
 1 شماره طالعیها

 آزمون درخصوصاستان قزوین  اداره کل آموزش وپرورش  استخدام کارشناسی

 1۳۹۹ سال پیمانی استخدام

 آزمون ظرفیت برابر چند شدگان پذیرفته کلیه اطالع  بهضمن  عرض تبریک 

 استخدامی آزمون نتایج اعالم به توجه بامی رساند :  قزوین استان سهمیه استخدامی

نسبت به آماده سازی و  سنجش سازمان طریق از کشور اجرایی دستگاههای متمرکز

تحویل  مدارک ذیل برای تشکیل پرونده طبق جدول زمانبندی اعالم شده در 

 اطالعیه های بعدی اقدام نمایند.

 سنجش سازمان سایت از استخدامی آزمون کارنامه پرینت-1

 شده نویسی پشت) جاری درسال شده تهیه 3×4 رخ تمام عکس قطعه شش-2

 صفحات تمام از تصویر برگ یک و شناسنامه اصل-3

 روی و پشت تصویر برگ یک و ملی کارت اصل-4

 ( برادرانبرای ) آن تصویر و دائم معافیت یا خدمت پایان کارت اصل-5

 بر لیسانس فوق/  لیسانس تحصیلی مدرک موقت گواهینامه یا دانشنامه اصل-6

 آن تصویر برگ یک و( انتخابی محل -شغل کد برابر) مجاز تحصیلی مدرک اساس

 اداره به خطاب معلولین برای بهزیستی سازمان از روزه ب رسمی نامه معرفی اصل-7

 قزوین استان پرورش و آموزش کل

 3 تا1 درجه قرآن حافظین مشمولین مدارک تصویر و اصل-8

 شدگان قبول برای ایثارگران امور و شهید بنیاد از روزه ب رسمی نامه معرفی اصل-9

 کل اداره به خطاب جانبازی درصد و ایثارگری نوع ذکر با ایثارگران سهمیه طریق از

 قزوین استان پرورش و آموزش

 رزمنده) ایثارگری سهمیه ازطریق شدگان قبول برای جبهه در حضور گواهی اصل-10

 (رزمنده فرزند -



 (نخبگان امتیازات از استفاده متقاضی افراد برای) نخبگان بنیاد از نامه معرفی فرم-11

 22 ازتاریخ اجرایی های دستگاه در وقت تمام و سمی غیرر خدمت سوابق اصل-12

 است شده پرداخت دولتی اعتبارات محل از آنها حقوق که بعد به 1357 ماه بهمن

 استفاده سنی شرایط تقلیل از سن افزایش بدلیل خواهند می که افرادی برای)

 (نمایند

در صورت استفاده از سهمیه بومی شهرستان تکمیل فرم استشهاد محلی با  -13

 تائید کالنتری محل

 :مورد نیاز هسته گزینش استان مدارک

 هیات دبیرخانه پرتال از گزینش هسته فردی اطالعات فرم تکمیل و دریافت -1

 نسخه 2 در  https://gozinesh.medu.ir/fa نشانی به گزینش مرکزی

 .گردد تکمیل

 3×4 عکس قطعه  2  -2

 ( لیسانس فوق/لیسانس)تحصیلی مدرک تصویر -3

  ملی کارت و شناسنامه صفحات تمامی تصویر -4

 (  برادران) خدمت پایان کارت تصویر -5

   قبولی کارنامه پرینت -6

 یک اخیر سال یک در...  و ورزشی -  فرهنگی - علمی مقام کسب درصورت -7

 .دردگ ارائه مذکور حکم تصویر از برگ

 در صورت استفاده از سهمیه ایثارگری گواهی مربوطه ارائه گردد . -8

 

 

 اداره امور اداری وتشکیالت اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

 ) کارشناسی استخدام(


