
 باسمه تعالی

)) 1398-99اطالعیه جذب سرباز معلم براي سال تحصیلی ((   

 اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاري به جهت تامین بخشی از نیروي انسانی مورد نیاز

از بین متقاضیان واجد شرایط به جذب سرباز معلم  تصمیمو بهره گیري از توانایی هایی نسل جدید،  خود

.دارد   

:اختصاصیشرایط   

پذیرش از بین دارندگان (( کارشناسی ارشد در رشته هاي مورد نیاز دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا. 1

.))مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد محدود خواهد بود  

)بدون مهر  غیبت(  01/06/98یا  01/04/98دارا بودن برگه آماده به خدمت به تاریخ هاي . 2  

از سالمت کامل جسمی، روحی و روانی متناسب با شغل معلمیبرخورداري . 3  

نداشتن هرگونه کسري خدمت. 4  

عدم ارائه هرگونه درخواست معافیت پزشکی یا تحصیلی به سازمان وظیفه عمومی. 5  

:مدارك مورد نیاز   

اصل و دو سري تصویر آخرین مدرك تحصیلی. 1  

اصل و دو سري تصویر تمام صفحات شناسنامه. 2  

اصل و دو سري تصویر کارت ملی. 3  

ماده به خدمتاصل و یک سري تصویر برگه آ. 4  

پشت نویسی شده 3*4چهار قطعه عکس . 5  

مدارك مربوط به عوامل امتیازآور. 6  

یک عدد پوشه فنردار سفید رنگ. 7  



:مهلت ثبت نام   

 13لغایت  8از ساعت  به جز ایام تعطیل همه روزه 04/02/98لغایت چهارشنبه  28/01/98از روز چهارشنبه  

.)مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود(  

:محل ثبت نام   

واحد استخدام -اداره امور اداري و تشکیالت  - اداره کل آموزش و پرورش استان   

:رشته هاي مورد نیاز   

 

مشاوره و /علوم تربیتی کلیه گرایش ها/به جز روان شناسی صنعتی کلیه گرایش ها روان شناسی/آموزش ابتدایی*

 راهنمایی

قدرت و کنترل هاي مهندسی تکنولوژي برق گرایش/کنترلو  قدرت هاي مهندسی برق گرایشالکتروتکنیک و *  

مهندسی کامپیوترکلیه گرایش ها*  

مهندسی /ران گرایش عمرانمهندسی عم/مهندسی تکنولوژي ساختمان/مهندسی تکنولوژي گرایش ساختمان *

زيمهندسی فناوري عمران گرایش ساختمان سا/دسی تکنولوژي عمران گرایش عمرانمهن/اجرایی عمران  

مهندسی تکنولوژي جوشکاري/صنایع فلزي/جوشکاري*  

نولوژي تاسیسات حرارتی و مهندسی تک/برید،حرارت مرکزي و تهویه مطبوعتاسیسات گرایش حرارتی،تهویه و ت*

مهندسی فناوري تاسیسات حرارتی و برودتی/برودتی  

اولویت پذیرش بین (حسابداري کلیه گرایش ها  / فیزیک کلیه گرایش ها/کلیه گرایش ها و آمار ریاضی *

دارندگان مدارك ریاضی-آمار، فیزیک و حسابداري، بدون لحاظ امتیاز ابتدا با دارندگان مدرك ریاضی و آمار، 

.)اري خواهد بودسپس فیزیک و در نهایت حسابد  

الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها /دبیري دینی و عربی/دبیري زبان و ادبیات عرب/زبان و ادبیات عرب*  

علوم اجتماعی و جامعه شناسی کلیه گرایش ها/تاریخ کلیه گرایش ها /کلیه گرایش ها و ژئوفیزیک جغرافیا  *  

زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها*  

آموزش علوم تجربی/شناسی و میکروبیولوژي کلیه گرایش هازیست *  

زبان انگلیسی کلیه گرایش ها*  

)حرفه و فن(دبیري کار و فن آوري*  

 



:تذکر   

.خواهد بوداین اداره کل تعیین دوره و رشته تدریس به عهده ي . 1  

جذب سرباز معلم از کلیه مناطق و شهرستان هاي استان انجام خواهد پذیرفت ولی به جهت رعایت عدالت،  .2

