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مورخ  8۶/23۶/2/2213شماره الحاقی قانون خدمت وظیفه عمومی و با عنایت به مجوز  ۶۶در اجرای بند الف تبصره ماده 

شرح ذیل هب 98-99تحصیلی  ی سالمعلمان وظیفه نحوه ثبت نام و پذیرش متقاضیان طرح نیروهای مسلح ،  ستاد کل 27/12/1397

  :اعالم میگردد

کارگروه مربوطه در سطح شهرستان / منطقه با دعوت و آن مدیریت / اداره محترم در اسرع وقت نسبت به تشکیل است  شایسته 

 . عضویت افراد مرتبط اقدام و برابر ضوابط و جداول زمانی اعالمی نسبت به ارسال مستندات الزم اقدام نمایند

            مدارک و مستندات مربوط به نزدیکترین مدیریت / اداره    داوطلبین واجد شرایط جهت ثبت نام می توانند پس از جمع آوری 

 آموزش و پرورش شهرستان / منطقه محل سکونت خود مراجعه نمایند .

 اهم موارد : 

 .صورت می پذیرد و فوق لیسانس مدرک تحصیلی لیسانسصرفاً از بین دارندگان  معلمان وظیفهجذب الف : 

( رعایت 1)های مورد پذیرش برابر جدول شماره  رشتهدامنه رشته / با دانشگاهی افراد در ثبت نام متقاضیان ارتباط رشته تحصیلی ب : 

 بدیهی است در صورت وجود هرگونه مغایرت ، پذیرش افراد در هر مرحله ای لغو خواهد شد . گردد ،

د، باش 1398که تاریخ اعزام آنها تیر و شهریور  و کسر خدمت آماده به خدمت بدون غیبت هداوطلبین واجد شرایط دارای برگصرفاً ج : 

 .امتیاز بندی شوندو ثبت نام 

         تان / منطقه             ( و ثبت نام در یک شهرس1مجاز به انتخاب یک کد رشته / محل خدمت ) برابر جدول شماره  هر دواطلب صرفاًد : 

 .می باشد

               ؛ توسعه یافته امکان پذیر می باشدهای درس واحدهای آموزشی مناطق کمتر معلمان وظیفه صرفاً در کالس و بکار گیری جذب:  ه

 .استان هیچگونه مجوز قانونی نداردمدارس مناطق شهری و مرکز ، کارگیری افراد مذکور در قسمت های اداری لذا ب

استان برابر جدول زمانبندی اعالمی نسبت به ارسال مستندات الزم در قالب مکاتبه رسمی اداری  شهرستان ها و مناطقشایسته است :  و

عنوان رسیدگی نخواهد هیچبه اطالعاتی که بعد از تاریخ مذکور توسط دبیرخانه این اداره کل واصل گردد به  اقدام فرمایند . بدیهی است

 اداره خواهد بود .متوجه آن مدیریت / ، قب بعدی موضوع شد و مسئولیت عوا

 مالحظات اجرایی:

               ، ( 2 ی )فرم  شماره امتیاز بندیفرم ، (1) فرم شماره ی  فرم درخواست ثبت نام، ثبت نام پذیرش و داوطلبان باید در هنگام - 1

    و فرم تعهد کارکنان وظیفه  ( 4یشماره  فرم )اطالعات فردی گزینش فرم ،( 3فرم ثبت اطالعات همسر ، فرزند/فرزندان )فرم شماره 

  .تحویل دهندشهرستان / منطقه به مسئول ثبت نام  و به انضمام کلیه مستندات و مدارک ذکر شده  را تکمیل ( ۶) فرم شماره 

                 همین منظور  به ؛معلمی برخوردار باشندبا شغل متناسب  و نیز توانایی تخصصیروانی ،داوطلبان باید از سالمت کامل جسمی  - 2

/  ) با حضور سرگروه تخصصی مربوط و سرگروه روانشناسیبرای هر داوطلب توسط گروههای آموزشی مربوط فرم مصاحبه تخصصی 

 گردد .تکمیل  (  5) فرم شماره  در هر شهرستان / منطقه ( مشاوره

 . می باشدتمام ماه  24با احتساب دو ماه آموزش رزم مقدماتی و یک ماه آموزش دوره معلمی  معلمان وظیفه طرحمدت خدمت در  - 3
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جهت طی دوره آموزش رزم مقدماتی به مراکز آموزشی سپاه  31/5/98الی  01/4/98براساس مقررات فعلی داوطلب از تاریخ   -4

                      دوره های آموزشی الزم را برای اشتغال به عنوان معلم در  31/۶/98الی  01/۶/98معرفی می گردند و سپس از تاریخ 

مشغول به تدریس می شوند و در قبال  پذیرشدر منطقه مورد  01/7/98. سپس داوطلب از تاریخ طی می نمایندرا آموزش و پرورش 

به اتمام می رسد  31/3/1400نین داوطلبانی در تاریخ تدریس از حقوق و مزایای پرسنل وظیفه برخوردار می گردند . خدمت قانونی چ

  .و پس از اتمام سال تحصیلی گواهی ترخیص آنان برای صدور کارت پایان خدمت مطابق مقررات صادر می گردد

در حین خدمت  امورکارکنان وظیفه م، های غیرنظامی از فصل سوم دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین به دستگاه 17با توجه به بند  -5

 . دستگاه بکارگیرنده مجاز به مکاتبه در این خصوص نخواهد بود و  می باشندنادامه تحصیل  به  مجاز

