
















 
 وزارت آموزش و پرورش

منابعو توسعه  برنامه ريزيمعاونت   

اموراداريمركز برنامه ريزي  منابع انساني و    

 

 

 (چندبرابر ظرفيت)معرفي شدگاناستخدامي  انجام مصاحبهاعالم  آمادگي جهت   فرم

 کشور اجرایي هایامتحان مشترک فراگير دستگاه نهمين

 0011آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ( سال )

 اطالعات شخصي: -1
 تاريخ تولد :     /    /      کدملي :  نام پدر:  نام / نام خانوادگي:

: شماره موبايل دين  : محل تولد:   تلفن ثابت : 

متاهل                          وضعيت تاهل:                  مجرد       

    نفر         تعداد فرزند :         

 شهر                            محل اقامت :    استان            

 
 خير          بلي  . مي باشمگواهينامه مزبور  دارای.استخدام مي باشد ازشروط  ICDLگواهينامه  دارابودن باتوجه به اینکه -0

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

 نمایم. ارائه را زبورم مدارک آموزی، مهارت یکساله دوره اتمام

 اجرایی   هایدستگاه امتحان مشترک فراگير نهمین اوليه   براساس اعالم نتایج  ------------------- نجانبای -2

  --------کدشغ  راز سوی سازمان سنجش آموزش کشور د 0011سال  آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش ()کشور 

ام بلدین  دیف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيلت قلرار گرفتله   که در ر ---------- استان ......................  مح   عنوان شغ 

ه مطلع بود ،بوررم سایر ضوابط ومقرراتو  راهنمای آزمون از مفاد ضوابط مندرج در دفترچه ومتلزم مي شوم کهوسيله متعهد 

 اسلناد  و کبررسلي ملدار  الزم برای  مستندات و مدارک براین اساس ضمن ارائه .باشممي ضوابط اعالم شده و مقيد به رعایت

سوابق تحصيلي و آموزشي : -3  

رك تحصيليمد  

ن )به ترتيب آخري

 مدرك(

 معدل کل رشته تحصيلي
تاريخ فراغت 

 ازتحصيل
 نوع دانشگاه

نام مؤسسه 

 آموزشي
کشور -شهر   

       

       

       

تجربيات شغلي: -3  

تشرک / دستگاه / نام سازمان   

()به ترتيب از آخرين سابقه  
خدمتعلت ترك  تاريخ قطع همکاری مدت همکاری سمت / شغل  توضيحات  

      

      

      

      

      

 

 

 محل 

 الصاق عکس 
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 وزارت آموزش و پرورش

منابعو توسعه  برنامه ريزيمعاونت   

اموراداريمركز برنامه ريزي  منابع انساني و    

 

 

چنانچله در  . مي دارم، آمادگي  خود را  اعالم استخدامي مصاحبهزمون، معاینات پزشکي و خوداظهاری در زمان ثبت نام در آ

محلرز گلردد کله فاقلد     ،ویا دوره مهارت آموزی و استخدام  استخدامي انجام مصاحبه ،ارائه شده بررسي مدارک ومستندات

 ،از ادامه فرایند پذیرش تواندمي )اداره ک  آموزش وپرورش استان مربوطه(آموزش وپرورشوزارت  ،باشمميشرایط اعالم شده 

 هزینه های مربوط خواهم بود. مکلف به پرداخت و  هعم  آورده ب  ممانعت وسایر مراح  استخدام استخداميانجام مصاحبه 

اسلناد  و بررسلي    اسلتخدامي  مطلع مي باشم که موفقيلت در مصلاحبه    ،در دفترچه ازمون اعالم شده شرایط وضوابط وفق -3

واجدشلرایط   چنانچله  نمي گلردد تلقي  و استخدام در آموزش وپرورش به منزله قبولي ومدارک ثبت نامي و معاینات پزشکي

