
 اطالعیه اداره کل آموزش وپرورش استان همدان

 سهمیه استان همدان  1399سال دیماه قابل توجه پذیرفته شدگان سه برابرظرفیت آزمون استخدام پیمانی               

وپرورش ،مقتضی است  دی ماه آموزشباتوجه به اطالعیه سازمان سنجش درخصوص اعالم نتایج آزمون استخدام 

جهت بررسی مدارک ومستندات وتشکیل پرونده استخدامی براساس جدول زمانبندی ذیل ،بادردست داشتن مدارک 

 مراجعه فرمایید. 5ساختمان شماره  –به اداره کل آموزش وپرورش استان همدان 

 مدارک الزم :

 تهیه شده درسال جاری 4*3قطعه عکس تمام رخ پشت نویسی شده 4 .1

 اصل شناسنامه ویک برگ تصویرازتمام صفحات آن  .2

 اصل کارت ملی ویک برگ تصویر پشت وروی آن  .3

 ودوبرگ تصویرآناصل کارت پایان خدمت  ویا معافیت دائم برای برادران  .4

 (محل انتخابی  –اصل وتصویردانشنامه ویاگواهی موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز)برابرکدشغل  .5

 برای معلولین استان  سازمان بهزیستی  اصل وتصویر معرفی نامه از .6

 برای افرادی که از سهمیه ایثارگران استفاده نموده اند استان اصل وتصویر معرفی نامه از بنیاد شهید وامور ایثارگران .7

به بعد که حقوق خودرا ازاعتبارات دولتی 22/11/57اصل سوابق خدمت غیررسمی وتمام وقت دردستگاههای اجرایی ازتاریخ  .8

 افت نموده انددری

مدارک مربوط به بومی بودن درکد شغل محل انتخابی مطابق اطالعیه مندرج درزمان ثبت نام درآزمون استخدامی درج گردیده  .9

 است  

 آزمون استخدامی  قبولی در پرینت کارنامه .10

 سفید رنگ برای آقایان وسبز رنگ  ها  برای خانمروغنی پوشه  یک عدد تهیه .11

 هاد محلی تهیه وتکمیل فرم استش .12

 جدول زمانبندی مراجعین براساس رشته شغلی :

 ساعت مراجعه تاریخ مراجعه جنسیت رشته شغلی)خوشه( ردیف

 12صبح لغایت   8  18/11/99 زن  از الف تا صآموزگار ابتدایی  ،آموزگار استثنایی  1

  18لغایت  14 18/11/99 مرد از الف تا صآمورزگارابتدایی ، آموزگار استثنایی  2

 12صبح لغایت  8 19/11/99 زن  از ض تا  یآموزگار ابتدایی   3

  18لغایت  14 19/11/99 مرد  از ض تا یآموزگار ابتدایی   4

ادبیات فارسی /تربیت بدنی/روانشناسی/علوم تربیتی/زبان  5

انگلیسی/عربی /علوم اجتماعی /تاریخ /جغرافیا/معارف 

 اسالمی 

  12صبح لغایت  8 20/11/99 زن



 زبان/تربیتی علومو روانشناسی/بدنی تربیت/ فارسی ادبیات 6

 معارف/جغرافیا/ تاریخ/ اجتماعی علوم/ عربی/انگلیسی

 اسالمی

 18لغایت  14 20/11/99 مرد

رشته های ریاضی/شیمی/علوم تجربی/علوم  7

زیستی/جغرافیای زمین شناسی/ حرفه وفن/هنر/مربی 

 امورتربیتی 

 12 لغایت صبح 8 21/11/99 زن

 علوم/تجربی علوم/شیمی/ریاضی های رشته 8

 مربی/هنر/وفن حرفه /شناسی زمین جغرافیای/زیستی

 امورتربیتی

 18 لغایت 14 21/11/99 مرد

رشته مراقب سالمت/مشاور/ /طراحی دوخت /کامپیوتر  9

 فیزیککودکیاری/گرافیک/ /

 12 لغایت صبح 8 23/11/99 زن

 ساخت/الکتروتکنیک/مشاور/سالمت مراقب رشته 10

 / کامپیوتر / چوب صنایع/ساختمان/وتولید

   تاسیسات/ الکترئنیک/مکانیک/گرافیک/فیزیک

 18 لغایت 14 23/11/99 مرد

 12 لغایت صبح 8 25/11/99 زن  جامانده ها 11

 18 لغایت 14 25/11/99 مرد جامانده ها 12

                                                   **** 

 : حضورداوطلب جهت تشکیل پرونده وبررسی آن الزامی است وعدم مراجعه به منزله انصراف از استخدام خواهدبود.تذکر

می شود وازانجام مراحل درصورت ناقص بودن مدارک ویا مغایرت آن بااطالعات ثبت شده درزمان ثبت نام جزءافراد فاقد شرایط تلقی  -

 بعدی محروم خواهد شد.

 زمان ومکان انجام مصاحبه پس از بررسی مدارک ومستندات به اطالع افراد پذیرفته شده خواهد رسید. -

 : موارد ذیل جهت مصاحبه الزامی است

 معرفی ازبنیاد علمی نخبگان برای داوطلبان نخبه  -

 710/29/07/92نامه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی موضوع بخش ارائه  -

 مدارک مربوط به نرم افزارهای کاربردی مرتبط بارشته شغلی  –تحقیق  –مقاله  –ترجمه –کتب تالیفی  ارائه -

کمیل آن به همراه تصویرمدرک تحصیلی ،تصویرشناسنامه ،کارت ملی به نماینده گزینش دریافت فرم اطالعات فردی گزینش وپس ازت -

 تحویل گردد.

 

 

 همدان  استاناداری  امور مدیر منابع انسانی و                                                                                        


