
٩ 

  هاي اجرایی کشوردستگاهبرخی از شرایط اختصاصی 

  آموزش و پرورشـ 1

  : تعاریف

  : باشدمیرود به شرح ذیل مفهوم برخی از اصطالحاتی که در شرایط اختصاصی آگهی آموزش و پرورش بکار می

مهارتی) است که ، تخصصی و کارورزي (نظري، اي از دروس تربیتیاین دوره شامل مجموعه: آموزيدوره یکساله مهارت  -

هاي استخدامی آموزش و پرورش برابر هاي مختلف دانشگاهی و حوزوي پذیرفته شده در آزمونآموختگان رشتهبراي دانش

  شود.نامه خاص خود اجرا میآیین

باشد که پذیرش و جذب شامل یک محدوده جغرافیایی (بخش/شهر/شهرستان) براساس تقسیمات کشوري می: پذیرشدامنه  -

 پذیرد.داوطلبان واجد شرایط براساس آن صورت می

در این آگهی ، منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت اشتغال پذیرفته شدگان نهایی: محل خدمت -

 مشخص شده است.

  : تذکر

بعد از ، اساس یناداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود بر ا یارآزمون در اخت ییشدگان نها یرفتهپذاز  یکمحل خدمت هر  یینتع

و بوم  یرش(بوم خدمت) که در سطح دامنه پذی مناطق آموزش یازصرفاً براساس ن، اداره کل استان، يمهارت آموز یکسالهگذراندن دوره 

محل دقیق منطقه خدمتی به تشخیص آموزش و پرورش در پیمان نامه تعیین  محل خدمت خواهد کرد. یینخدمت قرار دارند اقدام به  تع

نمایند در صورت پذیرش نهایی خواهد شد. افرادي که در دامنه پذیرش کالنشهرهاي اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز در آزمون شرکت می

 گیرد.هاي مذکور استخدام صورت نمیو براي کالنشهر، باشددر سایر شهرهاي ذکر شده در دامنه پذیرش میاستخدام آنها 

اد شوند (به استناي که استخدام میروانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله براي حرفه معلمی در رشته، داشتن سالمت جسمانی -

یین نامه اجرایی ماده مزبور که طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش در ) قانون مدیریت خدمات کشوري و آ42بند (ز) ماده (

وحی و ر، توانایی جسمانی، مرحله مصاحبه استخدامی و انجام معاینات پزشکی با درنظر گرفتن موارد ذیل با هدف ارزیابی صالحیت

 گیرد).روانی داوطلبان جهت احراز شغل معلمی مورد سنجش قرار می

  : وزن، قد

ررات طبق ضوابط و مق، توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط با

 گیرد.مورد سنجش قرار می، که درمرحله مصاحبه استخدامی وانجام معاینات پزشکی

  : بیماریهاي چشم

پس از اصالح ، در دو چشم 10/16+  10ا عینک و نداشتن دید کمتر از پس از اصالح ب، در یک چشم 10/10(نداشتن دید کمتر از  -

 با عینک)

 هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم  -

 دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم -

 شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه ، ضایعات وسیع -

، باشدهایی که شناخت رنگ و طیف نوري در آنها ضروري میهاي هنر و رشتهههاي آموزش ابتدایی و رشتکوررنگی (براي رشته -

 ها بالمانع است )ممنوع است و در بقیه رشته

 نابینایی دریک چشم  -

 : سایر موارد

  بیماریهاي پوست و مو 

 فک و دندانها)، گردن، بینی، گلو، بیماریهاي سرو صورت (گوش 

 ها و قفسه سینهبیماریهاي ریه 
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  بیماریهاي قلب و عروق 

 کلیه و تناسلی، بیماریهاي سیستم ادراري 

  بیماریهاي مغز و اعصاب 

  بیماریهاي اعصاب و روان 

 ها و مفاصل استخوان، هابیماریهاي اندام 

 ها و متابولیکبیماریهاي غدد و هورمون 

 هاي آنها بیماریهاي خون و غدد لنفاوي و بدخیمی 

  بیماریهاي دستگاه گوارش و جراحی عمومی 

 بیماریهاي خود ایمنی و روماتولوژي 

 بیماریهاي عفونی 

  بیماریهاي زنان 

 هاي ژنتیکی و مادر زادي که منجر به اختالل عملکرد عادي فردي شود.کلیه ناهنجاري 

  متري به خوبی بشنود). 6نجوا را از فاصله  دسی بل باشد داوطلب باید صداي 40(کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از : قدرت شنوایی

بایست داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم پیوسته بوده یا در صورت دارا می، متقاضیان شرکت در مشاغل هنرآموزي (استادکاري ) -

 مدرك تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند.، بودن فوق دیپلم ناپیوسته

ق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح  طبقه بندي مشاغل برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخال -

 معلمان.

 گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي و موفقیت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط. -

تبعیت  ،فوت والدین، تکفل، تجرد، تغییر منطقه محل خدمت بعد از قبولی و قبل از استخدام و اشتغال بکار تحت هر شرایطی (تاهل -

استفاده سهمیه خاص و...) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بکار نیز تابع ضوابط و مقررات ، همسر کارمند ارگان و یا نهاد خاص، از همسر

 باشد.نقل و انتقال فرهنگیان می

استخدام) در محل سال خدمت (به شرط تمدید  10تعهد کتبی مبنی بر ، شدگان آزمون نهایی آزمون استخدامی مکلفندپذیرفته -

 جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود).