 براسلاس ضلوابط   استخدامي درمقایسه با سایر داوطلبان آزمون اینجانب در آزمون  نهایي زینشگ ،باشم  مصاحبه  اختصاصي

بنابراین  شد. خواهد نتيجه نهایيگرفته و اعالم  سازمان سنجش آموزش کشور انجام توسطمندرج در دفترچه آزمون  ،مربوط

در  نهلایي  ملالک قبلولي   زمان معرفي برای مصلاحبه، نسبت به سایر داوطلبان د ر مکتسبه باالتر درآزمون کتبي داشتن نمره

 .آزمون نمي باشد

 اظهاری در زمان ثبت نام وفق تقاضانامه مدارک الزم و الزامي برای فرایند مصاحبه و بررسي اسناد و مدارک خود -0

 تکمیل فرم پیوست اعالم آمادگ  برای بررس  اسناد و مدارک خوداظهاری و انجام مصاحبه استخدام ؛ -

 تصویر مدارک سجل  و هویت  داوطلب)کارت مل / شناسنامه و شناسنامه فرزندان(؛ صل و  -

 اصل و تصویر مدارک تحصیل  )گواهینامه موقت یا دانشنامه(؛ -

بند مربوط به احراز )برای داوطلبان بوم  متقاض  از محل  فرم استشهاد محل سکونتاصل و تصویر مدارک مربوط به  -

 (؛ ده سال سکونت سابقه

 درصد ایثارگران؛  5و تصویر مدارک مربوط به استفاده از سهمیه اصل  -

اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای آقایان)دانش آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام  -

 استعدادهای و مرکز نخبگان تأیید مورد خدمت جایگزین تحقیقات  پروژه که نخبگان  مل  وظیفه تخصص  بنیاد

م  باید گواه  پایان دوره  نموده اند، ط  را خود نظام  آموزش دوره و نموده شروع را مسلح نیروهای ربرت

 .)آموزش  و شروع پروژه تحقیقات  خود را ارائه نمایند

 اصل و تصویر مدارک مربوط به سوابق آموزش ، پژوهش  و آزمون زبان های خارج  معتبر؛ -

براسلاس اطالعيله سلازمان سلنجش آملوزش کشلور بلرای اعلالم نتلایج اوليله و           داوطلب معرفلي شلده مکللف اسلت     توجه : 

( درزمللان بررسللي مللدارک  موردتقاضللا)شللغ  محلل  اداره کلل  آمللوزش وپللرورش اسللتان  همچنللين اطالعيلله هللای 

 ومستندات،  مدارک درخواست شده را تحوی  نماید.

 

 

 

 : داوطلب معرفي شده نام و نام خانوادگي

  تاريخ و امضاء:

 لي : کدم
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 916صفحه    

 مه تعالیبس 

گاه فرم استشهاد محل سکونت» می دست  «اهی اجرایی کشور جهت شرکت رد امتحاانت مشترک فراگیر  استخدا
از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که  ……………… کد ملی .............................. فرزند ..............................ینجانب ا

  و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند.فعلی شهرستان محل سکونت 

 با تشکر
 و اثر انگشت امضا

 
 

و  ساکن است ……………شهرستان   ……که نامبرده باال در حال حاضر در بخش  مینمای می واهیان امضاء کنندگان ذیل گاینجانب

  .استشتهدر این شهرستان سکونت دااست که ماه  ……سال  ……مدت 

 و اثر انگشت امضا       .نمایممی گواهی را فوق مراتب صحت .……………… کد ملی به .…………………اینجانب 

 و اثر انگشت امضا       .نمایممی گواهی را فوق مراتب صحت .……………… کد ملی به .…………………اینجانب 

 و اثر انگشت امضا       .نمایممی گواهی را فوق مراتب صحت .……………… ملیکد  به .…………………اینجانب 

 ین قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( تکمیل گردد.ا

      . دباشمی ………….………………… اینتایید موارد فوق مورد 

 امضا -محل مهر

 پاسگاه یا کالنتری محل

 
 تذکرات مهم:   

 باشند، الزامی است.برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت میتکمیل این فرم  -1

شهرستان  با تایید اداره آموزش و پرورشداوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند،  -2

ی مند گردند و تکمیل این فرم برای احراز ساکن بودن فعلتوانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهرهمربوطه صرفاً می

  د.باشآنان در شهرستان مورد نظر الزامی می

تواند از یک ی تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، میچنانچه متقاضی برا -3

 نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند.