، هیچگونه حق آموزش و پرورش در انجام خدمت ضرورت و ممنوع است ،  ضرورتادامه کار معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت  -۶

 . نماید میناشتغال برای افراد ایجاد یا استخدامی و 

بدیهی است در  .شد نخواهد پذیرفته خدمت محل ترک یا و خدمت از انصراف درخواست گونه هیچ معلمان وظیفه  پذیرش از بعد -7

بط ریذ قانونی از طریق مراجع ) به منظور جبران خسارت مادی و معنوی(صورت حقوقیموضوع به ، انصراف یا ترک محل خدمتصورت 

 ی مشمولین خواهد بود . موضوع بر عهدهگیری و عواقب تبعی پی

توسط الزم رسانی باید در این خصوص اطالع، لذا انجام خواهد گرفت 1/4/1398اعزام افراد به مراکز آموزش نظامی در تاریخ  - 8

 .کنترل گردد این موضوع با دقت  ، قبل از اعزامو انجام گرفته آموزش و پرورش شهرستان / منطقه 

                   و مسئولیت آن به عهده  هگردید افراد فرد/ حذفموجب  و ...( ملی ویژه کدبه) شدگان ثبت مشخصات پذیرفتهاشتباه در  -9

برای جلوگیری از بروز اشکال در کدهای  کسلدر هنگام درج کدملی در فایل ا). می باشد شهرستان / منطقه آموزش و پرورش اداره مدیریت / 

  .(د استفاده کنی  text  نوع متن د از نشوآغاز میبا عدد صفر ملی که 

 نخواهد پذیر امکان ،جایگزین و جدید جذب گونه هیچ، ناجا عمومی وظیفه سازمان و مسلح نیروهای کل ستاد به اسامی ارسال از پس -10

 .بود

فهرست گردیده و افرادی که از سازمان چنین درخواستی داشته اند از لغو اعزام درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی سبب  - 11

 . معافیت اقدام نمایندابطال درخواست نسبت به ، ثبت نام هلت بایست در مبنابراین متقاضی می ،  حذف خواهند شدمعلمان وظیفه 

برابر جدول زمانبندی و طی به منزله پذیرش نهایی داوطلب نمی باشد . اسامی پذیرفته شدگان در طرح معلمان وظیفه ثبت نام  - 12

داوطلبانی بنابراین ؛ شد اعالم خواهد) بررسی لیست فضلی ، مصاحبه هسته گزینش و مصاحبه تخصصی گروههای آموزشی( مراحل اداری موضوع 

 اعزام عادی خود اقدام نمایند پیگیری فرآیند به نهایی اعالم نگردد بایستی در موعد مقرر نسبت ی آنان به عنوان پذیرفته شده اسامیکه 

 خواهد داشت . بال غیبت آنان مسئولیتی ندر غیر این صورت این اداره کل در ق

 روزانه عماًل مقدور نمی باشدبا توجه به اینکه شرایط تعدادی از روستاهای محل خدمت داوطلبان طوری است که امکان رفت و آمد  - 13

رفت و آمد  هزینه لذا از هم اکنون اعالم می دارد اداره کل آموزش و پرورش استان تعهدی درقبال محل اسکان معلمان وظیفه و نیز ،

 .آنان ندارد

استان مورد  سانی آموزش و پرورشدر صورتی که صالحیت اشتغال داوطلب طرح معلم وظیفه از سوی هسته گزینش نیروی ان - 14

 ظف است با مراجعه بهودر این صورت داوطلب م ؛گردد داوطلب اعالم به  ، موضوع بالفاصله و قبل از تاریخ اعزام ، یید واقع نگرددأت

 .اقدام نماید و به صورت عادی نظام وظیفه عمومی نسبت به انجام خدمت وظیفه خود در موعد قانونیحوزه 
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به شهرستان  معلمان وظیفهپذیرش تاییدیه صالحیت فردی در مرحله تجدید نظر هسته محترم گزینش تا قبل از اعالم لیست نهایی  - 15

گزینش خارج از بازه زمانی مذکور صرفا به  نظرها و مناطق میسور خواهد بود. بدیهی است پیگیری های بعدی متقاضی جهت اصالح 

در این صورت داوطلب بایستی در موعد مقرر با مراجعه به حوزه نظام وظیفه روال انجام خدمت  د بود ؛ر رفع سوء سوابق فردی خواهمنظو

 خود را پیگیری نمایند .

                  ل از پایانخروج قب» ناشی از و معنوی ، ملزم به جبران خسارات مادی ورت ارایه اطالعات ناصحیح و ناقصمتقاضیان در ص - 1۶

( از طرف وزارت آموزش و پرورش اعالمی به میزانی )های دوره آموزشی بدو خدمت مین و پرداخت هزینهأو نیز ت« سال تحصیلی 

  .باشندمی

معلمان وظیفه در طول دو سال خدمت در آموزش و پرورش میسور نمی باشد و داوطلبین ملزم به  درخواست انتقال یا جابجایی - 17

 مراجعه به کد رشته / محل پذیرفته شده خواهند بود . 

