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 وزارت آموزش وپرورش 

 آگهي استخدام  
 

مورخ  684370و كارآمد مورد نياز، براساس مجوز شماره متعهد وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني      

 كشور و در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات مربوطه تعداد سازمان اداري و استخدامي 30/5/1395

نفر، افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون، توانمندهاي عمومي، تخصصي و مصاحبه استخدامي متناسب با  )ده هزار(  10000

گذراندن موفقيت آميز دوره يكساله مهارت آموزي، به صورت نيازهاي واحدهاي آموزشي طبق شرايط و ضوابط ذيل و به شرط شركت و

 نمايد.درمشاغل آموزشي موردنياز آموزش و پرورش استخدام مي پيماني

 

 تعاريف الف( 

 باشد:  مي رود به شرح ذيلمفهوم برخي از اصطالحاتي كه در اين آگهي استخدام بکار مي

اي از دروس تربيتي، تخصصي و كارورزي )نظري، مهارتي( است اين دوره شامل مجموعه :دوره يكساله مهارت آموزي -1

هاي استخدامي آموزش و هاي مختلف دانشگاهي و حوزوي پذيرفته شده در آزمونكه براي دانش آموختگان رشته

 شود.پرورش برابر آيين نامه خاص خود اجرا مي

باشد كه پذيرش و تقسيمات كشوري مي دامنه پذيرش: شامل يك محدوده جغرافيايي )بخش/شهر/شهرستان( براساس -2

 پذيرد.جذب داوطلبان واجد شرايط براساس آن صورت مي

محل خدمت: منطقه آموزشي است كه حسب نياز آموزش و پرورش جهت اشتغال پذيرفته شدگان نهايي، در اين آگهي  -3

 مشخص شده است.

 ه تعيين خواهد شد.محل دقيق منطقه خدمتي به تشخيص آموزش و پرورش در پيمان نام تذكر:

 ب ( شرايط عمومي استخدام 

 جمهوري اسالمي ايران   داشتن تابعيت -

 اسالمي ايراناعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري  -

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -

)مشووروط بووه اينكووه معافيووت از    معافيووت دا وو  از خدمت دارا بووودن كووارت پايووان خوودمت وميفووه عمووومي يووا        -

 ()ويژه آقايان خدمت نافي شرايط احراز مشاغل آموزش و پرورش نباشد(

 داشتن كارت معافيت دا   براي طالب داوطلب آزمون استخدامي الزامي است. تبصره:

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر   -

 نداشتن سابقه محكوميت جزا ي موثر   -
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و مورد نياز وزارت هاي مورد تا يد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي در يكي از رشتهدا -

 آموزش و پرورش در اين آگهي.

به شوند )اي كه استخدام ميداشتن سالمت جسماني، رواني و توانايي حسن انجام ومايف محوله براي حرفه معلمي در رشته -

( قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه اجرايي ماده مزبور كه طبق ضوابط و مقررات آموزش 42ماده )استناد بند )ز( 

 گيرد(.و پرورش در مرحله مصاحبه استخدامي و انجام معاينات پزشكي مورد سنجش قرار مي

يا بازخريد خدمت آنها  داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي ) آزمايشي، قطعي(، پيماني دستگاههاي اجرايي و -

 باشند. 

 نداشتن ممنوعيت از خدمات دولتي به موجب آراء مراجع قضا ي و يا ذيصالح. -

داوطلبان زمان برگزاري  وميفه نظام خدمت پايان و دا   معافيت تحصيل، از فراغت گواهي تاريخ محاسبه براي عمل مالك ر:تذك

 .باشدمي 18/7/1395نام اولين روز ثبت ها آن سن محاسبه و21/08/1395آزمون 

 موارد ذيل به شرط ارائه تايیديه معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

 كه آزادگان همسر و فرزندان و باال به درصد 25 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان، الف( -

 حداكثر شرط از جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند، اسارت سابقه باالتر و سال يك حداقل

 .باشندمي معاف سن

 .لسا 5 ميزان تا( برادر و خواهر مادر، پدر، شامل) شهدا معظ  خانواده افراد( ب -

 ه.جبه در حضور مدت ميزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از كمتر رزمندگان ج( -

ي هاو شركت هاي دولتي، بانكهاو موسسات و شركت هاوزارتخانه در وقت تمام و رسمي غير صورت به كه داوطلباني د( -

 هاي دولتي كه شمول قانون بر آنهاو موسسات و شركت هاي دولتي، شهرداريهاي بيمهها، شركتهاتحت پوشش آن

مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، ي ملي و هامستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت

 مدت ميزان به ،اندشتهدا اشتغال خدمت به 1357/11/22 تاريخ از هاي تحت پوشش آنهانهادهاي انقالب اسالمي و شركت

 .آنها رسمي غير خدمت

 احراز موارد مذكور در بندهاي فوق براساس گواهي صادره از سوي مراجع و دستگاههاي ذيصالح و مسئول خواهد بود. تبصره:

 ج( شرايط اختصاصي استخدام  

سال براي داوطلبان داراي مدرك  30سال براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپل ، حداكثر  25داشتن سن حداكثر  -1

 سال براي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس. 35رتحصيلي ليسانس و حداكث

 .هاي تحصيلي مرتبط با شغل اعالم شده در آگهي استخداميدارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي در رشته -2

 عنوان رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت و دانشنامه درج شده باشد در غير اينصورت ترتيب اثر داده تبصره:

 نخواهد شد. 

