
يرادا يرادا ياهلمعلاروتسد   ياهلمعلاروتسد وو   اهاه   همانشخب   همانشخب یسررب   یسررب هتیمک   هتیمک
تالیکشت تالیکشت وو   يرادا   يرادا روما   روما هرادا   هرادا ینابیتشپ / / ینابیتشپ وو   تیریدم   تیریدم هعسوت   هعسوت تنواعم   تنواعم // ناتسا ناتسا يرجمدحاو / / يرجمدحاو

وو يرادا   يرادا روما   روما یسانشراک   یسانشراک ینابیتشپ / / ینابیتشپ وو   تیریدم   تیریدم هعسوت   هعسوت تنواعم   تنواعم // سیئر سیئر // هیحان هیحان هقطنم / / هقطنم
تالیکشت تالیکشت

دوش دوش لاسرا   لاسرا یشزومآ / / یشزومآ ياهدحاو   ياهدحاو
يزاسدنتسم يزاسدنتسم هتیمک   هتیمک // ناتسارد ناتسارد هدننک   هدننک گنهامه   گنهامه

مان مان تبث   تبث يارب   يارب زاجم   زاجم دارفا   ماندارفا مان تبث   تبث عورش   مانعورش مان تبث   تبث نایاپ   هبهبنایاپ كرادم   كرادم لیوحت   لیوحت
لکلک هرادا   هرادا

هبهب كرادم   كرادم لیوحت   لیوحت
شنیزگ شنیزگشنیزگ شنیزگ رظن   رظن مالعا   مالعا

مازعا مازعا هگرب   هگرب ناگدنراد   ناگدنراد

وو  96/4/196/4/1   96/4/196/4/1
96/2/2096/2/2096/2/2496/2/2496/2/2496/2/2496/2/2496/2/2496/2/3196/2/31

شرورپ ...  شزومآ و  هرادا  تیریدم /

لاس 96 هفیظو  ناملعم  همانشخب  عوضوم :

مکیلع مکیلع مالس   مالس

،.،. دمحم دمحم لآلآ   دمحم  وو   دمحم ربرب   تاولص   تاولص مارتحا  وو   مارتحا اباب  

يدرف يدرف تاعالطا   تاعالطا مرف   مرف مامـضنا   مامـضنا هبهب   عوبتم   عوبتم ترازو   ترازو ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تیریدـم   تیریدـم هعـسوت   هعـسوت تنواـعم   تنواـعم   96/02/1896/02/18 هرامش  710/2710/2  –   هرامش همانـشخب   همانـشخب تسویپ   تسویپ هبهب  
مادقا مادقا عالطا  وو   عالطا تهج   تهج یلیـصحت   یلیـصحت هرود   هرود هتـشر  وو   هتـشر هقطنم ، ، هقطنم کیکفت   کیکفت هبهب   هفیظو   هفیظو ناملعم   ناملعم هیمهـس   هیمهـس عیزوت   عیزوت لودج   لودج مان  وو   مان تبث   تبث مرف   مرف دهعت ، ، دهعت مرف   مرف شنیزگ ، ، شنیزگ

:: دوش دوش هجوت   هجوت لیذ   لیذ تاکن   تاکن هبهب   روکذم ، ، روکذم همانشخب   همانشخب لماک   لماک تیاعر   تیاعر نمض   نمض تسا   تسا یضتقم   یضتقم ددرگیم . . ددرگیم لاسرا   لاسرا مزال   مزال

تسرهف تسرهف سپـس   سپـس هدروآ   هدروآ لمع   لمع هبهب   مان   مان تبث   تبث طیارـش   طیارـش دجاو   دجاو نایـضاقتم   نایـضاقتم زازا   زاین ، ، زاین دروم   دروم ياه   ياه هتـشر   هتـشر نتفرگرظن   نتفرگرظن ردرد   اباب   تسویپ   تسویپ لودج   لودج ربارب   ربارب -   -   11
.. ددرگ ددرگ لیوحت   لیوحت لکلک   هرادا   هرادا نیا   نیا هبهب    (  ( 96/02/2496/02/24 ررقم ( ( ررقم خیرات   خیرات اتات   نایضاقتم   نایضاقتم كرادم   كرادم زازا   هخسن   هخسن کیکی   هارمه   هارمه هبهب   نانآ   نانآ یماسا   یماسا