تابستان در مدیریت/ اداره آموزش و پرورش  ایامامکان ادامه خدمت ، وظیفهمعلمان  مشمولین و ایجاد انگیزه در تسهیلبه منظور  - 18

پرورش محل  و آموزشو پس از انجام مکاتبات و روال اداری موضوع بین  این اداره کل این افراد برابر ضوابط اعالمی حل سکونتم

  میسور خواهد بود .محل سکونت معلمان وظیفه  و خدمت

 

 :  شرایط عمومی

  ایران  اسالمی جمهوری تابعیت( 1

  اسالم شریعت و احکام به عملی التزام( 2

  روستایی  محروم مناطق در تدریس و معلمی شغل به مندی عالقه و توانایی همچنین و کامل روانی و جسمانی سالمت داشتن( 3
 

 شرایط اختصاصی :  

   1در یکی از رشته های مرتبط و مورد نیاز مطابق جدول شماره  "و  فوق لیسانس لیسانس " تحصیلی مدرک داشتن -1

 ( 1/۶/89 یا  و 1/4/89تاریخ اعزام ) 98تیر یا شهریور غیبت  مهر فاقد خدمت به آماده ی برگه داشتن – 2

           سال تمام است  ؛ لذا مشمولینی انتخاب 2) با توجه به اینکه مدت خدمت در برنامه سرباز معلم نداشتن هرگونه کسری خدمت  -3

می شوند که کسر خدمت ندارند ، در صورت کتمان کسر خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده از آن ، در صورت موافقت 

 اداره کل استان ، ملزم به جبران خسارات مطابق با سند تعهد ماخوذه فوق الذکر می باشند .
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 : جهت ثبت نام  مدارک مورد نیاز

 مورد قبول است(. 89برگه  اعزام به خدمت )تاریخ اعزام تیر و شهریور  اصل ارایه -1

 فارغ التحصیلی گواهی موقت اصل یا فوق لیسانس و  لیسانساصل مدرک تحصیلی   - 2

 افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند: -3

 یکی باشد.طرح معلمان وظیفه  وی با محل مورد تقاضا برای خدمت همسرالف: شهرستان محل تولد داوطلب و یا 

      سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالی یا متناوب در  ب: داوطلب حداقل چهار

 .طی کرده باشد طرح معلمان وظیفهمحل مورد تقاضا برای خدمت منطقه  /شهرستان 

محل خدمت انتخابی قرار دارد نیازی به ارایه مدارک  منطقه  /داوطلبانی که محل تولد آنان طبق شناسنامه در حوزه فرمانداری شهرستان

ندارند ولی داوطلبانی که طبق بند )ب( برای محل خدمت سربازمعلمی بومی شناخته می شوند بایستی نسبت به ارایه مدارک مورد نظر 

 اقدام نمایند .

 متقاضی ) دو سری (صفحات شناسنامه  تصویر کلیه   -4

 متقاضی ) دو سری پشت و رو (کارت ملی تصویر   -5

  عکس(مشخصات داوطلب در پشت ) با درج  3×4قطعه عکس شش   -۶

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه همسر ) یک سری ( -7

 فرزند / فرزندان ) یک سری ( تصویر صفحه اول شناسنامه -8

جانبازان  ،مفقودین ،آزادگان  ،ارائه گواهی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعضای درجه یک خانواده های معظم شهدا  -9

 مبنی بر اینکه از اعضای درجه یک افراد مذکور می باشند. 

 یج باشند .)بسیج فعال( ارائه گواهی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای کسانی که عضو پایگاه مقاومت بس  -10

 ارائه گواهی یا حکم کارگزینی برای فرزندان فرهنگی  -11

 ارائه کارت واکسیناسیون  –12

 (1) فرم شماره ی  درخواست ثبت نام تکمیل فرم  -13

 ( 2ی ) فرم شماره  امتیازبندیتکمیل فرم  -14

 ( 3تکمیل فرم ثبت اطالعات همسر ، فرزند / فرزندان ) فرم شماره  -15

 الصاق دو قطعه عکس  با ( 4ی )فرم شماره  سری از  فرم اطالعات فردی گزینش 2میلتک -1۶

 ( ۶تکمیل فرم تعهد کارکنان وظیفه ) فرم شماره  -17

 . ( شودبر روی پوشه حاوی پرونده متقاضی الصاق منطقه و  /توسط آموزش و پرورش شهرستان ) این فرم  ( 7) فرم شماره  به پرونده یتکمیل فرم الصاق -18
 

  مهلت ثبت نام :
    02/89/ 07   شنبه مورخروز  تا پایان وقت اداری

 

  محل ثبت نام :
 ها و مناطق استان کردستان  آموزش و پرورش شهرستانمدیریت / اداره  
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 تذکرات :

ندرج در این حقایق را کتمان نموده و یا واجد یکی از شرایط و ضوابط مداوطلب برای این اداره کل محرز گردد  در هر بازه ی زمانی که

ن جبرا جهت بررسی تخلف از ادامه خدمت محروم و پرونده وی ،در هر مرحله ای از پذیرش و یا در حین خدمت ، دفترچه نمی باشد

 .دداده خواهد ش قضایی ارجاع حقوقی و به مقامات خسارت مادی و معنوی ناشی از موضوع

شایسته است کارگروه شهرستان و مناطق استان نسبت به بررسی دقیق مدارک الزم و تشکیل پرونده متقاضیان برابر برنامه زمانبندی 

 نمایند.اعالمی اقدام 

 روند و بازه ی زمانی اجرای موضوع :

 مهلت زمانی مسئول اجرایی شرح اقدامات

 *** مدیریت / اداره آموزش و پرورش اطالع رسانی دستورالعمل جذب و سازماندهی معلمان وظیفه  

                 ثبااات ناااام و ارایاااه فااارم هاااا و مساااتندات الزم باااه مااادیریت / ادارهانجاااام 