باشند كه رشته تحصيلي فوق ليسانس آنان مطابق با ليسانس آزمون مي دسته ازداوطلبان فوق ليسانس مجاز به شركت در آن -3

 هاي ليسانس آنان باشد. يا يكي ازگرايش
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ورت در صبايست داراي مدرك تحصيلي فوق ديپل  پيوسته بوده يا )استادكاري(، مي متقاضيان شركت در مشاغل هنرآموز -4

 .دارا بودن فوق ديپل  ناپيوسته ، مدرك تحصيلي ديپل  هنرستان داشته باشند

برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخالق و شئونات معلمي براساس شرايط احراز شغل در طرح طبقه بندي مشاغل  -5

 معلمان.

 ط مربوط.گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع براساس ضواب -6

نوع ...( مم.تغيير منطقه محل خدمت بعد از قبولي و قبل از استخدام و اشتغال بكار تحت هر شرايطي )تاهل، تجرد، تكفل و -7

 باشد.بوده و بعد از اشتغال بكار نيز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگيان مي

درصد  25و در آزمون شركت نمايند. سهميه استخدامي ) بايد در زمان مقرر ثبت نامدارندگان سهميه استخدامي نيز مي -8

درصد معلولين( وفق ضوابط و مقررات مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان سهميه مربوط  3درصد رزمندگان و  5ايثارگران، 

 در شغل محل مورد تقاضا اعمال خواهد شد.

سال خدمت )به شرط تمديد استخدام( در  10بني بر پذيرفته شدگان آزمون نهايي آزمون استخدامي مكلفند، تعهد كتبي م -9

محل جغرافيايي مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند )استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد 

 بود(.

 تذكر مهم:

 هاي تحصيلي مجاز الزامي است.رعايت كليه شرايط اختصاصي جداول رشته

فارغ التحصيالن مراكز تربيت معل  )سابق(، دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيالن متعهد خدمت دانشگاه تربيت دبير شهيد  

 رجايي، حق ثبت نام در آزمون استخدامي را ندارند.

 نام:  ثبت مراحل

 ي.اينترنت نامثبت فرم تكميل -1

 ه.شد اسكن عكس فايل -2

 نامثبت برنامه طريوق از ارسوال براي را آن فايل و نموده اسكن ،زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايستمي داوطلب

 نمايد:  آماده اينترنتي

 رخ(د. )عكس تمامباش شده گرفته جاري سال در كه 43 عكس -

 .باشد JPG فرمت با بايد فقط شده اسكن عكس -

 .باشد 400300و حداكثر  پيكسل 200300 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه -

 .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

 .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حج  -

 .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هايحاشيه -

 .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكانحتي -
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 اصل از است الزم داوطلبان و باشدنمي قبول قابلو...(  شناسنامه ملي، كارتي )شناساي هايكارت روي از عكس اسكن :1ه تبصر 

 د.نماينبه اسكن  اقدام ،فوق توضيحاتبا  مطابقو  عكس

 .باشد مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس :2تبصره 

 .گرددمي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت :3تبصره 

 اكثراً براي موضوع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي، يهاآزمون در آمده به وجود مشكالت به توجه با 

 خود نام ثبت چنانچه گرددمي تاكيد است، داده رخ ندارند،خود و يا فرد وارد كننده اطالعات در سيست  دقت الزم را  كه داوطلباني

 اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً نامي،ثبت اطالعات كنترل بر عالوه دهيد،انجام مي افراد ديگري توسط را

 به فرد داوطلب، طرف از اشتباهي عكس ارسال صورت در كه است بديهي نگردد. ارسال شما عكس به جاي ديگري داوطلب عكس

 .شد خواهد رفتار وي با مقررات و مطابق تلقي متخلف عنوان

 نام: ثبت وجه پرداخت-2

و قابل تمديد  تپذيرف خواهد انجام 24/7/1395شنبه مورخ  لغايت 18/7/1395 مورخيكشنبه  روز از اينترنتي صورته ب نام ثبت

 پرداخت از پس و مراجعه  www.sanjesh.orgبه نشاني سنجش سازمان سايت به بايستمي شرايط واجد متقاضيانلذا . باشدنمي

 اطالعات ارا ه و نام ثبت فرم تكميل به نسبت شتاب ي شبكه به متصل بانكي هايكارت با و الكترونيكي صورت به ريال 000/290 مبلغ

 د.نماين اقدام نياز مورد

 از و نموده اقدام نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در بايد متقاضيان و گرددنمي تمديد شده تعيين زمان مدت تاكيد است به الزم -

 .نمايند خودداري پاياني روزهاي به آن نمودن موكول

 خود نزد استخدام مراحل پايان تا و نموده يادداشت را خود رهگيري كد نامثبت پايان از پس بايد آزمون در شركت متقاضيان -

 .نمايند نگهداري

 .گرددنمي مسترد وجههيچ به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ناقص يهانام ثبت به -

تخدامي نام در آزمون اساند، چنانچه تمايل به ثبتنام نمودهآن دسته از متقاضياني كه قبالً در سومين آزمون استخدامي ثبتتذكر مهم: 

توانند با اطالعات مربوط به كدپيگيري و پرونده خود در قسمت وزارت آموزش و پرورش باشند، نيازي به پرداخت وجه ندارند و مي

نمايند. با توجه به اينكه آزمونهاي مذكور هر دو در يك روز برگزار  رد شده و اقدام به اصالح تقاضانامه خودوانام ويرايش اطالعات ثبت

نام و رشته شغلي انتخاب شده قبلي آنان، باطل نام آنان در اين آزمون، ثبتخواهد شد الزم است توجه داشته باشند در صورت ثبت

 خواهد شد.