رک های استخدامی امتحانات مشتها( در آزمونمندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی )به جز شهرستان تهران و مراکز استاناین فرم صرفاً جهت بهره -4

 باشدکشور میهای اجرایی فراگیر دستگاه



 متهد خدمت و مصاحبه دانشجو معلمان نشیدر گز و الزامات سالمت یاجتماع یدستورالعمل فاصله گذار

۱۳ 
 

 پیوست ها

 و داوطل ان آزمون کارکنانفرم دوداظهاری  :9پیوست 

 

......................... دارای عنوان .................................. دارای کبد ملی ببه شبببمارف.......................... شببباغل/  .اینجبانبب  

 :نمایم..................... اظهار می.شغلی

 

 :امنداشعهدر سه روز ادیر عالئم زیر را  -9

 درد�اهساس دسعهی و ضعف     �بدن درد     �گلودرد    �تنهی نفس      �سرفه    �لرز    �تب      �

 یا اهساس سنهینی در قفسه سینه  

)کرونا ویروس( در دو هفعه  91-معر( با فرد م عال به کووید 2سببابقه تماس نزدیک )فاصببله کمعر از    -2

 :امرا نداشعهادیر 

 �است فکرد 91-کوویدقطعی  محعمل/ فردی از افراد دانوادف بیمار مشکوک/ مسعقیممراق ت  -

دقیقه در فاصله  90تماس بیش از ) ر فضای بسعه مشعرکد 91-کوویدبه  م عالبا فرد  تماس شغلیگونه هر  -

 �( معر 2کمعر از 

 � وسیله نقلیه مشعرک در 91-کوویدبه  م عالهمسفر بودن با فرد   -

 � ام  ت کردف salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی دود را در سامانه  -�

 

نمایم درصبورت بروز هرگونه عالئم تنفسی فوق، مراتب را  .................  به کد ملی...................... تعهد می.اینجانب

  ت  salamat.gov.irکنم مجددا در سامانه اطالع دهم و  نیز گواهی می گزینش / مراکز مجری مصاه ه به 

ام و هرگونه عواقب ناشی از پاسه فکردها را با هوشیاری، دقت و صداقت   ت نام نمایم و پاسبه کلیه پرسبش  

 باشد. عهدف اینجانب مینادرست و دالف واقع، به

 تاریه                                                       امضا    نام و نام دانوادگی                             

 

 
 

 

 



 متهد خدمت و مصاحبه دانشجو معلمان نشیدر گز و الزامات سالمت یاجتماع یدستورالعمل فاصله گذار

۱٤ 
 

  مراجعه کنندگانفرم دوداظهاری  :9/9پیوست 

 

 :نمایماظهار می............................................. .................................. دارای کد ملی به شمارف...........................اینجانب

ف کردپاسببه فوق را با هوشببیاری وصببداقت   ت   .نمی باشببم �می باشببم      � 91-م عال به بیماری کووید

 وهرگونه عواقب ناشی از پاسه نادرست ودالف واقع به عهدف اینجانب می باشد. 