شاارایط و ضااوابط اعالماای آمااوزش و پاارورش شهرسااتان هااا و مناااطق براباار 

 دستورالعمل مندرج در 

 متقاضی
حداکثر تا 

07/02/98 

بررساای ماادارک و شاارایط متقاضاایان توسااط کااارگروه شهرسااتانی موضااوع و 

 ) با تکمیل کلیه فرم ها و مستندات الزم(تشکیل پرونده برای واجدین شرایط 
 مدیریت / اداره آموزش و پرورش

به طور مستمر تا 

07/02/98 

(  4بررساای و کنتاارل مقاادماتی فاارم اطالعااات فااردی گاازینش )فاارم شااماره ی 

 توسط  کارشناسی گزینش شهرستان / منطقه 
 مدیریت / اداره آموزش و پرورش

به طور مستمر تا 

07/02/98 

             واجااد شاارایطمشخصااات و امتیاااز کلیااه متقاضاایان  ارسااال فایاال اکساال ثباات

 )صرفاً از طریق اتوماسیون اداری و در مهلت مقرر  قابل پذیرش خواهد بود ( به استان 
 08/02/98 مدیریت / اداره آموزش و پرورش

                                     محاال      /بااه تفکیااک کااد رشااته شاارایطواجااد  پذیرفتااه شاادگان اعااالم اسااامی

 به شهرستان ها و مناطق  ) براساس لیست فضلی امتیازات(
 10/02/98 اداره کل

              پذیرفتاااه شااادگان  و مساااتندات مااادارککلیاااه  و فیزیکااای ارساااال پروناااده 

 ) پرونده هاا بایساتی باا حضاور نمایناده رسامی هار شهرساتان / منطقاه  باه به اداره کل

 گروه طرح و برنامه اداره کل تحویل گردد (

 12/02/98 پرورشمدیریت / اداره آموزش و 

بااه  و ارسااال هسااته گاازینش روزانااه اعااالم نظاار، مصاااحبه و بررساای پرونااده  

گااروه طاارح و برنامااه باارای جلااوگیری از هاادر رفااتن سااهمیه جااذب اسااتان و 

 برای افراد رد شده گزینش ( معرفی متقاضیان جایگزین )تعیین جایگزین

 استان هسته گزینش 
 به طور مستمر تا

22/02/98 

           تاییااد و اعااالم نهااایی لیساات پذیرفتااه شاادگان بااه شهرسااتان هااا و مناااطق ، 

 ستاد نیروهای مسلح و وزارت متبوع 
 2۶/02/98 اداره کل

گونه سهل انگاری و عدم رعایت بازه های زمانی تعریف شده بر موجود عواقب ناشی از  هرشایان ذکر است با توجه به محدودیت زمانی 

و پاسخگو  مسئولیتی نخواهد داشتکل عهده متقاضی / مدیریت / اداره آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق خواهد بود و این اداره 

  .نخواهد بود
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 : رشته های مورد نیاز جهت پذیرش و سازماندهی معلمان وظیفه (1)جدول شماره 

 دامنه رشته های مورد پذیرش سهمیه  شهرستان/ منطقه محل خدمت عنوان رشته مدرک کد رشته / محل

 روانشناسی  /علوم تربیتی )کلیه گرایش ها (/آموزش ابتدایی 1 بانه آموزش ابتدایی لیسانس 3001

 روانشناسی  /علوم تربیتی )کلیه گرایش ها (/آموزش ابتدایی 1 سقز آموزش ابتدایی فوق لیسانس 3002

 روانشناسی  /علوم تربیتی )کلیه گرایش ها (/آموزش ابتدایی 1 سقز آموزش ابتدایی لیسانس 3003

 روانشناسی  /علوم تربیتی )کلیه گرایش ها (/آموزش ابتدایی 1 زیویه آموزش ابتدایی لیسانس 3004

 روانشناسی  /(/آموزش ابتداییعلوم تربیتی )کلیه گرایش ها  1 مریوان آموزش ابتدایی لیسانس 3005

 روانشناسی  /علوم تربیتی )کلیه گرایش ها (/آموزش ابتدایی 1 دیواندره آموزش ابتدایی لیسانس 3006

 روانشناسی  /علوم تربیتی )کلیه گرایش ها (/آموزش ابتدایی 1 سروآباد آموزش ابتدایی لیسانس 3007

 عربی /دینی و قرآن/الهیات ومعارف اسالمی 1 دیواندره الهیات ومعارف اسالمی لیسانس 4001

 الهیات ومعارف اسالمی/عربی /دینی و قرآن 1 سقز الهیات ومعارف اسالمی لیسانس 4002

 الهیات ومعارف اسالمی/عربی /دینی و قرآن 1 زیویه الهیات ومعارف اسالمی لیسانس 4003

 جامعه شناسی / تاریخ/ های علوم اجتماعی کلیه گرایش 1 بانه مطالعات اجتماعی لیسانس 4004

 زمین شناسی / جغرافیا گرایش هایکلیه  1 قروه جغرافیا لیسانس 4005

 زمین شناسی /جغرافیا  گرایش هایکلیه  1 مریوان جغرافیا لیسانس 4006

 کلیه گرایش های زبان انگلیسی 1 بانه زبان انگلیسی لیسانس 4007

 کلیه گرایش های زبان انگلیسی 1 سقز زبان انگلیسی لیسانس 4008

 علوم تجربیآموزش کلیه گرایش های زیست شناسی ،  1 سروآباد زیست شناسی لیسانس 4009

 علوم تجربیآموزش کلیه گرایش های زیست شناسی ،  1 الترزانک یست شناسیز  لیسانسفوق  4010