  :باشد ذيل مدارک داراي نام ثبت زمان دراين آزمون ثبت نام نمايند كه  اني مي توانند درداوطلبصرفاً 

 مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده در دفترچه راهنما تحصيليو رشته  دارا بودن مقطع -

  ملي كارت -

  شناسنامه -

 (برادران دا   )ويژه معافيت يا و عمومي وميفه نظام خدمت پايان كارت -

  )ويژه داوطلبان ايثارگر(  ايثارگري بر دال مدارك -

 (بهزيستي سازمان از معلوليت گواهي ارا ه) عادي معلولين بر دال مدارك -
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هاي امتيازات و سهميه يك بند شده ذكرده گانه  بندهاي در شده ذكر موارد از هريك براساس مورد حسب) بودن بومي بر دال مدارك -

 قانوني(

 استخدام دستگاه توسط تخصصي و عمومي آزمون در داوطلبان نمرات تعيين از پس متقاضيان، مدارك اينكه به توجه با م:مه تذكر

)به ويژه مدارك ايثارگري، بومي، گواهي اشتغال به كار بدون شماره  داوطلبان مدارك كه صورتي در لذا شد، خواهد كننده بررسي

 حقي گونههيچ باشد، ناميثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنين و آگهي اين در مندرج شرايط با مغاير شناسه و معلولين عادي(

 نهايي، پذيرش درصورت حتي و استخدامي مصاحبه اوليه، نتايج اعالم آزمون، از مرحله هر در و كرد، نخواهد ايجاد متقاضي براي

 .ندارد اعتراضي گونههيچ حق و شد خواهد حذفاز ساير فرايند جذب و استخدام  داوطلب

 نام:نحوه تکمیل تقاضانامه ثبتـ 4

 كاملبطورشناسنامه  بامطابق را  خودپدر  نامو خانوادگي )فاميلي(، نام مورد نظر نام در محل بايد داوطلب  ،3و 2، 1 در رديفهاي -1

 بردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود(.  بكار وارد نمايد. )از

باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط مي داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رق  ،4 در رديف -2

شماره كد ملي خود با شماره تلفن  اند براي اطالع ازتيره خودداري نمايد. ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق  به  اخذ كارت ملي نشده

 ايند. تماس حاصل نم 66729593گوياي 

 عالمتگذاري نمايد.  مربوط را مربعباشد منحصراً يا مرد مي زن اينكه بايد برحسب داوطلب ،5در رديف  -3

داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و  ،6رديف در -4

 درج گرديده خودداري نمايد.  هايا خط تيره كه در بعضي شناسنامه

 محل مربوط درج نمايد. دربه صورت سال، ماه و روز را  داوطلب بايد تاريخ تولد خود :7در رديف  -5

 باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.مي داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل :8در رديف  -6

مشخص و 17مندرج درصفحه  2توجه به جدول شماره ستان محل تولد خود را باداوطلب بايد كد استان و شهر :10و  9در رديف  -7

 اين محل درج نمايد.  در

 نمايد. ، دين خود را  مشخص هاداوطلب بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع :11در رديف  -8

داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وميفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند. )مالك محاسبه تاريخ  :12در رديف  -9

 باشد. روز برگزاري آزمون ميدا   پايان خدمت يا معافيت 

 بايست اين مربع را عالمتگذاري نمايند. مي داوطلبان چپ دست :13دررديف  -10

در درصد  5درصد و  25سهميه بر اساس وضعيت ايثارگري خود را ايثارگران اضي استفاده از سهميه داوطلب متق  :14 در رديف -11

 اين بند عالمتگذاري نمايد.

 بايست موارد خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند.ها ميشاغل قراردادي دستگاهداوطلبان  :15در رديف  -12

. )امتياز سابقه شاغل قراردادي با توجه به شرح ومايف براي وزارت اضافه خواهد شدداوطلب ميزان سابقه خدمت به حداكثر سن 

 گردد(. آموزش و پرورش محاسبه نمي

 بهزيستي و فرم دريافتي از را عالمتگذاري نمايد هايكي از مربعنوع معلوليت خود را در بايست مي معلول داوطلب :16دررديف  -13

 ( ارسال نمايند. 15875-1365به نشاني سازمان سنجش آموزش كشور )تهران، صندوق پستي  26/7/1395را حداكثر تا تاريخ 
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 يد اين قسمت را عالمتگذاري نمايد. باشد بامعلول چنانچه نيازمند منشي ميداوطلب  :16-1دررديف  -14

 براساس ضوابط مندرج در دفترچه)نمايد. بند عالمتگذاري در اين آخرين مقطع تحصيلي خود را بايست مي داوطلب :17در رديف -15

 راهنما(

مشخص و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما توجه به  بايست عنوان رشته تحصيلي خود را بامي داوطلب :18در رديف  -16

 اين محل درج نمايد. در

بايست گرايش رشته تحصيلي خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در اين قسمت درج مي داوطلب :19در رديف  -17

 نمايد.