دانشگاه  ،هاي تحصیلی مجاز الزامی است. فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم (سابق)رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشته : تذکر مهم

  حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.، فارغ التحصیالن متعهد خدمت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفرهنگیان و 

هنرآموزي و... باالتر از ، باشند (استادکاري باالتر از فوق دیپلم ـ  دبیريـ افرادي که در زمان ثبت نام داراي مدارك تحصیلی باالتر می

فوق شرکت کنند و در صورت شرکت و قبولی در هریک از مراحل (قبل از استخدام و یا بعد از استخدام)  توانند در آزمون) نمیلیسانسفوق

  حذف خواهند شد.

  هاي قانونیامتیازات و سهمیه

  : بومی بودن

، بوشهر، شهرستان ارومیه) 2و 1آذربایجان غربی (به استثناي مناطق ، هاي استخدامی در استانهاي ایالم) سهمیه%100صددرصد ( -

یرفت شهرستان ج، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، خوزستان، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاري، سیستان و بلوچستان

  یابد.و کهنوج در استان کرمان به نیروهاي بومی محل مورد تقاضا (صرفاً براساس دامنه پذیرش) اختصاص می

بومی/بخش/شهر/ شهرستان (صرفاً براساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار  در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان -

) در آزمون کتبی 1) و براي افراد غیربومی استان با ضریب (2/1) و براي افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (4/1دهم (

  گردد.محاسبه می
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  آموزي  شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت

، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 28سازمان اداري و استخدامی کشور و مفاد ماده  11/2/1396مورخ  1147257مجوز شماره به استناد  -1

پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگیان 

موز و هاي شغلی هنرآمراقب سالمت و...) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته، بی امور تربیتیمر، آموزگار، هاي شغلی دبیر(رشته

  باشند.استادکار) می

بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور ، کلیه پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي و موفقیت در آزمون جامع -2

 باشد.موفقیت در دوره مذکور میحکم استخدامی منوط به کسب 

هاي برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود. و چنانچه هریک از بخشی از هزینه -3

تواند پذیرفته شدگان در طول برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند وزارت اموزش و پرورش می

 به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون مصاحبه استخدامی و برگزاري دوره اقدام نماید.

در زمان ثبت نام از سوي دانشگاههاي مجري دوره یکساله مهارت آموزي اعالم ، شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت آموزي بعد از قبولی -4

 باشد.ه از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور الزامی میخواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعالم شد

مدت دوره یکساله مهارت آموزي جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش  -5

 باشد.الی نمیباشد. گواهی مزبور داراي ارزش براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عمی

احکام کارگزینی با رعایت سایر ضوابط و ، در صورت موفقیت در دوره یکساله مهارت آموزي و ارائه اصل گواهی مربوط و اشتغال به کار -6

 به بعد صادر خواهد شد. 1/7/1397مقررات مربوطه از جمله تائید گزینش از تاریخ 

  از اعالم نتایج قطعی تعیین خواهد شد.پس . براساس شغل محل، محل مهارت آموزي دوره یکساله -7

تغییر محل تحصیل با موافقت مبداء و مقصد و صرفاً در صورت وجود رشته شغلی با رعایت جنسیت از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه  -8

 تربیت دبیر شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجري دوره یکساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرك  -9

ICDL آموزي مدارك مزبور را ارائه نمایند.باشند در غیر صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارتمی 

مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه قبول شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضاي افراد و وجود ، دوره مهارت آموزي هاي مجريدانشگاه -10

 امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.، امکانات

 اداره اختیار در آموزيـ  مهارت یکساله دوره گذراندن و آزمون در موفقیت از بعد عشایري پرورش و آموزش مناطق به مربوط هايسهمیه -11

 .بود خواهد مربوط استان پرورش و آموزش کل

  دستگاههاي اجرایی استان البرزـ  2

ی هاي شغلاعم از افراد عادي و ایثارگر در رشتهپذیرفته شدگان هاي تابعه استان بوده و استخدام از محل این مجوز براي شهرستان -1

در چهار چوب ضوابط و مقررات ... مصاحبه تخصصی و.، گزینش، آزمون، راحل ثبت نامپس از اتمام م، دستگاههاي اجرایی یاد شده

 موظف به ارائه تعهد محضري ده ساله مبنی بر خدمت در مناطق جغرافیایی تعیین شده خواهند بود. ، استخدام پیمانی

هاي شغلی محیط بانی و محیط بان راننده الزامی بوده و پذیرفته دارا بودن گواهی نامه رانندگی براي پذیرفته شدگان در رشته -2

  هاي آموزشی محیط بانی خواهند بود. شدگان موظف به شرکت در دوره

کتبی و مصاحبه تخصصی و هاي داوطلبان رشته شغلی کارشناس هواشناسی همدیدي موظف هستند درصورت قبولی در آزمون -3

هاي آموزشی تخصصی هواشناسی به مدت حداقل شش ماه در مرکز آموزش هواشناسی و علوم جوي (غیر یک دوره، پذیرش نهایی

 ،از دارندگان رشته تحصیلی هواشناسی) طی نمایند و همچنین ارائه تعهد خدمت نوبتکاري (شیفتی) و دارا بودن سالمت جسمی

  باشد.اس هواشناسی همدیدي ضروري میحرکتی در شغل کارشن

 سازمان پزشکی قانونی کشورـ 3

د نیز باشنمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال گذراندن دوره طرح نیروي انسانی و یا ضریب کا در سازمان می -1

  یرفته شده منتقل خواهد شد.توانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند که در صورت قبولی تعهدات ایشان به محل پذمی
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