 کلیه گرایش های ریاضی و آمار 1 بانه ریاضی لیسانس 4011

 کلیه گرایش های ریاضی و آمار 1 کرانی ریاضی لیسانس 4012

 کلیه گرایش های شیمی 1 سریش آباد شیمی لیسانس 4013

 مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی 1 بانه کشاورزی لیسانس 4014

 مهندسی ماشین های کشاورزی  1 کامیاران مکانیک ماشین های کشاورزی لیسانس 4015

 مهندسی ساخت وتولید گرایش ماشین ابزار 1 بیجار ابزار()ماشین  ساخت وتولید لیسانس 4016

 مهندسی برق گرایش قدرت 1 بیجار قدرت( –)برق  الکتروتکنیک لیسانس 4017

 مهندسی برق گرایش قدرت 1 زیویه قدرت( –)برق  الکتروتکنیک لیسانس 4018

 مهندسی معماری 1 بانه معماری لیسانس 4019

 مهندسی مکانیک خودرو 1 دیواندره مکانیک خودرو لیسانس 4020

 مهندسی مکانیک خودرو 1 کرانی مکانیک خودرو لیسانس 4021

 مهندسی مکانیک خودرو 1 مریوان مکانیک خودرو لیسانس 4022
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 : رشته های مورد نیاز جهت پذیرش و سازماندهی معلمان وظیفه (1)جدول شماره 

 دامنه رشته های مورد پذیرش سهمیه منطقه محل خدمتشهرستان/  عنوان رشته مدرک کد رشته / محل

 معهندسی کامپیوتر ) گرایش نرم افزار ( 1 کالترزان کامپیوتر لیسانس 4023

 مهندسی معدن کلیه گرایش ها 1 قروه معدن لیسانس 4024

 1 مریوان تاسیسات لیسانس 4025
 مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت/ تبدیل انرژی/

 تبرید/حرارت مرکزیتهویه و 

 ) گرایش عمران ( مهندسی عمران 1 سقز عمران لیسانس 4026

 ی و دامپروریدام علوم 1 دهگالن دام علوم لیسانس 4027

 کلیه گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی 1 دیواندره تربیت بدنی لیسانس 7001

 1 مریوان کودکان استثنایی لیسانس 1401
کودکان استثنایی ، روانشناسی تربیتی شناسی و آموزش روان

 یش کودکان استثنایی ،علوم تربیتیگرا
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 موارد پیوست
  فرم درخواست ثبت نام و تعهد 

  فرم امتیاز بندی 

 فرم ثبت اطالعات همسر، فرزند/فرزندان 

  گزینشفردی مشخصات فرم 

  فرم مصاحبه تخصصی گروههای آموزشی 

  فرم تعهد کارکنان وظیفه 

  فرم الصاقی به پرونده 

 ( در دسترس می باشد .و پیوست بخشنامه مربوط  اگانه در سایت گروه طرح و برنامهجدموارد فوق با کیفیت مناسب و در فایل های  )فایل کلیه
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 98-99:  فرم درخواست ثبت نام و تعهد خدمت طرح سرباز معلم سال تحصیلی 1فرم شماره 

......... متولد  اینجانب ............................فرزند.......................با کد ملی ............................. و شمممهاشن شمممنا.مممنام  .... 

...داشای دفتر چ   آمادن صادشن از : .............. داشای مدشک تحصیلی .................ششت  تحصیلی ..................      13..../..../....

شمممت  / محد خدمت      دش کد ش  1398ب  خدمت با تاشیخ اعزام ................. متقاضمممی  نت نام دش  رع مالهاظ وهیی  ی .مممما               

 ششت .................  با محد خدمتی ....................می باشم ، بدینو.یل  متاهد می گردم : ..............

 ط اعالمی  رع مالهاظ وهیی   شا ب  صوشت کامد و دقیق مطالا   و پذیرفت  ام .کلی  میاد و ضواب (1

مان تهام بودن و امکاظ جابجایی محد خدمت دش  و  مدت خدمت وهیی    24از اینک  مدت خدمت مشهولین  رع .رباز مالهی  (2

 وجود نداشد ؛ ا الع کامد داشم .

سنت ب  اشائ  گواهی کسر خدمت / ماافیت پزشکی / ماموشیت تحصیلی       دش زماظ  نت نام و باد از آظ  و دش جریاظ خدمت ن (3

صیلی         .ا  تح شت و تا پایاظ کامد دو  سر خدمت اینجانب نخواهد دا اقدام ننهایم و اداشن کد هیچ گون  تاهدی برای تا یر ک

ت مربوط ب  کسممر (. ضممهنا دش صمموشت کتهاظ  قیقنداشممتن هرگون  کسممری خدمت خدمت قانونی خود شا ب  انجام بر.ممانم . 

 می باشم . "تاهد کاشکناظ وهیی   "خدمت ، ملزم ب  جنراظ خساشت منطنق با فرم 

       چنانچ  دش مرا د  نت نام  ب  هر دلید   مراجا  و  نت نام متقاضمممی با شمممرایط برتر ، نر.مممیدظ امتیازات ب   د نصممما  و      (4

صال یت   .تاظ  ذف و ب        بندن  میسوش نشد  ،   از  رف منادی ذیربط (  پذیرش و گزینش  عدم تایید  .رباز مالم ا از لیست 

اینجانب  شخصا هر گون  مسئولیت ناشی از تاخیر دش اعزام   غینت(  شا ب        صوشت عادی ب  خدمت وهیی  اعزام خواهم شد ؛  

 . نداشدنت عهدن خواهم گرفت و مدیریت /اداشن آموزش و پروشش محد  نت نام هیچ تاهدی دش قنا  صدوش گواهی بدوظ غی