دنچ دنچ اتات   هتفرگ  وو   هتفرگ نانآ   نانآ زازا   ارار   نابلطواد   نابلطواد تمدخ   تمدخ هبهب   مازعا   مازعا هگرب   هگرب لصا   لصا مان ، ، مان تبث   تبث زازا   سپسپ   ًامتح   ًامتح ملعم   ملعم زابرس   زابرس مرتحم   مرتحم ناطبار   ناطبار نایرجم  وو   نایرجم -   -   22
نامزاس نامزاس هکهک   یشزومآ   یشزومآ تمدخ   تمدخ لحم   لحم مالعا   مالعا هگرب   هگرب هارمه   هارمه هبهب   مازعا   مازعا زازا   لبق   لبق هتـشاد  وو   هتـشاد هگن   هگن دوخ   دوخ دزن   دزن یـشزومآ ، ، یـشزومآ زکارم   زکارم هبهب   مازعا   مازعا زازا   لبق   لبق زور   زور
هتسیاش هتسیاش . ) . ) دوش دوش هداد   هداد تدوع   تدوع نانآ   نانآ هبهب   یـشزومآ   یـشزومآ زکارم   زکارم هبهب   لیوحت   لیوحت تهج   تهج دومن ، ، دومن دهاوخ   دهاوخ لاسرا   لاسرا ناگدش   ناگدش هتفریذپ   هتفریذپ يارب   يارب اجان   اجان یمومع   یمومع هفیظو   هفیظو

(( دیآ دیآ لمع   لمع هبهب   يریگولج   يریگولج قطانم   قطانم رگید   رگید ردرد   يويو   ددجم   ددجم مان   مان تبث   تبث زازا   اتات   دوش   دوش هرادا   هرادا رهم   رهم هبهب   روهمم   روهمم كردم ، ، كردم لصا   لصا تشپ   تشپ تسا   تسا

کیکفت کیکفت هبهب   ( ( EXCEL رازفا     رازفا مرن   مرن تحت   تحت تسویپ   تسویپ مرف   مرف ساسا   ساسا ربرب    ) ) هدش هدش هتفریذپ   هتفریذپ طیارـش   طیارـش دـجاو   دـجاو نابلطواد   نابلطواد كرادـم   كرادـم وو   یماسا   یماسا تسیل   تسیل - - 33
.. ددرگ ددرگ لیوحت   لیوحت لکلک   هرادا   هرادا تالیکشت   تالیکشت يرادا  وو   يرادا روما   روما هرادا   هرادا هبهب   ریز ) ) ریز لودج   لودج قباطم   قباطم  ) ) ررقم ررقم دعوم   دعوم ردرد   مازعا ، ، مازعا خیرات   خیرات یلیصحت  وو   یلیصحت كردم   كردم

  

  

  

  
.. دبای دبای یمیم   نایاپ   نایاپ هقطنم   هقطنم نآنآ   ردرد   مان   مان تبث   تبث نامز ، ، نامز رهره   ردرد   هقطنم   هقطنم تیفرظ   تیفرظ لیمکت   لیمکت تروص   تروص ردرد   رکذت : : رکذت

.. دیآ دیآ لمع   لمع هبهب   تقد   تقد تیاهن   تیاهن لکلک ، ، هرادا   هرادا نیا   نیا هبهب   نآنآ   عقوم   عقوم هبهب   لیوحت   لیوحت كرادم  وو   كرادم لاسرا   لاسرا ردرد   ینامز   ینامز تیدودحم   تیدودحم ظاحل   ظاحل هبهب   --44

ودود رهره   ردرد   روکذـم   روکذـم درف   درف شریذـپ   شریذـپ هقطنم ، ، هقطنم ودود   ردرد   مان   مان تبث   تبث تروص   تروص ردرد   هدوب  وو   هدوب هقطنم   هقطنم کیکی   ردرد   مان   مان تبث   تبث هبهب   زاـجم   زاـجم افرـص   افرـص بلطواد   بلطواد رهره   - - 55
.. دوب دوب دهاوخ   دهاوخ یفتنم   یفتنم هقطنم   هقطنم

.. دشاب دشاب یمیم   هقطنم   هقطنم نآنآ   يرادا   يرادا روما   روما هدهع   هدهع هبهب   هفیظو   هفیظو ناملعم   ناملعم يریگراک   يریگراک هبهب   بذج  وو   بذج لحارم   لحارم هیلک   هیلک يارجا   يارجا تیلوئسم   تیلوئسم --66

