
 بسمه تعالي

 اعالم  آمادگي  براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان  چندبرابر ظرفيت  فرم

رشته هاي شغلي آموزش وپرورش   0011نهمين آزمون مشترک سال   

 

 

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

: شماره موبايل دين  : محل تولد:   تلفن ثابت : 

 محل اقامت :    استان                                شهر                            وضعيت تاهل:                  مجرد                          متاهل                                      

 
 خیر  می باشم     بلی  گواهینامه مزبور  دارای  شرط استخدام می باشد  ICDLبا توجه به اینکه داشن گواهینامه  -1

از سروی سرازماس سرنج      شغلی آموزش وپررورش  رشته های   براساس اعالم نتایج  ------------------- نجانبای -2

دیر  مرريری   كره در ر  ---------- محل تقاضا  استاس عنواس شغلی ......................   --------كدشغل درآموزش كشور 

ام بردین وسریله   قرار گريته  رشته های شغلی آموزش وپرورش   1011نهمین آزموس مشترک سال  شدگاس چندبرابر ظريیت 

ه و مقید مطلع بود ،بوررم سایر ضوابط ومقرراتو  اهنمای آزموسر از مفاد ضوابط مندرج در ديترچه ومتلزم می شوم كهمترهد 

ک خوداظهاری بررسی اسناد ومدارالزم برای  براین اساس ضمن ارائه مدارک ومستندات .باشممی به رعایت ضوابط اعالم شده

چنانچه در بررسی مدارک  .می دارم، آمادگی  خود را  اعالم استخدامی مصاحبهزموس، مراینات پزشکی و در زماس ثبت نام در آ

 ،باشرم مری محرز گردد كه ياقد شرایط اعالم شده ،  انجام مصاحبه ویا دوره مهارت آموزی و استخدام ارائه شده ومستندات

 عمرل آورد و  ه ب  ممانرت وسایر مراحل استخدام استخدامیانجام مصاحبه  ، از ادامه يرایند پذیرش تواندآموزش وپرورش می

 هزینه های مربوط خواهم بود. مکل  به پرداخت

 

سوابق تحصيلي و آموزشي : -3  

ليمدرک تحصي  

ن )به ترتيب آخري

 مدرک(

 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  
ضيحات تو علت ترک خدمت تاريخ قطع همکاري مدت همکاري سمت / شغل  

      

      

      

      

      

 

 

 محل 

 الصاق عکس 

 



اسرناد  و بررسری    اسرتخدامی  مطلع می باشم كه مويقیرت در مصراحبه    ،در ديترچه ازموس اعالم شده شرایط وضوابط ويق -3

واجدشررایط   چنانچره  نمی گرردد تلقی  و استخدام در آموزش وپرورش به منزله قبولی ومدارک ثبت نامی و مراینات پزشکی

 براسراس ضروابط   استخدامی درمقایسه با سایر داوطلباس آزموس اینجانب در آزموس  نهایی زین گ ،باشم  مصاحبه  اختصاصی

بنابراین  شد. خواهد نتیجه نهاییگريته و اعالم  سازماس سنج  آموزش كشور انجام توسطمندرج در ديترچه آزموس  ،مربوط

 .در آزموس نمی باشد نهایی مالک قبولی ی مصاحبه،نسبت به سایر داوطلباس د رزماس مرريی برا داشتن نمره كتبی باالتر

 اظهاری در زماس ثبت نام ويق تقاضانامه مدارک الزم و الزامی برای يرایند مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک خود -0

 يرزنداس(  اصل و تصویر مدارک سجلی وهویتی ) كارت ملی / شناسنامه / شناسنا مه -

 (موقت یا دانشنامه  اصل و تصویر مدارک تحصیلی )گواهینامه -

  اصل و تصویر مدارک مربوط به يرم استشهاد محل سکونت -

 رسوابق آموزشی، پژوهشی وآزموس زباس های خارجی مرتبمدارک مربوط به   اصل و تصویر -

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

 موردتقاضا اعالم خواهدشد.ازطریق اداره كل آموزش وپرورش استاس  استخدامی توجه : مدارک امتیاز آور در زماس مصاحبه

 

 

 همراه :  نشماره تلف   شماره تلفن ثابت:     آدرس منزل :

 

 : داوطلب معرفي شده نام و نام خانوادگي

  تاريخ و امضاء:

 کدملي : 


