
 پذیرفته شدگان آزمون  اعالم نتایج اوليه وزارت آموزش و پرورش درخصوص اطالعيه »

 « در مرحله چند برابر ظرفيت   1399ستخدام پيماني سال ا

 

 1399اوليه چند برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني قابل توجه پذیرفته شدگان 

 سالم و احترام   با
آزمون اسـتددام  وزار  آمـوزو وپـرورو     اوليه چند برابر ظرفيتان بـا آرزوی موفقيت برای پذيرفته شدگ   

مـور     93167 )موضـو  موـوز شـمار     1399 دی مـا  آزمون متمرکـ  دسـتهاهای اارايـ  کشـور      هشتميندر 

 ؛گرددموارد ذيل اعالم م  سازمان اداری واستددام  کشور(  31/02/1399
 

 پهيرر  گردد بلكهه د   نزله قبولي فرد تلقي نميمعرفي داوطلب براي انجام مصاحبه استخدامي به م -

فضلي داوطلبان معرفهي شهدب بها و ن     اتبراساس مجموع نمرو محل انتخابي  –نهاري با توجه به شغل 

( مصاحبه استخدامي به تعداد رك برابر ظرفيت )به % 30( آ مون كتبي و سي د صد)% 70هفتاد د صد )

مشترك فراگيهر   ثبت نام هشتمين امتحان   دفترچه  اهنمايترتيب نمرب فضلي( و سارر شرارط مند ج د

 صو ت خواهد گرفت.دستگاب هاي اجراري كشو  

اسهتاني   پرتها   سامانه ههاي موظفند با مراجعه به  معرفي شدگان د  ارن مرحله )چند برابر ظرفيت( -

و مستندات،  ا   مان و مكان بر سي مدا ك ،(ليست پيوست)ادا ب كل آمو   و پرو   محل مو دتقاضا 

 ... خود مطلع گردند. مصاحبه استخدامي و

فرارند مصاحبه) بر سي اسناد ومدا ك،معارنات جهت انجام به هر دليل عدم مراجعه معرفي شدگان  -

حه   د ارهن خصهو    به منزله انصراف بودب و داوطلهب   ،زمان مقررد   پزشكي و مصاحبه استخدامي(

 اعتراض نخواهد داشت.

با انگيزب و برخو دا  ا   ،متخل ، با استعداد ،و جيب منابع انساني كا آمد، متعهدبه منظو  شناساري  -

صالحيت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي، ممكن است مصاحبه گران براي ا  رهابي مولفهه هها    

مربههو ، ا  داوطلههب معرفههي شههدب بخواهنههد كههه رههك نمونههه تههد ري عملههي د   شههته شههغلي   

  ائه نمارد. دقيقه( د حين مصاحبه ا10)حداكثر

نرم افزا ها و ، پژوهشي ا  امتيا  مصاحبه مربو  به ا  رابي سواب  آمو شي، يبا توجه به ارنكه بخش -

داوطلب معرفي شدب، به اطالعيه اي كه متعاقباً ا  سوي ادا ب كل ، توجه خواهد بود دانش كامپيوتري

 . صاد  مي شود جلب مي نمارند ،آمو   وپرو   استان متقاضي استخدام

 مهلهت مقهر    بعدد از اتمدام  د  استاي صيانت ا  حقوق سارر داوطلبان آ مون، به اسناد ومدا ك كه  -

ترتيب اثر داده مصاحبه، به مركز مجري مصاحبه ورا ادا ب كل آمو   وپرو   استان ا ائه مي شهود  

مانهدب نسهبت بهه جمهع آو ي اصهل مهدا ك        د  فرصت باقي انتوصيه مي شود داوطلب ،نخواهد شد

 .مربو  و ا ائه به موقع، اقدام نمارند



متقاضي استفادب ا  بند مربو  به احرا  سهابقه   متقاضيان معرفي شدب براي مرحله بر سي مدا ك كه -

الزامهي   جهت تاريد اطالعات خوداظهها ي مبنهي بهر بهومي شهرسهتاني،      باشند،دب سا  سكونت مي

 پرتها  منهد ج د    10/08/1399مهو      36/710بخشنامه شما ب فرم استشهاد محلي موضوع  است

مركههههز برنامههههه  رههههزي منههههابع انسههههاني و امههههو  ادا ي بههههه نشههههاني  اطههههالع  سههههاني

http://www.edari.medu.ir   د  هنگههام  پههي ا  تاريهد ا  مرجههع مربوطههه  و ا تكميهل نمههودب

د   مهان بر سهي مهدا ك، بهه همهراب داشهته باشهند.        ادا ب كل آمو   و پرو   استان مراجعه به 

و ا  نمرب مكتسبه كسر خواهد شهد   درصورت عدم ارائه مدارک بومي شهرستاني، امتياز بومي، لغو گردیده