صوصخ صوصخ نیا   نیا ردرد   تسیاب   تسیاب یمیم   اذل   اذل تفرگ   تفرگ دـهاوخ   دـهاوخ ماجنا   ماجنا خیرات  96/04/0196/04/01   خیرات ردرد   یماظن   یماظن شزومآ   شزومآ زکارم   زکارم هبهب   ناگدش   ناگدش هتفریذـپ   هتفریذـپ همه   همه مازعا   مازعا --77
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طبار طبار یگداوناخ   یگداوناخ مان   مان وو   مان   یلنسرپدکمان یلمیلنسرپدک یلم تمسدکدک   هقطنمتمس هقطنم مان   هارمهمان هارمه نفلت   تباثنفلت تباث نفلت   راگنرودنفلت راگنرود

                

.. ددرگ ددرگ لرتنک   لرتنک دارفا   دارفا مازعا   مازعا ياه   ياه هگرب   هگرب زین   زین مازعا   مازعا زازا   لبق   لبق هتفرگ  وو   هتفرگ تروص   تروص بسانم   بسانم یناسر   یناسر عالطا   عالطا

.. ددرگ ددرگ لیمکت   لیمکت هقطنم   هقطنم مان   مان تبث   تبث لوئسم   لوئسم روضح   روضح ردرد   ًافرص   ًافرص یضاقتم  وو   یضاقتم طسوت   طسوت ًامتح   ًامتح تسویپ ، ، تسویپ همان   همان دهعت   دهعت مرف   مرف --88

وو تفایرد   تفایرد وو     (   ( www..teo..medu . .ir  ) ) لکلک هرادا   هرادا نیا   نیا تیاـس   تیاـس هبهب   هعجارم   هعجارم زازا   سپسپ   هفیظو   هفیظو ناـملعم   ناـملعم حرط   حرط یـضاقتم   یـضاقتم نیبلطواد   نیبلطواد --99
کیدزن کیدزن هبهب   مان   مان تبث   تبث تهج   تهج هدش   هدش هتفرگ   هتفرگ رظن   رظن ردرد   ياه   ياه هتشر   هتشر اهاه  وو   هیمهـس   هیمهـس لودج   لودج هبهب   هجوت   هجوت اباب   ررقم ، ، ررقم نامز   نامز ردرد   هطوبرم   هطوبرم ياه   ياه مرف   مرف لیمکت   لیمکت

.. دنیامن دنیامن هعجارم   هعجارم رظن   رظن دروم   دروم ناتسرهش   ناتسرهش ردرد   يرادا ) ) يرادا روما   روما هقطنم (  (  هقطنم شرورپ   شرورپ شزومآ  وو   شزومآ نیرت   نیرت

اذل اذل دشابیم ، ، دشابیم هام   هام یملعم  2424   یملعم زابرس   زابرس يارب   يارب تمدخ   تمدخ تدم   تدم هکنیا   هکنیا هبهب   تیانع   تیانع اباب   دـنیامن   دـنیامن يروآدای   يروآدای نایـضاقتم   نایـضاقتم هبهب   ًامتح   ًامتح مرتحم   مرتحم نیطبار   نیطبار --1010
جورخ جورخ زازا   یـشان   یـشان يدام   يدام تاراسخ   تاراسخ ناربج   ناربج هبهب   مزلم   مزلم یطاخ   یطاخ تمدخ ، ، تمدخ رـسک   رـسک نامتک   نامتک تروص   تروص ردرد   تسین  وو   تسین هتفریذپ   هتفریذپ هجو   هجو چیه   چیه هبهب   تمدخ   تمدخ رـسک   رـسک

.. دشاب دشاب یمیم   تمدخ   تمدخ ودب   ودب یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود ياه   ياه هنیزه   هنیزه یلیصحت  وو   یلیصحت لاس   لاس نایاپ   نایاپ زازا   لبق   لبق