 خود را درج نمايد.  تحصيل داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك :20در رديف -18

)مالك محاسبه روز  ين قسمت درج نمايد.در ابه سال و ماه و روز بايست تاريخ فارغ التحصيلي خود را مي داوطلب :21در رديف  -19

 باشد(. برگزاري آزمون مي

 داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.  :22در رديف  -20

مشخص  15-17مندرج درصفحات  1توجه به جدول شماره  عنوان خوشه شغلي خود را با بايست كد ومي داوطلب :23در رديف  -21

 و دراين محل درج نمايد. 

بايست كد شغل محل انتخابي خود را كه شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است را در اين مي داوطلب :24در رديف  -22

 قسمت درج نمايد. )براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما( 

نوع بومي بودن خود خود را مشخص نمايد. در صورت بومي بودن بومي بودن يا غير بومي بودن بايست مي داوطلب :25در رديف  -23

 دفترچه عالمتگذاري نمايد.  8-9را بر اساس مندرجات صفحه 

ي اعالم شده به ترتيب اولويت هامي تواند با توجه به خوشه انتخابي در صورت امكان از ميان شغل محلداوطلب  :26در رديف  -24

 در محل مربوط درج نمايد.تا سه شغل محل ديگر را انتخاب و 

بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه مي داوطلب :28و  27 يهادر رديف -25

كدپستي دقيق خود را كه و آدرس دقيق پستي همچنين  اين محل درج نمايد. مشخص و در 18صفحه  مندرج در 2به جدول شماره 

 باشد در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد.مي رقمييك عدد ده 

 خود را درج نمايد. آدرس كامل محل سكونت و كد پستي ده رقمي  بايدداوطلب  :30و 29 ي هادر رديف -26

 در محل مربوط درج نمايد.شماره تلفن همراه خود را و  داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر :32و  31ي هادر رديف -27

 تواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.داوطلب متقاضي مي :33در رديف -26

 آزمون:  در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان -5

 سايت در 12/8/1395شنبه مورخ چهار روز در هاي امتحانيو جدول حوزه آزمون در شركت كارتاطالعيه مربوط به زمان پرينت  -

با توجه به  و تهران در 21/8/1395 مورخجمعه  روز در آزمونمنتشر خواهد شد.   www.sanjesh.org  نشاني به سنجش سازمان

و مالك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت  شد خواهد برگزار استانها مراكز آمار شركت كنندگان، حسب مورد در

 هنگام به و درج درآزمون شركت كارت برروي آزمون برگزاري محل و شروع ساعت باشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود.فعلي مي

 .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت
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تمركز دستگاههاي اجرايي همزمان با يكديگر خواهد بود و داوطلب منحصراً در م برگزاري اين آزمون و آزمون استخداميتذكر مه : 

 تواند، متقاضي گردد. يكي از آنها مي

 از پس داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تاييد منزله به آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزم 

 .شد خواهد بررسي مربوطآزمون توسط دستگاه اجرايي  اجراي

 * در اين آزمون به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد. 

 ن عبارتند از: آزمو مواد

  .شد خواهد داده اختصاصي سوال دفترچه يك و عمومي سوال دفترچه يك داوطلبان، از يك هر به

منفي به  نمره سوم طراحي خواهد شد. ضمنا يك (1ضريب يك ) اي باچهارگزينه صورت به اختصاصي و عمومي دروس آزمون كليه

 ازاي هر سوال غلط در نظر گرفته خواهد شد.

 شود: مي تعیین زير شرح به عمومي آزمون مواد -6 

 ( ICDLگانه هاي هفتفنّاوري اطالعات )مهارت -1

 رياضي و آمار مقدماتي  -2

 زبان و ادبيات فارسي  -3

 معارف اسالمي -4

 عمومي انگليسي زبان -5

 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، اطالعات -6

 هاي عموميهوش و توانمندي -7

 آزمون تخصصي -8

 شد. اعمال خواهند كليه دروس عمومي باضريب يك محاسبه و-

 .شد خواهد طراحي منفي نمره سوميك احتساب با و ايچهارگزينه صورت آزمون به  -

 اين در و بوده معاف اسالمي معارف هايسوال به پاسخگويي از ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مصرح ديني هاياقليت -

 .شد خواهد محاسبههاي آزمون عمومي سؤال ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مكتسبه نمره صورت

 خواهد تهيه مشاغل، يا شغلي هايخوشه با متناسب تخصصي هايمهارت و دانش براساس تخصصي آزمون  هايسؤال م:مه تذكر

 .شد

داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنوان مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و گرايش رشته تحصيلي 

 در شرايط احراز مشاغل اعالم شده در آگهي استخدامي، ذكر شده باشد. هاآن

 ي:قانون هايسهميه و امتيازاتد( 

 بومي بودن:

