
 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 توسعه منابع برنامه ریزی ومعاونت 

 انسانی و امور اداری نیرویمرکز برنامه ریزی 

 مدیریت منابع انسانی و امور اداری-کل آموزش و پرورش خراسان رضویاداره 

 1399 آزمون استخدام پیمانی سال ارزیابی مدارک و مستندات داوطلب قبل از مصاحبه

 ....................................رفته شده: غلی پذیش رشته ...........................................کد ملی:  ...............................................نام و نام خانوادگی داوطلب: 
 

 غیر مجاز مجاز عنوان های ارزیابی

   کارت ملی      تطبیق اصل مدارک شناسایی:       شناسنامه -1

    (4/7/1399وظیفه و یا معافیت دائم تا کارت پایان خدمت )پایان خدمت  -2

از  تمام سال 35یسانس لبه بعد() 20/6/1369 سال تمام از تاریخ 30شرط سنی با توجه به مدرک تحصیلی )فوق دیپلموضعیت داوطلب از نظر  -3

 به بعد(20/6/1359سال تمام از تاریخ  40)فوق لیسانس (به بعد 20/6/1364 تاریخ

 وز.............ماه .............. سال:   .............ر(20/6/1399) نامتاریخ تولد ....../........./........ سن دقیق داوطلب در روز اول ثبت 
  

 (ی استخدامتوضیحات عموم-بخش اولمواردی که  با ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مجاز داوطلب افزوده شده: ) -4

 یمعاف از شرایط حداکثر سن  انبخش دوم شرایط عمومی داوطلب 11تبصره یک مادهموضوع  -
 ال...... س........... مدت .........سال ... 5تا میزان   انشرایط عمومی داوطلب بخش دوم11ماده  2اول تبصره موضوع ردیف  -
مردت حضرور  29/5/67ایرت لغ 31/6/59حضرور در جبهره)از تراریخ    انعمومی داوطلبربخش دوم شررایط11ماده  2تبصره  2ردیف موضوع  -

................ 
 .......................................مدت خدمت  بخش دوم شرایط عمومی داوطلبان11ماده 2تبصره3دیف موضوع ر-
 ( مدت ........................میزان خدمت غیررسمی) وطلبان بخش دوم شرایط عمومی دا 11ماده2تبصره4موضوع ردیف -

  

            هیدشدرصد جانبازی............    همسر یا فرزند  جانباز و آزاده  نوع سهمیه: ایثارگران: %25استفاده از سهمیه  -5

   و باالتر %25مسر یا فرزند جانبازه              همسر یا فرزند آزاده یکسال و باالی یکسال اسارت                   پدر،مادر,خواهر یا برادر شهید

  رزند آزاده )با کمتر از یکسال اسارت(فدرصد جانبازی ..................  ( %25فرزند جانباز)زیر    نوع سهمیه:  ایثارگران: %5استفاده از سهمیه  -6

   با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه() فرزند رزمنده    همسر رزمنده     رزمنده

                                                          فوق لیسانس            لیسانس            فوق دیپلم         ش استخدامی مدرک تحصیلی:         ارز -7

        ............./.......... رشته تحصیلی.........................تاریخ فراغت از تحصیل:............/. 

                ابل قبول نمی باشد.                                ق 4/7/1399 تاریختوجه: مدارک تحصیلی اخذ شده بعد از 
  

   (1)پیوست شمارهتطبیق رشته تحصیلی و جنسیت با عنوان شغلی پذیرفته شده در آزمون -8

   ..................معرفی نامه......تاریخ  شماره و ندارد   مدارک معلولیت: معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور)یا اداره کل بهزیستی استان( دارد -9

   می باشم. 3تا  1مشمول حافظان قرآن درجه  -10

مشمول اولویت  10/8/1399مورخ  36/710زمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه سا 27/7/1399-369488با توجه به بخشنامه شماره  -11

 مراکز استان ها(داوطلبان بومی شهرستان ها) به غیر از شهرستان تهران و 

 نمی باشد       هرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان شغل محل مورد تقاضا یکی می باشدش-الف

قاضا تن شغل مورد غییرات در تقسیمات کشوری در سنوات مختلف و اختالف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد با شهرستابا توجه به ت-1

 اداره کل ثبت احوال استان الزامی است.داشتن نظر 

 ندارد       اوطلب حداقل ده سال سکونت با ارائه استناد و مدارک ذیل در شهرستان شغل محل مورد تقاضا را داردد-ب

ن مورد ر شهرستا( دسکونت با ارائه استشهاد محلی براساس فرم پیوست ممهور به مهر نیروی انتظامی)پاسگاه یا کالنتری محل حداقل ده سال-1

 تقاضا

هرستان شزش و پرورش حصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی،راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموتداشتن گواهی -2

تان محل مورد رد در شهرسفی ن فعلمربوطه، به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده ساله سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بود

 تقاضا.

 می باشد. 20/6/99 ورخم تذکر مهم: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، آخرین تقسیمات کشوری دراولین روز ثبت نام برای آزمون یعنی

  

 الف-2نمون برگ شماره 

 شماره پذیرش:

 توسط داوطلب تکمیل شود کادراین  :توجه



 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 منابعتوسعه و  برنامه ریزیمعاونت 

 انسانی و امور اداری نیرویمرکز برنامه ریزی 

 

 

 ..........................یرفته شده: ذپ یرشته شغل .............................................کد ملی:  ....................................................نام و نام خانوادگی داوطلب: 

 

 .........................................................:.......عنوان دقیق رشته تحصیلی درج شده در گواهی موقت یا دانشنامه : ............................... مدرک تحصیلی

 

  

 دسرتگاههای از یک چباز خرید هی یا و اخراجی کارمند ،پیمانی،)آزمایشی،قطعی( رسمی مستخدم ................................. اینجانب -12

 .باشدمی .............................. 99پیمانی سال آزمون نام ثبت هنگام در اینجانب تحصیلی مدرک آخرین ضمناً. باشمنمیدر زمان گزینش  اجرایی

 .دادهیچگونه مدرک دیگری مرتبط با آزمون استخدامی ارائه نخواهم وکلیه مدارک خود را تحویل نموده 

 

 ...................................ء:.....نام و نام خانوادگی داوطلب: .....................................                                  امضا

 

 ..........لفن همراه:.......................ت      تلفن ثابت:................................................................                            

 

 غیر مجاز مجاز

  

 

 وضعیت نهایی داوطلب:

 فاقد شرایط واجد شرایط ایثارگری: %25الف: مشمول سهمیه 

 فاقد شرایط واجد شرایط ایثارگری: %5ب: مشمول سهمیه 

 فاقد شرایط واجد شرایط ج: مشمول سهمیه معلولین:

 فاقد شرایط واجد شرایط سهمیه آزاد:د: 
 

 

     دارد نیاز به پردازش مجدد توسط سازمان سنجش آموزش کشور  ندارد 

 .در صورت نیاز به تغییرات در سامانه سنجش ثبت گردد 

 

 صاحبه صادر گردید.محضور در  یرامه ببا توجه به مراتب فوق برای آقای/ خانم ................................................ معرفی نا
 

 امضاء       نام و نام خانوادگی داوطلب:

 

 امضاء     نام و نام خانوادگی بررسی کننده: 

 

 امضاء   : بررسی مدارک و مستندات دبیر کارگروه نام و نام خانوادگی

 توسط داوطلب تکمیل شود کادرتوجه: این 