متاهد می گردم دش هر بازن ی زمانی ک  برای اداشن کد آموزش و پروشش ا.مممتاظ محرز گردد  قایق شا کتهاظ نهودن ام و یا             (5

واجد یکی از شممرایط و ضمموابط مندش  دش این دفترچ  نناشممم دش هر مر ل  ای از پذیرش و یا دش  ین خدمت از ادام  خدمت 

 تخلف و جنراظ خساشت مادی و مانوی تنای ب  مقامات قضایی اشجاع دادن شود. محروم و پروندن بندن جهت برش.ی

               مقرشات مربوط بمم  آموزش و پروشش و نمممام وهییمم  شا تواممماظ شعممایممت نهودن و دش اجرای اصمممو  اخالقی و انسمممممانی ،     (6

 زاظ باشم .پوشش هاهری و تاهد دش قنا  انجام وهیی  محول  ، الگوی منا.نی برای دانش آمو

و ضوابط عهومی گزینش دش  و  مدت خدمت شا شئونات شغد مالهی ، تکالیف خاص اداشی و انضنا ی ههانند شاغلین مشاب        (7

 شعایت نهایم .

شوز و دش ایام تابستاظ تا   5دش وا د های آموزشی دش  و  .ا  تحصیلی منطنق با ابالغ تدشیس تا     و  ضوش  مدت اشتغا   از   (8

 داشم . ا الع کامدشوز  6

 .نهی نهاید اشتغا  اینجانب ب  عنواظ .رباز مالم هیچگون  تاهد ا.تخدامی شا برای آموزش و پروشش ایجاد  (9

 داشای .المت جسهی و شوانی جهت اشتغا  ب  عنواظ مالم وهیی  می باشم . (10

هد مشمممهولین ماموش ب  ضممموابط اجرای مربوط ب  د.مممتوشالا  پس از مطالا  کامد د.مممتوشالاهد جذ  و پذیرش مالهاظ وهیی  و

متن تاهد نام  فوق و و  ، مااوظ او  شئیس جههوش 22/04/95موشخ 46515/53269د.تگان های غیرنمامی منضم ب  بخشنام     

 دش کها  .المت  جسم و شواظ خود شا ملزم  ب  انجام تاهدات دانست  و نسنت ب  امضای آظ اقدام می نهایم . 
 

 

 تاشیخ تنمیم                                  امضاء  و ا ر انگشت                وادگی متقاضی                          نام و نام خان     
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 امتیاز بندی فرم  :  2شماره ی  فرم

 الف ( مشخصات دواطلب :
  عنوان رشته / محل مورد تقاضا  کد رشته / محل مورد تقاضا  شهرستان محل ثبت نام

  نام پدر  کد ملی  و نام خانوادگینام 

  وضعیت تاهل  مدرک و رشته تحصیلی  تاریخ تولد

  ثابت تلفنشماره   شماره تلفن همراه  تاریخ اعزام

  آدرس پستی  

 :  های امتیازآور  ب ( مالک

 مالک های امتیاز آورعناوین  ردیف
سقف 

 امتیاز

 امتیاز مکتسبه
 )متقاضی (

 امتیاز تایید شده
 کارشناس تایید کننده فرم () 

   60 3معدل مدرک تحصیلی پذیرفته شده با اعمال ضریب  1

2 
                     امتیاز( ،  10امتیاز( ،  دانشگاه آزاد و پیام نور )   15محل اخذ مدرک تحصیلی از دانشگاه دولتی )

 امتیاز(  5سایر دانشگاه ها ) 
15   

   10 (  یک درجه گانوابست) ایثارگران و جانبازان ، شهدا خانواده 3

   5 امتیاز (  0.5عضویت بسیج ) فعال ( ) هر ماه  4

   3 تاهل  5

   2 داشتن فرزند ) هر فرزند یک امتیاز(  6

   15 ( 5گروههای آموزشی ) برابر فرم امتیاز مصاحبه تخصصی  7

   10 ) برابر شرایط اعالمی(امتیاز بومی  8

   15 فرهنگی  همسر  / والدین 9

   5 ) هر مهارت یک امتیاز( ICDLگذراندن مهارت های هفتگانه  10

11 

 با ارائه گواهی نامه معتبر کسب مقام ورزشی در مسابقات رشته های مجاز آموزش و پرورش

 ) مخصوص داوطلبین رشته تربیت بدنی ( 
 هندبال ، تنیس روی میز ، بدمینتون ، دومیدانی ، ژیمناستیک ، شنا و شطرنج .رشته های : فوتبال / فوتسال ، والیبال ، بسکتبال ، 

 امتیاز   4امتیاز /  شهرستان :   6امتیاز / استانی :   10مقام قهرمانی کشوری : 

10   

   140 جمع امتیاز

   150 جمع امتیاز داوطلبین رشته تربیت بدنی 
 

 

 امضاء و اثر انگشت                                                                                                                         نام و نام خانوادگی متقاضی : ................................ 
 