 

 امضا                                 نام و نام دانوادگی                                 تاریه                      

 

 

 

 

 هادست شویشسع روش درست :2 وستیپ
 

 :شسعه شوندبه روش زیر   انیه 21مدت باید با آب گرم و صابون به  هادست

  ها را مرطوب کنید.دست -9

  از صابون مایع اسعفادف کنید. -2

  ها را دوب به هم بمالید.کف دست-3

  بشوئید.انهشعان را  -1

  ها را بشوئید.مه -0

  بین انهشعان را بشوئید. -6

  آبکشی کنید. -7

  است(تأییدبار مصرف نیز مورد با دسعمال کاغذی دشک کنید )اسعفادف از هوله یک -2

 .شیر آب را با همان دسعمال ب ندید -1

 دار بیندازید.دسعمال را در سطل زباله در -91



 بسمه تعالي

  عالي گزينش هياًتع (  ˚ه  -86 -130) فرم شماره              فرم اطالعات فردی                   آموزش و پرورش                 وزارت  ت مركزي گزينشهيأ
   خراسان جنوبيآموزش و پرورش  هسته گزينش

   خواسته شده درمتعهد مي شوم تمامي موارد  بررسي، نياز گزينش به انجام تحقيق و با توجه به ضرورت و ....................................................................   اينجانب   
                               انجام گيرد آن بررسي هاي الزم به منظور احراز صالحيت ستفاده ازا با خوانا بنويسم تا به طوركامل و ارائه مدارک مستند صورت لزوم با در صادقانه و پرسشنامه را

        : / تاريخامضاء                      گزينش مي تواند مطابق ضوابط تصميم الزم را اتخاذ نمايد.، صحيح اطالعات غير درصورت ارائه لذا

 . عالمت گذاری کنید ( -) باخط تیره اطالعات خواسته شده در هر محورجاهای خالی رادرصورت عدم ارتباط  لطفاً تذکر :

           )ده رقمي(كد ملي

 جنسیت :                   نام:

                   نام خانوادگي:  مرد          زن 

 مذهب دين عيتبتا مليت مستعارنام  نام خانوادگي قبلي محل تولد تاريخ تولد محل صدور شماره شناسنامه

          

                                                         ....................... نوع معافيت    مشمول     معاف     وضعیت نظام وظیفه :
 : واحد ونشاني محل خدمت            .تاسال        ازسال  سربازي خدمتانجام 

. 

                              متاركه      متاهل   مجرد تاهل :وضعیت 

       تعداد فرزندان  فوت همسر                

 

  نشاني وتلفن محل كار :                          تحصيالت :                         شغل :                                 : نام و نام خانوادگيِ پدر

        :نشاني وتلفن محل كار                       تحصيالت:                       شغل :                                نام و نام خانوادگي همسرِ داوطلب :

 
 

ی
صیل

تح
ت 

عی
وض

 

 نام و نشاني موسسه يا دانشگاه  سال پايان سال شروع رشته تحصيلي مدرک تحصيلي
  توضيحات:

انصرف  وقفه يا درصورت وجود

 .تحصيلي علت راتوضيح دهيد

     زير ديپلم

 

 متوسطه
     ديپلم

     پيش دانشگاهي

     حوزه1فوق ديپلم /سطح 

     حوزه2ليسانس /سطح 

     فوق ليسانس /خارج فقه واصول

     دكترا  /  اجتهاد

     دكتراي تخصصي / فوق دكترا

 الت را در قسمت توضيحات درج نمايد.د كد حوزوي و نيز حضوري يا غير حضوري بودن تحصييتحصيالت حوزوي دار و اگر لطفاً آخرين مدرک تحصيلي و دو مقطع قبل از آن را در جدول فوق درج نماييد

 .ضميمه فرماييد مدارک الزم رادر صورت كسب مقام 

ل 
اغ

مش
ی

ولت
د

 
ر 

غی
یا

ی
ولت

د
 

 نوع كاروسمت نام اداره يامحل كار
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 خاتمه

 نشاني وتلفن محل كار شهرستان/ استان علت تغييرشغل

        فعلي

        قبلي

        قبلي

 