روظنم روظنم هیمهس   هیمهس ربرب   هوالع   هوالع مان ، ، مان تبث   تبث نامز   نامز ردرد   دناوت   دناوت یمیم   ناملعم   ناملعم زابرس   زابرس طبار   طبار ناتسا ، ، ناتسا بذج   بذج هیمهـس   هیمهـس نتفر   نتفر رده   رده زازا   يریگولج   يریگولج يارب   يارب - - 1111
یملعم یملعم زابرـس   زابرـس هیرما   هیرما يارب   يارب ارار   یقح   یقح هنوگ   هنوگ چیه   چیه هریخذ   هریخذ مان   مان تبث   تبث هکهک   تسا   تسا رکذ   رکذ هبهب   مزال   مزال  ) ) دیامن دیامن مان   مان تبث   تبث هریخذ   هریخذ ناونع   ناونع هبهب   ارار   رفن   رفن ودود   هدش   هدش

ردرد وو   دوش ) ) دوش یمیم   يويو   نیزگیاج   نیزگیاج هریخذ   هریخذ درف   درف یلـصا ، ، یلـصا ياهورین   ياهورین شنیزگ   شنیزگ دردر   تروص   تروص ردرد   تسا   تسا ینعم   ینعم نادـب   نادـب نیا   نیا دـنک . . دـنک یمن   یمن داـجیا   داـجیا یـضاقتم   یـضاقتم
.. ددرگ ددرگ دیق   دیق ًامتح   ًامتح هریخذ   هریخذ هملک   هملک یلاسرا   یلاسرا تسیل   تسیل

وو نییعت   نییعت لاس  9696   لاس ردرد   ناملعم   ناملعم زابرـس   زابرـس روما   روما طبار   طبار ناونع   ناونع هبهب   ارار   رفن   رفن کیکی   يرادا ، ، يرادا روما   روما ردرد   لغاش   لغاش ناراـکمه   ناراـکمه زازا   تسا   تسا فظوم   فظوم هقطنم   هقطنم - - 1212
.. دیامن دیامن راگن   راگن رود   رود هرامش  5518721755187217   هرامش هبهب   ارار   هدربمان   هدربمان تاصخشم   تاصخشم همانشخب ، ، همانشخب تفایرد   تفایرد زازا   سپسپ   دیامن  وو   دیامن مادقا   مادقا لیذ   لیذ مرف   مرف لیمکت   لیمکت هبهب   تبسن   تبسن

  

  

  
فذح فذح بجوم   بجوم اهنآ   اهنآ تبث   تبث ردرد   هابتشا   هابتشا دیآ  وو   دیآ لمع   لمع هبهب   یفاک   یفاک تقد   تقد یلم ) ) یلم دکدک   هژیو   هژیو هبهب    ) ) نایـضاقتم نایـضاقتم تاصخـشم   تاصخـشم تبث   تبث ردرد   دوش   دوش یمیم   روآدای   روآدای - - 1313

.. دوب دوب دهاوخ   دهاوخ هقطنم   هقطنم نآنآ   هدهع   هدهع هبهب   نآنآ   تیلوئسم   تیلوئسم دوش  وو   دوش یمیم   یضاقتم   یضاقتم

 : : مزال مزال طیارش   طیارش   

ایای  96/06/0196/06/01 خیرات    96/04/0196/04/01   خیرات هبهب   مازعا   مازعا هگرب   هگرب نتشاد   نتشاد

مازعا مازعا هگرب   هگرب ردرد   تبیغ   تبیغ تبث   تبث مدع   مدع

یملعم یملعم لغش   لغش اباب   بسانتم   بسانتم یناور   یناور ینامسج  وو   ینامسج تمالس   تمالس ندوب   ندوب اراد   اراد

:: زاین زاین دروم   دروم كرادم   كرادم

نویسانیسکاو نویسانیسکاو ماجنا   ماجنا رهم   رهم هبهب   روهمم   روهمم ))  وو   تبیغ تبیغ رهم   رهم نودب   نودب تمدخ  (( تمدخ هبهب   مازعا   مازعا هگرب   هگرب ریوصت   ریوصت لصا  وو   لصا  .1
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نآنآ يور   يور تشپ  وو   تشپ ریوصت   ریوصت هارمه   هارمه هبهب   یلم   یلم تراک   تراک لصا   لصا  .2

نآنآ تاحفص   تاحفص مامت   مامت ریوصت   ریوصت همانسانش  وو   همانسانش لصا   لصا  .3

نآنآ ریوصت   ریوصت یلیصحت  وو   یلیصحت كردم   كردم نیرخآ   نیرخآ لصا   لصا  .4

يراج يراج لاس   لاس سکع  44××33   سکع هعطق   هعطق ودود    .5

(( شنیزگ شنیزگ مرف   مرف - - 22 يدنب     يدنب زایتما   زایتما مان  وو   مان تبث   تبث مرف   مرف - - 11  ) ) تسویپ تسویپ ياه   ياه مرف   مرف لیمکت   لیمکت  .6

