
 اطالعیه 

 استخدامی دستگاههای اجرایی   قابل توجه پذیرفته شدگان  نهمین آزمون

نهمین دوره آزمون استخدامی   چند برابر ظرفیت  احتراما به اطالع پذیرفته شدگان   

، با در دست داشتن مدارک ذیل و براساس جدول زمان  آموزش و پرورش می رساند  

بلوار طالقانی    –به آدرس: شهرکرد  عصر    15صبح الی  30/7بندی اعالم شده از ساعت  

برابر تاریخ های   وروبروی مصالی بزرگ امام خمینی)ره(  –دبیرستان شهید استکی  –

 مراجعه نمایند .  ذیلاعالم شده 

 :  مدارک الزم

 استخدامی   پرینت کارنامه قبولی در آزمون  .1

 (پیوست ) (8)نمون برگ شماره و سوابق بیماری فرم خوداظهاری  .2

انجام   .3 تکمیل فرم اعالم آمادگی برای بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری و 

 به پیوست(  2شماره  )نمون فرم   مصاحبه استخدامی

به سوابق   .4 مربوط  نرم  اصل و یکسری کپی گواهی های   ، پژوهشی   ، آموزشی 

مفاد ذکر  معتبر( با توجه به  و مبنای گواهی رسمی  افزار ها و دانش کامپیوتر )بر

که امتیاز کسب شده در  وجه به این ا تب    )به پیوست(  6نمون برگ شماره  در  شده  

  مجموع امتیاز مصاحبه شما می باشد، مدارک و مستندات معتبر  درصد    24این بند  

 .ارائه شود در این خصوص 

 ارائه گواهی و یا احراز شریط بومی شهرستان: .5

 بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز می گردد:           

شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضای فرد  -الف

 یکی باشد. 

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=75b3f9f298c70ef2d60aed1612438263
https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=75b3f9f298c70ef2d60aed1612438263


استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل   - ب

سال سکونت با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی)پاسگاه یا کالنتری    10

 ( فرم پیوست ) محل( در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در   - تبصره 

شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند 

ارائه استشهاد محلی مبنی بر  بعنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط  

 تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا مورد محاسبه می گردد. 

رخ    چهار  .6 تمام  عکس  شده   3×4قطعه  نویسی  پشت  نام     جدید  و  )نام 

 . کد ملی در پشت عکس درج شود(-خانوادگی 

)ارائه  از تمام صفحات آن   کپی سری  کارت ملی به انضمام یک اصل شناسنامه و    .7

 اصل مدارک الزامی می باشد(.

 )برای آقایان(   تصویر آن سری یک اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و .8

امتیازات ماده  . اصل شناسنامه همسر و فرزندان جهت استفاده از امتیاز تاهل و 9

  قانون جوانی جمعیت 15

نامه موقت  .  10 یا گواهی  دانشنامه  )برااصل  بر  براساس مدرک تحصیلی مجاز 

آن)در صورتی که اصل مدرک در    کپیسری یک ( و "محل انتخابی  -شغل  "کد

دانشگاه   توسط  شده  اصل  برابر  تصویر  باشد  می  تحصیل  محل  دانشگاه  اختیار 

 .است( نیازمربوطه مورد 

معرفی .  11 بهزیستی  اصل  سازمان  از  رسمی  بهزیستی نامه  کل  اداره    )براییا 

 . معلولین( رصدد   3استفاده از سهمیه

ارائه اصل گواهی یا تاییدیه معتبر که به حداکثر سن مجاز داوطلب افزوده  .12

 می شود به شرح ذیل ارائه گردد: 

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=65f247372d76d3eb7286d01612438618


وزارتخانه ها و موسسات  داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در    الف(

و شرکت های دولتی، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آن ها، شرکت های  

بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون  

بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به  

از بودجه و کمک دولت استفاده می   انقالب اسالمی و  نحوی  نهادهای  کنند، 

به خدمت اشتغال داشته    22/11/1357شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ  

 اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آن ها. 

نامه از دستگاه یا اداره مربوطه مبنی بر خدمت تمام وقت، تاریخ شروع و انتهای خدمت  

 زامی است.و قید دریافت حقوق و مزایا از اعتبارات دولتی ال

 

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد  :ب(  

و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر،از شرط حداکثر سن معاف  

 .باشند می

 به میزان پنج سال ادر و همسر و برادر و خواهر شهید پدر و م ج(

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور    د(

در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان  

 ها  داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه

ایثارگران  %  25معرفی نامه بنیاد شهید و امورایثارگران برای پذیرفته شدگان سهمیه  .  13

   از ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران یا اداره کل مربوطه

از ادارات بنیاد شهید و امور   % ایثارگران 5معرفی نامه برای پذیرفته شدگان سهمیه .14

 ایثارگران یا اداره کل مربوطه  

  ( 29/05/67لغایت    31/06/59)از تاریخ    مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها

 عبارتند از: 



رزمندگان   مورد  در  مسلح  نیروهای  های  رده  از  هر یک  انسانی  نیروی  الف:معاونت 

 متبوع خود

در   اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  مستضعفان  بسیج  انسانی سازمان  نیروی  معاونت  ب: 

صاحبان مشاغل و صنوف  مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و  

 آزاد و افراد فاقد شغل 

 ج: معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران 

اصل مدارک مشمولین آیین نامه جذب نخبگان و استعداد های برتر)تاییدیه از بنیاد .15

 ملی نخبگان( 

از اداره کل فرهنگ و   3تا   1گواهی مدرک جهت حافظین قرآن دارای درجات .16

تبلیغات اسالمی )برای حافظین در مشاغل دبیر معارف اسالمی و مربی  ارشاد اسالمی یا سازمان  

  .( ر تربیتی در مدارس لحاظ خواهد شدامو

)فرم  19-بیماری کووید  عالئم مرتبط بانی بر عدم وجود  بم . تکمیل فرم خود اظهاری بیماری  71

 به پیوست(. 1/1و  1شماره  

به   7)شماره . تکمیل نمون فرم اعالم آمادگی برای انجام معاینات پزشکی و مصاحبه استخدامی  18

 پیوست(.