                                      

                         بر عهده کارگروه شهرستانی می باشد( و انطباق با مدارک مربوط ) مسئولیت بررسی و تأیید صحت اطالعات و امتیازات این فرمستانی: اعضای کارگروه شهر

 امضاء سمت  نام و نام خانوادگی ردیف
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 ثبت مشخصات همسر ، فرزند/فرزندان :  3شماره ی  فرم
 
 

 الف ( مشخصات داوطلب : 

  رشته / محل مورد تقاضا عنوان  کد رشته / محل مورد تقاضا  شهرستان محل ثبت نام

  نام پدر  کد ملی  نام و نام خانوادگی

  وضعیت تاهل  رشته تحصیلیمدرک و   تاریخ تولد

  ثابت تلفنشماره   شماره تلفن همراه  تاریخ اعزام

  آدرس پستی  

 

 همسر: ب( مشخصات

 نام و نام خانوادگی  تاریخ تولد 

 نام پدر  تاریخ عقد 

 کدملی  شغل 

  

 ج( مشخصات فرزند/ فرزندان:

 ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کدملی تاریخ تولد

    1 

    2 

    3 
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  ) این فرم به صورت پشت و رو و در دو نسخه تهیه گردد(فرم اطالعات فردی گزینش  : 4فرم شماره 

 برای تکمیل این فرم از نسخه اصلی آن در فایل پیوست استفاده نمایید .
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 فرم اطالعات فردی گزینش ) این فرم به صورت پشت و رو و در دو نسخه تهیه گردد( : 4فرم شماره 

 

 

  

 برای تکمیل این فرم از نسخه اصلی آن در فایل پیوست استفاده نمایید .
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 در سطح شهرستان مصاحبه تخصصی گروههای آموزشی  :  5شماره ی  فرم

 الف ( مشخصات دواطلب :

  رشته / محل مورد تقاضا عنوان  کد رشته / محل مورد تقاضا  شهرستان محل ثبت نام

  نام پدر  کد ملی  نام و نام خانوادگی

  وضعیت تاهل  رشته تحصیلیمدرک و   تاریخ تولد

  شماره تماس ثابت  شماره تلفن همراه  تاریخ اعزام

  آدرس پستی  

 

 :  های امتیازآور  ب ( مالک

 امتیاز مکتسبه سقف امتیاز عناوین مالک های امتیاز آور ردیف

  4  مورد تقاضا در رشته تخصصی  میزان تسلط بر مباحث علمی 1

  3 میزان آشنایی با محتوای آموزشی کتاب های درسی مرتبط 2

  2 میزان آشنایی با روش های نوین و فعال تدریس  3

  2 وضعیت سالمت روانی و مهارت های ارتباطی مرتبط با شغل معلمی 4

  1 وضعیت سالمت و تناسب جسمانی و آراستگی ظاهر )لباس مناسب ، رعایت نظافت فردی و ... ( 5

  1  غیرکالمی (فن بیان )کیفیت صدا ، استفاده از مهارت های کالمی و  6

  1 تالیف  کتاب و ارایه مقاالت علمی در نشریات معتبر 7

  1 میزان عالقه مندی و تعهد به خدمت در آموزش و پرورش 8

  15 مکتسبه جمع امتیاز

  درصد امتیاز مکتسبه 

 

 ج( مشخصات تیم مصاحبه کننده : 

 امضاء سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

    

    

    

 

 
 . این فرم توسط سرگروه تخصصی رشته مربوطه و سرگروه تخصصی روانشناسی/مشاوره شهرستان / منطقه تکمیل و تایید گردد 

 ، همزمان با دعوت از متقاضیان جهت مصاحبه تخصصی  پیشنهاد می گردد جهت تسریع در فرآیند ثبت نام و تشکیل پرونده افراد              

  فردی گزینش با حضور کارشناس محترم گزینش منطقه / شهرستان بررسی و تکمیل گردد .فرم مربوط به اطالعات  ،گروههای آموزشی
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 تعهد کارکنان وظیفه ( : 6شماره ) فرم

ضوع) صره ماده  یبرنامه ها یقانون احکام دائم 33ماده  مو شور و بند الف تب سعه ک صالح مواد 66تو  یعموم فهیخدمت وظ قانون از یقانون ا

 (جمهور سیمعاون اول رئ 22/04/95مورخ 46515/53269بخشنامه شماره وستیفصل سوم دستورالعمل پ 1ماده  31و بند  22/08/90مصوب 

 

       ...........متولد ...................صممادشن از........................ب  شممهاشن شممنا.ممنام    ....................فرزند  ...................نجانبیا

                (.........................................................................................کممامممد یبمم  نشمممممان .ممممماکن  ........................یکممد مل

    یقانوظ ا کام دائه   33ک   نق مادن   ................................ههران  ..........................تلین  ابت.   ....................یکد پسمممت  

ها      م   نا ا  کشممموش    یبر ند الف تنصمممرن ذ    66مادن   ،تو.ممم مت وه      یمواد قانوظ اصمممالع  (آظ  دی ب خد قانوظ   یعهوم ی  یاز 

 22/04/95موشخ 46515/53269شممهاشن  بخشممنام  و.ممتیفصممد .مموم د.ممتوشالاهد پ 1مادن  31و بند   22/08/90مصممو 

وزاشت  ازیو انجام خدمت دوشن ضروشت بر  سب اعالم ن    یماله یمهاشت ها یگذشاندظ دوشن آموزش  یبرا جههوشسیمااوظ او  شئ

شمموم ک  کسممر خدمت   یمتاهد و ملتزم م م ،قوا ب  وزاشت مذکوش مأموش شممدن اکد  ی.ممتاد فرمانده یآموزش و پروشش از .ممو

خسممماشت   یک  کل مشمممو یمتاهد و ملتزم م مف واقع اقدام و اههاش نهودن باشمممچ  خالکتهاظ نکردن و چنانقیقتی شا   چینداشم و ه

      یآموزشممم یدوشن ها یها ن یهز ،  یلی.ممما  تحصممم  اظیقند از پا  خرو :اعم از   برابر کی ماخذو پروشش شا ب   آموزشب   نواشد