(( مان مان تبث   تبث لوئسم   لوئسم روضح   روضح ردرد   هقطنم  وو   هقطنم هبهب   هعجارم   هعجارم نامز   نامز ردرد    ) ) هماندهعت هماندهعت مرف   مرف لیمکت   لیمکت  .7

لوط لوط ردرد   ارار   شنیزگ   شنیزگ یمومع   یمومع طباوض   طباوض تیاعر   تیاعر یملعم  وو   یملعم لغـش   لغـش تانوئـش   تانوئـش تیاعر   تیاعر هماندـهعت   هماندـهعت مرف   مرف مان   مان تبث   تبث ماگنه   ماگنه ردرد   تسیاب   تسیاب یمیم   ناـبلطواد   ناـبلطواد  .8

هارمه هارمه هبهب   سکع   سکع قاصلا   قاصلا زازا   سپسپ   هدومن  وو   هدومن لیمکت   لیمکت هخسن ) ) هخسن ردرد  33    ) ) زین زین ارار   شنیزگ   شنیزگ يدرف   يدرف تاعالطا   تاعالطا همانشسرپ   همانشسرپ مرف   مرف نینچمه   نینچمه تمدخ  وو   تمدخ تدم   تدم
.. دنیامن دنیامن مان   مان تبث   تبث لوئسم   لوئسم لیوحت   لیوحت كرادم   كرادم ریاس   ریاس

:: رکذت رکذت

.. ددرگ ددرگ هیارا   هیارا هشوپ   هشوپ کیکی   لخاد   لخاد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا بیترت   بیترت هبهب   رکذلا   رکذلا قوف   قوف كرادم     كرادم هیلک   هیلک   

هقطنم هقطنم ردرد   رگید ، ، رگید هخـسن   هخـسن هدومن  وو   هدومن لاسرا   لاسرا لکلک   هرادا   هرادا هبهب   ارار   نآنآ   هخـسن   هخـسن کـی   کـی ددرگ ، ، ددرگ ذـخا   ذـخا بلطواد     بلطواد زازا   هخـسن   هخـسن ودود   ردرد   مزـال   مزـال كرادـم   كرادـم هیلک   هیلک
.. دوش دوش یناگیاب   یناگیاب

ریاس ریاس هارمه   هارمه هبهب   رگید   رگید هخسن   هخسن ودود   وو   هدش   هدش هقطنم   هقطنم شنیزگ   شنیزگ لیوحت   لیوحت هخسن   هخسن کیکی   هدیدرگ ،  ،  هدیدرگ لیمکت   لیمکت هخسن   هخسن ردرد  33   شنیزگ   شنیزگ يدرف   يدرف تاعالطا   تاعالطا مرف   مرف
.. دوش دوش لکلک   هرادا   هرادا لیوحت   لیوحت كرادم   كرادم

.. دهد دهد رارق   رارق دوخ   دوخ رظن   رظن دمدم   ارار   ینیزگ   ینیزگ یموب   یموب نانآ ، ، نانآ باهذ   باهذ بایا  وو   بایا تالکشم   تالکشم هبهب   هجوت   هجوت اباب   ملعم   ملعم زابرس   زابرس طبار   طبار

.. دیامن دیامن يروآدای   يروآدای مان   مان تبث   تبث ماگنه   ماگنه ردرد   یضاقتم   یضاقتم درف   درف هبهب   ارار   همان   همان هویش   هویش همان  وو   همان دهعت   دهعت دافم   دافم نتم   نتم تسا   تسا فظوم   فظوم مرتحم   مرتحم طبار   طبار

هبحاصم هبحاصم هنیمز   هنیمز نیا   نیا ردرد   دشاب . . دشاب یمیم   هقطنم   هقطنم هدهع   هدهع ربرب   یملعم   یملعم نوئـش   نوئـش طیارـش  وو   طیارـش ندوب   ندوب اراد   اراد ظاحل   ظاحل هبهب   نابلطواد   نابلطواد هیلوا   هیلوا باختنا   باختنا تسا   تسا یهیدـب   یهیدـب
دریذپ . . دریذپ تروص   تروص یلیصحت   یلیصحت ياه   ياه هرود   هرود قیرط   قیرط زازا   هیلوا   هیلوا

