متعهد مي شوم قبل

از

اتمام دوره یکساله مهارت آموزی ،مدارک مزبور را ارائه نمایم.
 -2اینجانب  -------------------براساس اعالم نتایج اوليه

نهمین امتحان مشترک فراگير دستگاههای اجرایی

کشور (آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ) سال  0011از سوی سازمان سنجش آموزش کشور درکدشغ --------
عنوان شغ مح

 ......................استان  ----------که در ردیف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيلت قلرار گرفتلهام بلدین

وسيله متعهد ومتلزم مي شوم که از مفاد ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون و سایر ضوابط ومقررات مربور ،مطلع بوده
و مقيد به رعایت ضوابط اعالم شده ميباشم .براین اساس ضمن ارائه مدارک و مستندات الزم برای بررسلي ملدارک و اسلناد
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وزارت آموزش و پرورش
معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع
مركز برنامه ريزي منابع انساني و اموراداري

خوداظهاری در زمان ثبت نام در آزمون ،معاینات پزشکي و مصاحبه استخدامي ،آمادگي خود را اعالم مي دارم .چنانچله در
بررسي مدارک ومستندات ارائه شده ،انجام مصاحبه استخدامي ویا دوره مهارت آموزی و استخدام ،محلرز گلردد کله فاقلد
شرایط اعالم شده ميباشم ،وزارت آموزش وپرورش(اداره ک آموزش وپرورش استان مربوطه) ميتواند از ادامه فرایند پذیرش،
انجام مصاحبه استخدامي وسایر مراح استخدام ممانعت به عم آورده و مکلف به پرداخت هزینه های مربوط خواهم بود.
 -3وفق شرایط وضوابط اعالم شده در دفترچه ازمون ،مطلع مي باشم که موفقيلت در مصلاحبه اسلتخدامي و بررسلي اسلناد
ومدارک ثبت نامي و معاینات پزشکي به منزله قبولي و استخدام در آموزش وپرورش تلقي نمي گلردد چنانچله واجدشلرایط
مصاحبه اختصاصي باشم ،گزینش نهایي اینجانب در آزمون استخدامي درمقایسه با سایر داوطلبان آزمون براسلاس ضلوابط
مربوط ،مندرج در دفترچه آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام گرفته و اعالم نتيجه نهایي خواهد شد .بنابراین
داشتن نمره مکتسبه باالتر درآزمون کتبي نسبت به سایر داوطلبان د رزمان معرفي برای مصلاحبه ،ملالک قبلولي نهلایي در
آزمون نمي باشد.
 -0مدارک الزم و الزامي برای فرایند مصاحبه و بررسي اسناد و مدارک خود اظهاری در زمان ثبت نام وفق تقاضانامه

 تکمیل فرم پیوست اعالم آمادگ برای بررس اسناد و مدارک خوداظهاری و انجام مصاحبه استخدام ؛ صل و تصویر مدارک سجل و هویت داوطلب(کارت مل  /شناسنامه و شناسنامه فرزندان)؛ اصل و تصویر مدارک تحصیل (گواهینامه موقت یا دانشنامه)؛ اصل و تصویر مدارک مربوط به فرم استشهاد محل سکونت (برای داوطلبان بوم متقاض از محل بند مربوط به احرازسابقه ده سال سکونت)؛
 اصل و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه  5درصد ایثارگران؛ اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان(دانش آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظاموظیفه تخصص بنیاد مل نخبگان که پروژه تحقیقات جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای
برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظام

خود را ط

نموده اند ،م

باید گواه

پایان دوره

آموزش و شروع پروژه تحقیقات خود را ارائه نمایند(.
 اصل و تصویر مدارک مربوط به سوابق آموزش  ،پژوهش و آزمون زبان های خارج معتبر؛توجه  :داوطلب معرفلي شلده مکللف اسلت براسلاس اطالعيله سلازمان سلنجش آملوزش کشلور بلرای اعلالم نتلایج اوليله و
همچنللين اطالعيلله هللای اداره کلل آمللوزش وپللرورش اسللتان (شللغ محلل موردتقاضللا) درزمللان بررسللي مللدارک
ومستندات ،مدارک درخواست شده را تحوی نماید.

نام و نام خانوادگي داوطلب معرفي شده :
تاريخ و امضاء:
کدملي :
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