بدوظ  ، و اعالم خواهد شممد نییوزاشت مذکوش تا صیک  دش مجهوع با تشممخ( ها  ن یهز و .ممایر ینمام یبدو خدمت و دوشن آموزشمم

ا.ممت ک  آموزش و پروشش از  یتاهدات ریعالون بر .مما دتاه نیا،  ا.ممت یهیبد . میپرداخت نها کجایب   وش  یاعتراضمم چگون یه

صرن مادن     ی یکاشکناظ وه ضوع بند الف تن .ابق        ی ت ضهنا  .  دینها یقانوظ فوق الذکر اخذ م 66مو شتن  صوشت دا س دش  و  یجیب

و مدت ننودن مذکوش  تاهد خوا.ممتاش ا.ممتیادن از .مموابق نیشمموم ک  با .مم ردظ ا یکسممر خدمت داشممت  باشممم متاهد م،  یثاشگریا

(   فوق الذکر  قانوظ 66مادن  دیموضممموع بند الف تنصمممرن ذ     ی یخدمت شا دش آموزش و پروشش ب   وش کامد ب  عنواظ مالم وه

 . مینها تخدم

 

الذکر  فوقی ا کام و مقرشات قانون یبا وزاشت آموزش و پروشش دش شا.مممتا نجانبیا یو ههکاش تیفاال نک یب  ا تیعالون با عنا ب 

 اظیقانوظ مذکوش پس از پا 70و  نق مادن  دینها یفراهم نه نجانبیا یبرا ی ق ا.تخدام  چگون یه ینوع ههکاش نیباشد لذا ا  یم

خدمت دوشن ضممروشت صممادش  اظیانجام خدمت از  رف وزاشت مذکوش صممرفا  کاشت پا یگواهو صممدوش دش آموزش و پروشش  خدمت

 .خواهد شد 

                                                                                                                                                 

 

 

                ...................صممممادشن از..........................ب  شمممهاشن شمممنا.مممنام            .....................فرزند  ..............................انب نج یا

پروشش  آموزش و یابوا  جها ...........................یبمما کممد پر.مممنل  یکمماشمنممد ش.مممه  ..........................یبمم  شمممهمماشن مل 

شهاشن تلین  ابت ................اکن  ..................  شوم  یمتاهد و ملتزم م ..............................ههران ...........................ب  

 چیوجون موشد مطالن  شا بدوظ ه ،  وزاشت آموزش و پروشش صیبا تشممخ ، متاهد یاز .ممو ، .ممند نیا دش صمموشت عدم تحقق میاد

           ییو صمممدوش اجرا ییاقدام قضممماعنداللزوم  ای ن ماها یقانون یایاز  قوق و مزا کسمممر ق  ،  وزاشت متنوع. عذش و بهان  ب ردازم 

 .                                   داشند زیشا ن نجانبیا  یعل( عالون بر متاهد   
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 فرم الصاقی به پرونده :  7شماره ی  فرم

 الف ( مشخصات کلی : ) این قسمت توسط شهرستان تکمیل گردد و بر روی پوشه متقاضی الصاق گردد (

  شهرستان / منطقه محل ثبت نام اولیه 

  کد رشته / محل مورد تقاضا

  عنوان رشته / محل مورد تقاضا

  امتیاز نهایی و تایید شده فرم شماره ی یک 

  نام و نام خانوادگی متقاضی

  کد ملی

  تاریخ تولد 

  نام پدر

  مدرک و رشته تحصیلی

  تاریخ اعزام

 شماره همراه :                                                                  شماره ثابت : )شماره همراه و ثابت (تلفن تماس متقاضی 

 مشخصات کارشناس تنظیم کننده و تایید کننده پرونده شهرستان / منطقه

 شماره همراه سمت نام و نام خانوادگی

   

 ب( چک لیست بررسی پرونده  : ) این قسمت توسط تحویل گیرنده در اداره کل و بر اساس مستندات پرونده تکمیل می گردد (

 توضیحات خیر بلی موضوع مورد بررسی در پرونده ترتیب قرار گیری مستندات

    (ثبت نام رم درخواست ف)  1فرم شماره  1

    ( امتیازبندی) 2فرم شماره  2

    ( ، فرزند/فرزندان) ثبت مشخصات همسر 3شماره  فرم 3

    دو سری با الصاق عکس( /) اطالعات فردی گزینش  4فرم شماره  4

    ) مصاحبه تخصصی گروههای آموزشی ( 5فرم شماره  5

    ) تعهد کارکنان وظیفه ( 6فرم شماره  6

    التحصیلیتصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی / گواهی موقت فارغ  7

    اصل برگه اعزام به خدمت 8

    واکسیناسیون کارت 9

    تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه متقاضی ) پشت و رو / دو سری ( 10

    تصویر برابر با اصل کارت ملی متقاضی )پشت و رو / دو سری ( 11

    متقاضی  3*4 عکس قطعه شش 12

    کلیه صفحات شناسنامه همسر ) یک سری (تصویر برابر با اصل  13

    تصویر برابر با اصل صفحه اول شناسنامه فرزند/فرزندان ) یک سری ( 14

    گواهی بنیاد شهید ) خانواده شهدا ، ایثارگران و جانبازان درجه یک ( 15

    ( فعال بسیج)  پاسداران سپاه گواهی 16

    فرهنگی والدین/ همسرمدارک مربوط به کسب امتیاز   17

    مدارک مربوط به کسب امتیاز بومی  18

 