 ( سهميه%100صددرصد ) هاي استخدامي در استانهاي ايالم،آذربايجان غربي )به استثناي شهرستان اروميه(، بوشهر، سيستان

جنوبي، خوزستان، كردستان، كهكيلويه و بويراحمد، هرمزگان، شهرستان جيرفت و بلوچستان، چهار محال بختياري، خراسان 

 يابد.براساس دامنه پذيرش( اختصاص مي و كهنوج در استان كرمان به نيروهاي بومي محل مورد تقاضا )صرفاً
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 ار اعمال ضريب يك و چه در ساير استانها و مناطق امتياز داوطلبان بومي/بخش/شهر/ شهرستان )صرفا براساس دامنه پذيرش( با

( در 1( و براي افراد غيربومي استان با ضريب )2/1( و نمره مكتسبه و براي افراد بومي استان با ضريب يك و دو ده )4/1ده  )

 گردد.هر حيطه از امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي محاسبه مي

 شرايط بومي بودن داوطلب:

 .گردندمي تلقي استان يا شهرستان بومي داوطلب باشند، زير هايويژگي از يكي داراي حداقل كه افرادي

 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان -يک

 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر يا داوطلب تولد محل استان -دو

 خدمت محل شهرستان كه( بازنشسته يا و شاغل از اع ) مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -سه

 .باشد يكي آنان استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي

 خدمت محل استان كه( بازنشسته يا و شاغل از اع ) مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -چهار

 .باشد يكي آنان استخدام براي تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي

 شهرستان در متناوب يا متوالي صورت به را( دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،) يتحصيل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -پنج

 .باشد كرده طي استخدام براي تقاضا مورد محل

 استان در متناوب يا متوالي صورت به را(  دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،) يتحصيل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -شش

 .باشد كرده طي استخدام براي تقاضا مورد محل

 د. باش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -هفت

 د. باش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل ستانا در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -هشت

 را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب يا و مادر پدر، -نه

 د. باشن داشته

 داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل ستانا در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب يا و مادر پدر، -ده

 د. باشن

 .است احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً 10الي  6در بندهاي  شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت تذكر:

 همراه به را ستندات و مدارك بومي بودنمدر صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر،  الزم است بند اين موضوع داوطلبان :توجه

ستخدامي كه متعاقباً از سوي سازمان سنجش و يا دستگاه استخدام ا مصاحبهبررسي مدارك و قبل از  زمان در نياز مورد مداركساير 

 .ايندنم را هكننده اعالم خواهد شد، ا

 .باشدمي نامثبت زمان در كشوري تقسيمات ،داوطلب بودن بومي تعيين براي شهرستان و استان مبناي ه:تبصر

 :سهميه ايثارگران

ي استخدامي مربوطه با رعايت هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران جذب ايثارگران از محل سهميههابر اساس هماهنگي

 پذيرد.ميسازوكار ذيل انجام 

قانون جامع خدماات رساني به ايثارگران( در  21درصد )موضوع ماده  5درصد و  25استخدام ايثارگران اع  از سهميه استخدامي  -

 ي اجرايي انجام مي پذيرد.هاي اجرايي صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاههادستگاه
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باشند به عبارت درصد ساير ايثارگران و يا بالعكس نمي 5از به بهره مندي از سهميه استخدامي درصد مج 25مشمولين سهميه  الف(

 هاي مشخص شده استفاده نمايند.تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از يكي از سهميهديگر هر داوطلب مي

 پنج و بيست جانبازان فرزندانو  همسر ،شهدا فرزندانو  همسر و آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران درصد 25 استخدامي سهميه ب(

  .باشند مي هداش برادر و خواهرو  اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندانو  و همسر باالتر و درصد

 آنان فرزندان و همسر و هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به ( %5سهميه استخدامي پنج درصد ) ج(

  .يابد مي اختصاص اسارت يكسال از كمتر آزادگان فرزندان و( %25صد )در پنج و بيست زير جانبازان فرزندان و

درصد از طريق رقابت بين فرزندان شاهد و ايثارگران بيكار و غيردانشجو انجام مي  25ي استخدامي ايثارگران مشمول هاسهميه د(

آزمون، رعايت شرط حداقل معدل و حداكثر سن براي داوطلبان مذكور )به استثناء خواهر و برادر پذيرد. فلذا كسب حد نصاب نمرات 

 شهيد( در حد سهميه تعيين شده الزامي نمي باشد.

درصد در زمان انتخاب شغل محل مومفند در حد امكان شغل محلي را  5درصد و  25ي استخدامي هاايثارگران مشمول سهميه هـ(

ت يي كه مرفيهابيش از يك نفر باشد. بديهي است در صورت انتخاب شغل محل هاه تعداد مورد نياز آن شغل محلانتخاب نمايند ك

 بيش از يك نفر باشد. هايي است كه مرفيت پذيرش آنهايك نفر باشد اولويت انتخاب ايثارگران مشمول در شغل محل هاآن

ها درصد اولويت ايثارگري آن 25يثارگران )بيكار و غيردانشجو( مشمول سهميه در فرايند جذب و استخدام فرزندان شاهد و ساير ا و(

 مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام خواهد شد.