کلیه فرمهای پیوست توسط داوطلبان دریافت و اطالعات در آنها درج گردد،  .18

مدارک تحویل گردد، الزم به ذکر  فرم ها بصورت یک رو و خوانا در روز بررسی  

است امضاء و اثر انگشت متقاضی در روز تحویل مدارک و با حضور مسئول مربوطه  

 گرفته خواهد شد. 

 

 :  مهم ات تذکر

عدم ارائه هر یک از  و    بودهالزامی  موعد مقرر  ارائه کلیه مدارک فوق الذکر در    -1

 مدارک به منزله انصراف می باشد. 



بی معرفی    -2 مارستان بستری می  شدگان مبتال به کرونا که در حالت قرنطینه و یا در 

به شرطی که   نماینده  و مستندات  مدارک    باشند،  یا  را توسط ولی  قانونی جهت  الزم 

موعد در  مدارک  نمایند.  بررسی  ارائه  افراد   مقرر  این  علمی  مصاحبه  و  پزشکی  معاینات  )مراحل 

 . )متعاقباً اعالم خواهد شد

نامه های بهداشتی )داشتن ماسک، دستمال  داوطلبان موظف به رعایت کلیه شیوه  -3

کاغذی، آب آشامیدنی، خوراکی مورد نیاز ، مواد ضدعفونی کننده، خودکار آبی و  

 ...( می باشند. 

عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از استخدام بوده و هیچ گونه حقی    -4

 د کرد. برای داوطلبان ایجاد نخواه

 برای انجام معاینات پزشکی نیاز به ناشتا بودن داوطلبان نمی باشد. -5

از آوردن افراد همراه به محل بررسی مدارک، معاینات و مصاحبه علمی به منظور    -6

   رعایت اصول بهداشتی جدا خودداری نمایید.

و در روز بررسی   صصی متعاقبا از طریق همین سایتزمان و مکان انجام مصاحبه تخ -7

 اعالم خواهد شد.  مدارک

کلیه افراد معرفی شده نیاز به تکمیل و ارائه فرم اطالعات فردی گزینش ندارند و    -8

 مراحل آن در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.

 داوطلبان موظف به رعایت کلیه شیوه نامه های بهداشتی )داشتن ماسک( می باشند. -9

 معاینات پزشکی  وجهت بررسی مدارک  ه داوطلبان جدول زمانبندی  مراجع

 

 

 

 



 

جنس تاریخ ایام هفته 

 یت

ساعت  حرف اول نام خانوادگی  استخدامی رشته

 مراجعه

 7.30 الف تا ی آموزگاری  مرد 06/04/1401 دو شنبه

تا   صبح 

 عصر  15

 7.30 الف تا ف آموزگاری  زن  07/04/1401 سه شنبه 

تا   صبح 

 عصر  15

چهارشن 

 به

 7.30 ق تا ی  آموزگاری  زن  08/04/1401

تا   صبح 

 عصر  15

 الف تا ی آموزگار استثنایی 

 الف تا ی دبیر عربی 

مربی امور تربیتی /   مرد 09/04/1401 پنج شنبه

دبیر    / عربی  دبیر 

دبیر    / فن  و  حرفه 

دبیر    / شیمی 

هنر/   دبیر  ریاضی/ 

واحد   مشاور 

آموزشی/دبیر  

 تاریخ 

 7.30 الف تای

تا   صبح 

 عصر  15

سالمت   زن  11/04/1401 شنبه  مراقب 

 مدارس 

تربیتی   امور  مربی 

 مدارس/ دبیر هنر 

 7.30 الف تا ی

تا   صبح 

 عصر  15



دبیر جغرافیا/ مشاور   مرد 12/04/1401 یکشنبه 

آموزشی/   واحد 

ادبیات   دبیر 

دبیر   فارسی/ 

اسالمی/    معارف 

آموز   هنر 

الکتروتکنیک،  

الکترونیک،  

حسابداری، ساخت  

تولید)ماشین   و 

صنایع   ابزار(، 

کامپیوتر،   فلزی، 

مکانیک   متالوژی، 

خودرو، نقشه کشی  

 عمومی 

 7.30 الف تا ی

تا   صبح 

 عصر  15

بدنی/    زن  13/04/1401 دوشنبه تربیت  دبیر 

فن/   و  حرفه  دبیر 

واحد   مشاور 

دبیر   آموزشی/ 

زبان انگلیسی/ دبیر  

 ادبیات فارسی 

 7.30 الف تا ی

تا   صبح 

 عصر  15

بدنی/   مرد 14/04/1401 سه شنبه  تربیت  دبیر 

دبیر زبان انگلیسی/  

علوم   دبیر 

دبیر   اجتماعی/ 

 7.30 الف تا ی

تا   صبح 

 عصر  15



 

علوم   دبیر  زیست/ 

 تجربی 

چهار  

 شنبه 

آموز   زن  15/04/1401 هنر 

دبیر   حسابداری/ 

دبیر   ریاضی/ 

علوم   دبیر  شیمی/ 

تجربی / دبیر علوم  

دبیر   اجتماعی/ 

دبیر   جغرافیا/ 

هنرآموز   تاریخ/ 

انیمیشن، طراحی و  

گرافیک،   دوخت، 

کشی،   نقشه 

 کامپیوتر 

 7.30 الف تا ی

تا   صبح 

 عصر  15