.، صرفا مناطق محروم استان خواهد بودمحل خدمت سربازمعلمان پس از جذب  

فاقد سال تمام می باشد، لذا مشمولینی اجازه ثبت نام خواهند داشت که  2مدت خدمت در برنامه سربازمعلم،  . 3

. باشندهرگونه کسري خدمت   

.سربازمعلمان در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود. 4  

ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت ضرورت، ممنوع بوده و انجام خدمت ضرورت در آموزش و . 5

.پرورش هیچ گونه حق استخدامی و یا اشتغال براي افراد ایجاد نمی کند  

 فرم امتیاز( .مالك عمل خواهد بود بنديدر صورتی که تعداد متقاضیان از سهمیه پذیرش بیشتر باشد، فرم امتیاز . 6

.)بندي، ضمیمه می باشد  

.پذیرش نهایی پس از اعالم نظر مدیریت هسته گزینش صورت خواهد گرفت. 7  

روز  6و ) ماه سال تحصیلی 9دریس در منطبق با ابالغ ت(روز در هفته در واحدهاي آموزشی  5مدت اشتغال، . 8

.متناسب با ابالغ صادر شده از واحد بکارگیرنده تعیین خواهد گردید) در ایام تابستان(در واحدهاي اداري   

.به مراکز آموزش نظامی اعزام خواهند گردید 01/04/98پذیرفته شدگان از تاریخ . 9  

.د، مجاز به ثبت نام نخواهند بودانجام داده باشنداوطلبانی که قسمتی از خدمت وظیفه خود را . 10  

جهت دریافت مدارك ارائه شده مراجعه  09/02/1398در صورت عدم جذب، متقاضیان می توانند از تاریخ . 11

.نمایند  

رش از مزایاي مربوط به معلمان پذیرفته شدگانی که از امتیاز بومی مناطق محروم استفاده نمایند، بعد از پذی. 12

.فه غیربومی محروم خواهند شدوظی  

.تماس حاصل گردد 32227883جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره . 12  



 فرم امتیاز بندي متقاضیان پذیرش به عنوان سربازمعلم

 ردیف عنوان امتیاز

)5، فوق لیسانس  2لیسانس(آخرین مدرك تحصیلی    1 

)برابر معدل(معدل آخرین مدرك تحصیلی    2 

)امتیاز 1( و سایر دانشگاه ها ) امتیاز 2.5(، آزاد و پیام نور )امتیاز 4(دانشگاه هاي دولتیاخذ مدرك از    3 

)امتیاز 3(نخبگان با ارائه گواهی از بنیاد نخبگان استان    4 

)امتیاز 15(فرزندان فرهنگیان  با ارائه حکم کارگزینی پدر یا مادر    5 

)امتیاز 5(و باالتر و آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر درصد  25فرزندان جانبازان    6 

درصد، آزادگان کمتر از یک سال و رزمندگان با  25خواهر و برادر شهید، فرزندان جانبازان زیر   

)امتیاز 2(ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6سابقه حداقل   

امتیاز 2امتیاز و به ازاي هر فرزند  4تاهل    7 

)امتیاز 5(و بومی مناطق محروم هفتگانه ) امتیاز 3(استان بومی    8 

 

:توضیحات   

ارائه اصل و تصویر  نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و براي استفاده از امتیاز جبهه  فرزند جانباز،براي استفاده امتیاز ) الف

.)امتیاز خواهد بود 5از ایثارگري در هر صورت سقف امتی. (ارائه اصل و تصویر نامه ارگان اعزام کننده الزامی می باشد  

)امتیاز 15سقف امتیاز ( .براي استفاده از امتیاز فرزند فرهنگی، ارائه تصویر حکم کارگزینی پدر یا مادر الزامی است) ب  

.استفاده از امتیاز نخبگی منوط به ارائه اصل نامه بنیاد نخبگان استان خواهد بود) ج  

:مناطق محروم یا استان، دارا بودن یکی از موارد ذیل می باشدمالك بومی بودن ) د  

محل تولد متقاضی یا همسر وي در شناسنامه) 1  

سال از سنوات تحصیلی 4گذراندن ) 2  

سال سابقه پرداخت حق بیمه توسط متقاضی، همسر یا پدر و مادر  4دارا بودن ) 3  

)براي کارمندان رسمی و پیمانی دولت و نیروهاي مسلح(محل خدمت فعلی یا محل بازنشستگی پدر یا مادر ) 4  

 

 