درصد  25انبازان درصد به ترتيب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان ج 25اولويت استخدامي در بين مشمولين سهميه  ز(

و باالتر و فرزندان آزادگان با يك سال اسارت و بيشتر مي باشد. و در صورت عدم تكميل سهميه از بين ايثارگران فوق الذكر مانده 

 همسر ،درصد و باالتر 25جانبازان سهميه قابل تسري به ساير ايثارگران مشمول سهميه ياد شده به ترتيب به همسر شهيد، همسر 

 ، خواهر و برادر شهيد تعلق مي گيرد. شتريسال اسارت و ب كيبا  آزادگان

درصد قرار نمي گيرند و احياناً  25فرزندان شاهد و ايثارگراني كه حسب ضوابط جاري بنياد استان در شمول سهميه استخدامي  ح(

نمايند و صرفاً از معافيت شرط حداقل  به صورت غير رسمي شاغل و يا دانشجو باشند، در صورت تمايل مي توانند در ازمون ثبت نام

 معدل و حداكثر سن بهره مند مي گردند و ملزم به رعايت ساير شرايط آگهي استخدامي مي باشند.

درصد توصيه مي شود براي حصول اطمينان از امكان بهره مندي خود از  25به تمامي ايثارگران مشمول سهميه استخدامي  ط(

از ثبت نام با بنياد محل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي و در صورت لزوم سهميه استخدامي مذكور، قبل 

 اصالح آن اقدام نمايند.

در صورت ثبت نام و شركت در آزمون  رزمندگاند )باشمي رزمندگان با استخدامي، سهميه درصد پنج مشمولين انتخاب در اولويت ي(

بوده و بر اساس نمرات فضلي  معاف آزمونحدنصاب در  شرط در حد سهميه تعيين شده از  استخدامي و داشتن شرايط احراز الزم

 .پرداخت خواهند رقابت به خود بين در و داشته قرار بعدي اولويت در مذكور سهميه مشمولين ساير مكتسبه انتخاب خواهند شد( و

 .مي پذيرد صورت داوطلبان ساير با رقابت طريق از ايثارگران استخدامي سهميه بر مازاد استخدام ک(

 معلولين: 

هاي جسمي و رواني متناسب با شغل، به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب در آزمون، معلولين داراي توانايي -

 ( درصد سهميه قانوني برخوردار خواهند بود.3به ترتيب نمره مكتسبه، از سه )



11 

 

از سهميه استخدامي خود  %3قانون جامع حمايت از معلولين، دستگاههاي اجرايي ملزم به تخصيص  7براساس بند الف ماده  تذكر:

دستگاههاي اجرايي مومفند سالمت جسماني و رواني داوطلبان استخدام را جهت جذب در پست .باشندميواجد شرايط به معلولين 

مراتب مذكور چنانچه افراد معلول مراحل آزمون علمي، تخصصي، مصاحبه و معاينات پزشكي نظر، سنجش نمايند. لذا باتوجه به  مورد

را براي شغل مورد تصدي با موفقيت )شغل مناسب با معلوليت( طي نمايند و معلوليت آنان مانع انجام وميفه شغل مورد تقاضا نگردد، 

 قانون مديريت خدمات كشوري(. 42نامه اجرايي بند ز ماده آيين 2و1پذيرفته خواهند شد. )مواد 

هاي شغلي متناسب با ويژگيهاي جسماني خود ثبت نام نمايند. اين داوطلبان داراي سهميه معلولين دقت نمايند كه در رشته :توجه

 افراد بايد مدارك الزم را در زمان مصاحبه استخدامي ارا ه نمايند.

 انتخاب كد/شغل/محل  -4

 خواهد شد.انجام ثبت نام در آزمون  باانتخاب كد شغل محل همزمان  -

ضمن مطالعه و رعايت شرايط و ضوابط اعالم شده در اين آگهي، حداكثر  ،توانند براساس جدول فهرست مشاغلداوطلبان مي -

 چهار كد رشته شغل محل را انتخاب نمايند.

ها در برخي از كد شغل محلشرايط بومي بودن هر كدشغل محل در ستون توضيحات درج شده است. رعايت بومي بودن  -

 براي داوطلبان الزامي است.

هاي اعالم شده باشند، در صورت قبولي در داوطلباني كه اقدام به انتخاب كد رشته شغل محل نمايند؛ نبايد فاقد ويژگي -

 هاي جسماني، رواني حذف خواهند شد.آزمون كتبي در مرحله مصاحبه استخدامي به دليل نداشتن ويژگي

 اعالم نتايج آزمون   و( نحوه

براساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي استخدام در دستگاههاي اجرايي، منض  به بخشنامه شماره 

 پذيرد:سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذيل صورت مي 19/7/1393مورخ  9757/93/200

 :الف ( تعیین حد نصاب

شرط اوليه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفي به گزينش و يا انجام مصاحبه استخدامي، كسب حدنصاب الزم در آزمون كتبي 

 باشد: در امتحان مشترك فراگير مطابق شرايط ذيل مي

اس محاسبه و براس هاي عمومي و تخصصي با وزن برابرپس از برگزاري امتحان مشترك فراگير، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه -

 آيد.دست ميمجموع نمرات به

( مجموع باالترين نمره مكتسبه در آن آزمون محاسبه و مبناي ساير مراحل %50براي تعيين حدنصاب در آزمون ، پنجاه درصد ) -

 گيرد.انتخاب داوطلبان قرار مي

مراحل استخدامي حذف و صرفاً كارنامه آزمون كتبي پس از تعيين حدنصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حدنصاب، از ساير  :1تذكر

 از طريق سامانه امتحانات جهت اطالع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود.

استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس ميانگين نمره عمومي و اختصاصي خواهد بود و در اين مرحله امتيازات : 2تذكر

اهد شد. به عبارت ديگر امتيازات بومي براي استخراج فهرست اسامي چند برابر براي داوطلباني اعمال بومي وسايرامتيازات عمل نخو

 خواهد شد كه حدنصاب الزم را كسب كرده باشند.

 .كندنمي ايجاد استخدامي حق گونههيچ فراگير مشترك آزمون در الزم نمره نصاب حد كسب :3تذكر
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 ابر( از بین دارندگان حدنصاب: ب( مرحله گزينش علمي )انتخاب چند بر

 طهيح ي( برا%60و شصت درصد ) يعموم طهيح ي( برا%40آنان )با وزن چهل درصد )كل اوليه انتخاب افراد براساس نمره  -1

 .ردپذييدر هر شغل و محل مورد تقاضا صورت م رشيپذ تيبرابر مرفچند به تعداد با درنظر گرفتن موارد ذيل ( يتخصص

بر اساس (، 4/1وچهار ده  )كي بيشهرستان با ضر ي(، و بوم2/1ودو ده  )كي بياستان با ضر يداوطلبان بومكل اوليه نمره  -1-2

 در صورت كسب حد نصاب آزمون ياز آزمون و مصاحبه استخدام طهينمره مكتسبه در هر حتوضيحات اعالم شده در اين آگهي، 

 .شودميمحاسبه 

انجام مصاحبه استخدامي و يا كسب رتبه اول در سهميه مربوط در زمان معرفي براي مصاحبه معرفي داوطلب براي  تذكر مهم:

گردد بلكه بعد از اعمال امتيازات اعالم شده در اين اطالعيه و نمره مصاحبه استخدامي در استخدامي به منزله قبولي نهايي تلقي نمي

 عنوان يك برابر مرفيت معرفي خواهد شد.صورت كسب باالترين نمره در مقايسه با ساير داوطلبان به 

 ج( معرفي به گزينش )انتخاب يک برابر(: 

( براي %70پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد به گزينش براساس مجموع نمره كل نهايي آنان با وزن هفتاد درصد ) 

در مصاحبه  "ب"در بند  "2-2"و  "2-1"( براي مصاحبه استخدامي )با درنظر گرفتن موارد %30امتحان مشترك فراگير و سي درصد )

 ترتيب نمره كل نهايي خواهد بود.مرفيت پذيرش به استخدامي(، به تعداد يك برابر

 . باشدميبه شرح ذيل شرط استخدام پيماني در آموزش و پرورش گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي  تذكر مهم:

 :شرايط و ضوابط دوره يكساله مهارت آموزي

اساسنامه دانشگاه فرهنگيان،  28و مفاد ماده سازمان اداري و استخدامي كشور  30/5/95مورخ  684370به استناد  مجوز شماره  -1

پذيرفته شدگان استخدام پيماني مشاغل آموزشي در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي در دانشگاه 

هاي رشتهيي )هاي شغلي دبير، آموزگار، مربي امور تربيتي، مراقب سالمت و...( و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجافرهنگيان )رشته

 باشند.شغلي هنرآموز و استادكار( مي

كليه پذيرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون جامع، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و  -2

 باشد.صدور حك  استخدامي منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور مي

ساله مهارت آموزي )خدمات آموزشي و رفاهي( برعهده داوطلب خواهد بود. و چنانچه هر هاي برگزاري دوره يكبخشي از هزينه -3

يك از پذيرفته شدگان در طول برگزاري دوره يكساله مهارت آموزي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند وزارت آموزش و 

 تخدامي و برگزاري دوره اقدام نمايد.تواند به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه آزمون، مصاحبه اسپرورش مي

شرايط و ضوابط دوره يكساله مهارت آموزي بعد از قبولي، در زمان ثبت نام از سوي دانشگاههاي مجري دوره يكساله مهارت  -4

 باشد.آموزي اعالم خواهد شد. رعايت ضوابط و مقررات اعالم شده از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور الزامي مي

اله مهارت آموزي جزء سنوات خدمتي محسوب نشده و صرفاً به عنوان شرط استخدام پيماني در آموزش و پرورش مدت دوره يكس -5

 باشد.ادامه تحصيل در مقاطع باالتر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نميبراي باشد. گواهي مزبور داراي ارزش مي

واهي مربوط و اشتغال به كار، احكام كارگزيني با رعايت ساير در صورت موفقيت در دوره يكساله مهارت آموزي و ارا ه اصل گ -6

 به بعد صادر خواهد شد. 1/7/1396ضوابط و مقررات مربوط از جمله تاييد گزينش از تاريخ 

محل تحصيل دوره يكساله مهارت آموزي براساس شغل محل در آگهي درج شده است. تغيير محل تحصيل با موافقت مبداء و  -7

ر صورت وجود رشته شغلي با رعايت جنسيت از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مقصد و صرفاً د

 مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراكز مجري دوره يكساله مهارت آموزي ملزم به ارا ه مدرك روخواني و روانخواني قرآن كري   -8

باشند در غير صورت بايد تعهد نمايند كه قبل از آزمون جامع دوره يكساله مهارت آموزي مدارك مزبور را مي ICDLو مدرك 

 ارا ه نمايند.