داردنودالوف اضرلادبع 
لک ریدم 

یناهبزور یگیبزابهش  هلادی  فرط  زا 
ینابیتشپ تیریدم و  هعسوت  نواعم 

یلاعت  همساب 
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	مدیریت/ اداره آموزش و پرورش ...
	کمیته بررسی بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری واحدمجری/ استان/معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی/ اداره امور اداری و تشکیلات منطقه/ ناحیه/رئیس/معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی/ کارشناسی امور اداری و تشکیلات واحدهای آموزشی/ ارسال شود هماهنگ کننده دراستان/کمیته مستندسازی

	موضوع: بخشنامه معلمان وظیفه سال 96
	سلام علیكم
	با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد،.
	به پیوست بخشنامه شماره 710/2 – 96/02/18 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع به انضمام فرم اطلاعات فردی گزینش، فرم تعهد، فرم ثبت نام و جدول توزیع سهمیه معلمان وظیفه به تفكیك منطقه، رشته و دوره تحصیلی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. مقتضی است ضمن رعایت كامل بخشنامه مذكور، به نكات ذیل توجه شود:
	1-   برابر جدول پیوست با در نظرگرفتن رشته های مورد نیاز، از متقاضیان واجد شرایط ثبت نام به عمل آورده سپس فهرست اسامی آنان به همراه یك نسخه از مدارك متقاضیان تا تاریخ مقرر( 96/02/24 ) به این اداره كل تحویل گردد.
	2-   مجریان و رابطان محترم سرباز معلم حتماً پس از ثبت نام، اصل برگه اعزام به خدمت داوطلبان را از آنان گرفته و تا چند روز قبل از اعزام به مراكز آموزشی، نزد خود نگه داشته و قبل از اعزام به همراه برگه اعلام محل خدمت آموزشی كه سازمان وظیفه عمومی ناجا برای پذیرفته شدگان ارسال خواهد نمود، جهت تحویل به مراكز آموزشی به آنان عودت داده شود. (شایسته است پشت اصل مدرك، ممهور به مهر اداره شود تا از ثبت نام مجدد وی در دیگر مناطق جلوگیری به عمل آید)
	3- لیست اسامی و مدارك داوطلبان واجد شرایط پذیرفته شده (بر اساس فرم پیوست تحت نرم افزار  EXCEL) به تفكیك مدرك تحصیلی و تاریخ اعزام، در موعد مقرر (مطابق جدول زیر) به اداره امور اداری و تشكیلات اداره كل تحویل گردد.
	تحویل مدارك به گزینش
	تحویل مدارك به اداره كل
	اعلام نظر گزینش
	پایان ثبت نام
	شروع ثبت نام
	افراد مجاز برای ثبت نام
	دارندگان برگه اعزام
	96/2/31
	96/2/24
	96/2/24
	96/2/24
	96/2/20
	96/4/1 و 96/4/1
	تذكر: در صورت تكمیل ظرفیت منطقه در هر زمان، ثبت نام در آن منطقه پایان می یابد.
	4-به لحاظ محدودیت زمانی در ارسال مدارك و تحویل به موقع آن به این اداره كل، نهایت دقت به عمل آید.
	5- هر داوطلب صرفا مجاز به ثبت نام در یك منطقه بوده و در صورت ثبت نام در دو منطقه، پذیرش فرد مذكور در هر دو منطقه منتفی خواهد بود.
	6-مسئولیت اجرای كلیه مراحل جذب و به كارگیری معلمان وظیفه به عهده امور اداری آن منطقه می باشد.
	7-اعزام همه پذیرفته شدگان به مراكز آموزش نظامی در تاریخ 96/04/01 انجام خواهد گرفت لذا می بایست در این خصوص اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته و قبل از اعزام نیز برگه های اعزام افراد كنترل گردد.
	8-فرم تعهد نامه پیوست، حتماً توسط متقاضی و صرفاً در حضور مسئول ثبت نام منطقه تكمیل گردد.