                                                                                                            ت هاي رسيدگي به تخلفات اداري داريد جدول زير راكامل كنيد.يأمحکوميت دره ياشما سابقه بازداشت يا محکوميت سياسي ياكيفري درمراجع قضايي داشته، بستگان درجه يک شما چنانچه خود يا

 نوع وميزان محکوميت تاريخ محکوميت علت محکوميت يرأمرجع صادركننده  نام ونام خانوادگي
     

 كامل كنيد: ايد جدول زير راطي كرده  دستگاه هاي دولتي مراحل گزينش را تاكنون در چهچنان

يدعلت رابنويس درصورت عدم پذيرش نتيجه گزينش تاريخ ثبت نام استان نام هسته گزينش نام دستگاه  
      

تلفن رابط                   :پيش شماره                        :  تلفن ثابت: شماره تماس ضروری :                            تلفن همراه :  

ب
کس

 
ه 

رتب
...

یا 
ی 

لم
ع

 
 سطح برگزاري ورزشينام رشته علمي ، فرهنگي و 

 ) شهرستان، استان، كشور يا بين المللي( 

 سال كسب مقام دستگاه برگزار كننده مقام كسب شده

     

 

 محل الصاق
عکس پشت  

 نويسي شده



 

ق
واب

س
ی 

گر
ار

ایث
 

   خدمت سربازي       ماه             به صورت داوطلب  .......... مدت حضوردرجبهه:

 .........مدت اسارت   آزاده   ..........درصد جانبازي     جانباز 

 ...ايثارگر نسبت با                                نوع ايثارگري     خانواده ايثارگران 

 در صورت داشتن سوابق ایثارگری مدارک الزم راضمیمه فرمایید
 .جدول زير بنويسيد در ( خود را.امورعام المنفعه و.. ،بسيج، اجتماعي )نهاد هاي انقالبي سوابق فعاليت هاي سياسي،

 نام مسئول تاتاريخ ازتاريخ نوع همکاري نام نهاد يا... رديف
علت ترک 

 فعاليت
 نشاني وتلفن محل فعاليت

1        

        

درمحل تحصيل  -2از معاشرين و دوستان صميمي شما باشند  -1 بايد: اين افرادتا در صورت لزوم به آنان مراجعه شود،  جدول زير بنويسيد در سکونت خود را و مشخصات افرادي ازمحل تحصيل،كار
 .نباشند يک شماازخويشاوندان درجه  -5شما سنخيت داشته باشند  نظر سني ،جنسيت وتحصيالت با حتي المقدور از -4متدين باشند افراد درمحل سکونت از -3باشند دوره ايي شما هم  از

 نشاني دقيق وشماره تلفن محل آشنايي مدت آشنايي شغل نام خانوادگي نام رديف

1       

2       

3       

       
 جدول زير بنويسيد: ده سال اخير در را درخود سکونت محل  دقيق نشاني

 كدپستي نشاني كامل شهر استان 
 )ده رقمي(

 سال هاي اقامت
 تلفن

 نحوه سکونت

 با خانواده مجردي تاسال ازسال

          فعلي

          قبلي

          قبلي
 

 شمالكروكي نشاني محل سکونت فعلي )خيابان اصلي نوشته شود(                           
 
 
 
 
 
 

 شمالكروكي نشاني آخرين محل سکونت قبلي )خيابان اصلي نوشته شود(                 
 

 بنويسيد: زير دركادر مختصر به طور فرهنگي و...،زمينه هاي خانوادگي ،اجتماعي  در خواهشمند است زندگينامه خود را

 
 
 
 
 

 

 

 :امضاء                   تاريخ :                      مي باشد .         اينجانب  ييدأت صحت مندرجات فوق مورد
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 نوع مسافرت
 ()مأموريت ، زيارت ، تفريح و... 

 سازمان اعزام كننده مسئوليت در سفر نام كشور
 مدت اقامت

 تا از
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