مهارت آموز و هاي مجري دوره كارآموزي، مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه مهارت آموزان ندارد. در صورت تقاضاي دانشگاه -9

 خذ هزينه مربوط وجود دارد.وجود امكانات، امكان ارا ه خدمات با ا

 

  :تذكرات مهم

 و كارشناسي تخصصي، مشاغل در استخدام جهت شرايط واجد افراد اطالعات اوريفنّ عمومي و پايه هايمهارت احراز منظور به -1

 اعالم از پس ماه يك حداكثر مومفند نهايي شدگانپذيرفته( كشوري خدمات مديريت قانون( 42)ماده  دو تبصره باالتر )موضوع

 توسط شدهصالحيت تاييد سساتؤم و مراكز از صادره( ICDLگانه )هفت هايمهارت كسب به مربوط مدارك گزينش، تاييد

 .نمايند ارا ه را امور اداري و استخدامي سازمان

 يكي در مومفند ،باشندنمي شده صالحيت تعيين مراكز از آنان نامه گواهي يا و باشندمي مذكور هاينامهگواهي فاقد كه كساني توجه:

 مركز سايت «هشد صالحيت تعيين موسسات» عنوان با «يآموزش موسسات سنجي اعتبار» بخش در كه شده تعيين مراكز از

 نامهگواهي سطح، تعيين آزمون در شركت از پس باشد،مي مشاهده قابل www.smtc.ac.ir آدرس با دولتي مديريت آموزش

 .نمايند ارايه در زمان مقرر را مذكور

 شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از ترپايين تحصيلي مدارك دارندگانهمچنين  و  ن مقاطع تحصيلي اعالم شدهدانشجويا  -2

 .حق شركت در آزمون استخدامي را ندارند معادلتحصيلي  مدارك همچنين و آگهي در مذكور مشاغل احراز

 از پس ماه دو حداكثراستخدامي،  آزمون در شدن پذيرفته صورت در اسالمي آزاد دانشگاه التحصيالنفارغ تحصيلي مدارك -3

 .برسد مذكور دانشگاه مركزي سازمان ييدأت به بايستي نتيجه اعالم

عدم حضور داوطلب در هر يك از مراحل آزمون )كتبي، مصاحبه ، گزينش و...( و همچنين عدم ثبت نام و شركت در دوره  -4

 تلقي شده و هيچگونه حق استخدامي براي داوطللب ايجاد نخواهد نمود. يكساله مهارت آموزي انصراف

 مصاحبه زمان در ناقص صورت به مدارك ارا ه يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -5

 عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و مسابقه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزينش و

 حك  صدور صورت در و گرديده محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات

 شود.مي بالاثر و لغو مزبور حك  استخدامي،

 مراجع ييدأت از پس شدگانپذيرفته اسامي و باشدمي ميسر گزينش مراحل طي از پس آزمون شدگان پذيرفته نهايي انتخاب -6

 نشاني به استخدامي مسابقات يا امتحانات ي مربوط و سامانههاسازمان و هادستگاهدرگاه  طريق از صالحذي

www.sanjesh.org  رسيد خواهد داوطلبان اطالع به. 

با توجه به اينكه اصل مدارك متقاضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي و قبل از انجام مصاحبه  -7

بررسي خواهد شد؛ لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنين اطالعات مندرج در فرم 

ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آزمون )آزمون كتبي، مصاحبه و...(، اعالم نتايج  نام باشد، هيچگونه حقي براي متقاضيثبت 

 اوليه و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

 اي و با احتساب يك سوم نمره منفي طراحي خواهد شد.گزينهآزمون به صورت چهار -8
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اسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در اين هاي ديني مصرح در قانون اساقليت -9

 صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سواالت محاسبه خواهد شد.

ارندگان دذكر شده باشد صرفاً  يشبدون گرا يليرشته تحص يكمختلف با  يليشغل مقاطع تحص يكاحراز  يطچنانچه در شرا -10

و  لييرشته تحص يكمختلف با  يليباشد و هر جا مقاطع تحص يمالك م يشبدون گرا يليهمان رشته تحص يليمقطع تحص

ه موجود با رشت يلياعالم شده فقط مقطع تحص يليمقاطع تحص يناز ب طمختلف آن رشته ذكر شده باشد، فق يهايشگرا

ده اعالم ش يطذكر شده مالك عمل خواهند بود. لذا داوطلبان مومف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرا يهايشو گرا يليتحص

 .     ايندنم يخوددار يستند،ن يطكه واجد شرا ييهابعمل آورده و از ثبت نام در شغل محل يدقت كاف

بعد از موفقيت در آزمون و گذراندن دوره ي مربوط به مناطق آموزش و پرورش عشايري هاتعيين محل خدمت برخي از سهميه -11

 يكساله مهارت آموزي در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط خواهد بود.

 

 

  