	9-داوطلبین متقاضی طرح معلمان وظیفه پس از مراجعه به سایت این اداره كل (www.teo.medu .ir  ) و دریافت و تكمیل فرم های مربوطه در زمان مقرر، با توجه به جدول سهمیه ها و رشته های در نظر گرفته شده جهت ثبت نام به نزدیك ترین آموزش و پرورش منطقه ( امور اداری) در شهرستان مورد نظر مراجعه نمایند.
	10-رابطین محترم حتماً به متقاضیان یادآوری نمایند با عنایت به اینكه مدت خدمت برای سرباز معلمی 24 ماه میباشد، لذا كسر خدمت به هیچ وجه پذیرفته نیست و در صورت كتمان كسر خدمت، خاطی ملزم به جبران خسارات مادی ناشی از خروج قبل از پایان سال تحصیلی و هزینه های دوره آموزشی بدو خدمت می باشد.
	11- برای جلوگیری از هدر رفتن سهمیه جذب استان، رابط سرباز معلمان می تواند در زمان ثبت نام، علاوه بر سهمیه منظور شده دو نفر را به عنوان ذخیره ثبت نام نماید (لازم به ذكر است كه ثبت نام ذخیره هیچ گونه حقی را برای امریه سرباز معلمی متقاضی ایجاد نمی كند. این بدان معنی است در صورت رد گزینش نیروهای اصلی، فرد ذخیره جایگزین وی می شود) و در لیست ارسالی كلمه ذخیره حتماً قید گردد.
	12- منطقه موظف است از همكاران شاغل در امور اداری، یك نفر را به عنوان رابط امور سرباز معلمان در سال 96 تعیین و نسبت به تكمیل فرم ذیل اقدام نماید و پس از دریافت بخشنامه، مشخصات نامبرده را به شماره 55187217 دور نگار نماید.
	دورنگار
	تلفن ثابت
	تلفن همراه
	نام منطقه
	سمت
	كد ملی
	كدپرسنلی
	نام و نام خانوادگی رابط
	13- یادآور می شود در ثبت مشخصات متقاضیان (به ویژه كد ملی) دقت كافی به عمل آید و اشتباه در ثبت آنها موجب حذف متقاضی می شود و مسئولیت آن به عهده آن منطقه خواهد بود.
	شرایط لازم :
	داشتن برگه اعزام به تاریخ  96/04/01 یا 96/06/01
	عدم ثبت غیبت در برگه اعزام
	دارا بودن سلامت جسمانی و روانی متناسب با شغل معلمی
	مدارك مورد نیاز:
	اصل و تصویر برگه اعزام به خدمت (بدون مهر غیبت) و ممهور به مهر انجام واكسیناسیون
	اصل كارت ملی به همراه تصویر پشت و روی آن
	اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
	اصل آخرین مدرك تحصیلی و تصویر آن
	دو قطعه عكس 4×3 سال جاری
	تكمیل فرم های پیوست (1- فرم ثبت نام و امتیاز بندی  2- فرم گزینش)
	تكمیل فرم تعهدنامه (در زمان مراجعه به منطقه و در حضور مسئول ثبت نام)
	داوطلبان می بایست در هنگام ثبت نام فرم تعهدنامه رعایت شئونات شغل معلمی و رعایت ضوابط عمومی گزینش را در طول مدت خدمت و همچنین فرم پرسشنامه اطلاعات فردی گزینش را نیز (در 3 نسخه) تكمیل نموده و پس از الصاق عكس به همراه سایر مدارك تحویل مسئول ثبت نام نمایند.
	تذكر:
	كلیه مدارك  فوق الذكر به ترتیب اعلام شده در داخل یك پوشه ارایه گردد.
	كلیه مدارك لازم در دو نسخه از داوطلب  اخذ گردد، یك نسخه آن را به اداره كل ارسال نموده و نسخه دیگر، در منطقه بایگانی شود.
	فرم اطلاعات فردی گزینش در 3 نسخه تكمیل گردیده ، یك نسخه تحویل گزینش منطقه شده و دو نسخه دیگر به همراه سایر مدارك تحویل اداره كل شود.
	رابط سرباز معلم با توجه به مشكلات ایاب و ذهاب آنان، بومی گزینی را مد نظر خود قرار دهد.
	رابط محترم موظف است متن مفاد تعهد نامه و شیوه نامه را به فرد متقاضی در هنگام ثبت نام یادآوری نماید.
	بدیهی است انتخاب اولیه داوطلبان به لحاظ دارا بودن شرایط و شئون معلمی بر عهده منطقه می باشد. در این زمینه مصاحبه اولیه از طریق دوره های تحصیلی صورت پذیرد.