و وضعيت متقاضي بر اساس نمرب مكتسبه جدرد د   قابت بها سهارر متقاضهيان مهالك عمهل قهرا        

 .خواهد گرفت

آمو ي، مطاب  ضوابط و مقر ات اعالم شهدب  دو ب ركساله مها تهاي و موفقيت د  آ مون  ثبت نام -

الزامهي   ارثا گران، معلهولين  اعم ا  آ اد،گان نهاري شدپيررفتهتمامي براي  ،ا  سوي دانشگاب مجري دو ب

ههاي مجهري دو ب   آمو ي بعد ا  قبولي نهاري، توسط دانشهگاب است محل برگزا ي دو ب ركساله مها ت

 اعالم خواهد شد. آمو ي مها ت

ههاي  بخشهي ا  هزرنهه   1399آ مهون اسهتخدامي    آگههي  مطاب  شرارط و ضوابط مند ج د  دفترچه -

  فاهي( برعهدب داوطلب خواهد بود. )خدمات آمو شي و آمو يركساله مها ت برگزا ي دو ب

دبيرخانهه   وبگاب ا ا   "فرم اطالعات فردي"داوطلبان معرفي شدب براي مصاحبه استخدامي موظفند  -

 رافت و نسهبت بهه تكميهل    د  http://www.gozinesh.medu.irهيات مركزي گزرنش به نشاني: 

صهفحات   تمامي، تصورر درگرقطعه عكي  ركهمراب پرسنلي جدرد،  الصاق رك قطعه عكي ،آندقي  

همزمان با تحورل سهارر مهدا ك د     كا ت پاران خدمت دو ب ضرو ت )براد ان( كا ت ملي، ،شناسنامه

  مان مصاحبه استخدامي، تحورل نمارندب هسته گزرنش نمارند.

آمهو ي ا  ادامهه تحصهيل و اشهتغا      شدگان د  طو  برگزا ي دو ب ركساله مهها ت رفتهچنانچه پير -

منصرف شوند؛ و ا ت آمو   و پرو   به تشخيص خود نسبت بهه محاسهبه و اخهي هزرنهه آ مهون،      

 اقدام خواهد نمود. ،مصاحبه استخدامي و برگزا ي دو ب

آمو ان نهدا د.    اسكان و تغيره مها تمسئوليتي د  قبا ،آمو يدانشگاب مجري دو ب ركساله مها ت -

خواههد  امكان پيررآمو ، ا ائه خدمات با اخي هزرنه مربو  تقاضاي مها توجود امكانات و د  صو ت 

 بود.

 عارت كليه شرارط و ضوابط دفترچه  اهنمهاي آ مهون اسهتخدامي و ا ت آمهو   و پهرو   د        -

بهه   سها مان سهنجش آمهو   كشهو     بگاب وهاي اجراري مند ج د  آ مون متمركز دستگاب هشتمين

 باشد.هاي بعدي آن ا  سوي داوطلبان الزامي ميو اطالعيه http://www.sanjesh.orgنشاني 

 معرف  شدگان به آموزو وپرورو، بـا رعايـت دقيـف م ـاد دسـتورالعمل     استددام  از انوام مصاحبه  -

راک موـری مصـاحبه ابـالد شـد ،     ااتماع  که به م گذاری و فاصله 19ويروس کرونا مراقبت و کنترل

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=14&id=6819
http://www.edari.medu.ir/
http://www.gozinesh.medu.ir/


به داوطلبان توصيه م  شود ضمن همرا  داشتن مواد ضـد ع ـون  کننـد  و زدن     گرفت.صور  خواهد 

رعايـت   و به دقت ، نكا  بهداشت  را ني   به طور کاملاستددام ماسك درتمام مراحل  انوام مصاحبه 

 نمايند.

رنطينه ويا در بيمارستان بستری م  باشـند بـه شـرط     شد  و درحالت ق 19معرف  شدگان  که مبتال به کويد  -

که درطول مد   انوام مصاحبه، مدارك ومستندا  پ شك   آنان،توسط  والدين داوطلب و يا وکيل قـانون   

به ادار  کل آموزو وپرورو استان معرف  شد ، ارائه شود. مصاحبه از اين گونه داوطلبان، حداکثر با گذشت 

ز مصاحبه استددام ، درصور  تأييـد سـالمت وی توسـط پ شـك معتمـد آمـوزو       يك  ه ته از آخرين رو

وپرورو، در همان استان، صور  خواهد گرفت. درراستای صيانت از حقوق ساير داوطلبان آزمـون،  بعـد از   

 انقضای مهلت مقرر،اقدام  ميسور ندواهدبود.  

  

 زارت آموزش و پرورشو                                                       

 مركز برنامه ریزي منابع انساني و امور اداري                                                                                        


