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  تعاليبسمه

 مقدمه 

اران نهضت یس و آموزشین حق التدریف معلمین تكلك ماده به قانون تعیقانون الحاق ) ۲بند (به استناد 

هـ ۵۶۶۱۰/ت ۷۹۷۹۵شماره  یین نامه اجرای) آئ۵ماده (و  ۱۳/۶/۱۳۹۷در آموزش و پرورش، مصوب  یسوادآموز

وه نامه ی ) ش۲/۳و بند ( ۶/۸/۱۳۹۸مورخ  ۹۸۴۴۳/۵۶۶۱۰ران و نامه شماره یت محترم وزأ یه ۳۰/۶/۱۳۹۸مورخ 

 یبرگزار تخصصی برایشرایط و ضوابط عمومی و ، وزارت آموزش و پرورش۲/۹/۱۳۹۸مورخ  ۱۶۰۱۵۰/۷۰۰شماره 

  گردد:به شرح زیر اعالم می   ن نامه مذكوری) آئ۵) ماده (۲ن حد نصاب موضوع تبصره (به منظور تع   یآزمون داخل

  بخش اول : تعاریف 

  اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است: ازمفاهیم برخی 

  :قانونالف) 
در وزارت   یاران نهضت سوادآموزیس و آموزشیالتدرن حقیعلمف مین تكلك ماده به قانون تعی  الحاققانون  

  ۱۳/۶/۱۳۹۷مصوب موزش و پرورش آ

  ن نامه:آ )ب 

  ران یوزمحترم أت یه ۱۳۹۸/ ۳۰/۶هـ مورخ ۵۶۶۱۰/ت۷۹۷۹۵مصوب شماره  یین نامه اجراآ 

  سازمان:  )ج

  كشور یو استخدام یسازمان ادار

  وزارت: )د

  و پرورش آموزشوزارت 

  دانشگاه: )هـ

  انیفرهنگدانشگاه 

  ینهضت سوادآموز اریو)  آموزش

س بدو خدمت و یآموزش تدر  ینش، گواهیبا مجوز گز  یو ادار  یت ضوابط و مقررات آموزشیكه با رعا  یفرد

 داشته و یهمكار یبا نهضت سوادآموز ۱۳۹۲تا قبل از سال  ۱۳۷۹از سال  یس در نهضت سوادآموزیشناسه تدر

  آنان هم اكنون ادامه دارد. یافت نموده و همكاریدر یاز محل اعتبارات دولت الزحمه خود راحق

  یدهنده مستمر(دونفر و باالتر) نهضت سوادآموزز) آموزش

 یهمكار یم با نهضت سوادآموزیصورت مستقبه  ۱۳۹۲تا قبل از سال  ۱۳۷۹كه از سال  یدهندگانآموزش 

الزحمه خود را از محل مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق

  آنان هم اكنون ادامه دارد. یهمكار افت نموده ویدر یاعتبارات دولت
  ) ایثارگران:ح

  شامل: ) درصد۲۵( پنج و بیستسهمیه  ایثارگران) ۱-ح

  جانبازان

  آزادگان

  شهدا فرزندان و همسر

  باالتر  و پنج درصد و بیست جانبازان فرزندان و همسر  

  اسارت سال  یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

  دیشه برادر و خواهر پدر، مادر، 



 

٣ 

  :) درصد شامل۵پنج (  سهمیه) ایثارگران ۲-ح

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

   درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

  اسارت سال  یک از کمتر آزادگان فرزندان

 
   :عبارتند از  هامدت حضور داوطلبانه در جبهه دتذکر: مراجع تأ

  های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودرده. معاونت نیروی انسانی هر یک از ۱

. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و ۲

 نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

  اد کشاورزی در مورد جهادگران. معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جه۳

 
   



 

٤ 

  داوطلبان  یو اختصاص بخش دوم : شرایط عمومی

  داوطلبان یشرایط عموم

  ایران تابعیت داشتن. ۱

  اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون شده درشناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین اعتقاد به دین. ۲

  التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. ۳

  قانونی برای مردان معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام. ۴

  .شوندمی استخدام که کاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن. ۵

  مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم. ۶

 موثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن. ۷

 صالح.اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیهای عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه. ۸

  باشند.بازنشسته  ایهای اجرایی و بازخرید خدمت دستگاه  نیروهای ءداوطلبان استخدام نباید جز. ۹

  یدانشگاه یلیدارا بودن مدرك تحص. ۱۰
 

 )۲۲/۰۱/۱۳۹۹(آزمون روز برگزاری تحصیل و کارت پایان خدمت، از فراغت تاریخ محاسبه در عمل مالک :تذکر 

    باشد.مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه میالتحصیلی فارغتاریخ  ،زمان فراغت از تحصیلمالک باشد. می 

  

  داوطلبان یشرایط اختصاص

  وزارت آموزش و پرورش:۲/۹/۱۳۹۸مورخ  ۱۶۰۱۵۰/۷۰۰وه نامه شماره ی) ش۲/۳ن بند (یمشمول

  یاران نهضت سوادآموزیآموزش *

  یدهنده مستمر(دونفر و باالتر) نهضت سوادآموزآموزش *

  
   



 

٥ 

  بخش سوم : مواد آزمون

  : یعموم آزمون مواد -الف

  عبارتند از :  مواد آزمون عمومی

  )ICDL هفتگانه هایاطالعات (مهارت  اوریفن. ۱

 مقدماتی  آمار و . ریاضی۲

 فارسی ادبیات و . زبان۳

 اسالمی  . معارف۴

 عمومی انگلیسی . زبان۵

 یذهن یهایهوش و توانمند عمومی، . اطالعات۶

 معارف هایسوال  به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون مصرح در دینی هایاقلیتتبصره: 

 هایسوال  سایر  شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، این مکتسبه صورت نمره این در و بوده معاف اسالمی

  شد. خواهد محاسبه عمومی آزمون

  
  : تخصصی آزمون مواد -ب

  :  عبارتند از تخصصی آزمون مواد

  تیم و تربی. اصول و فلسفه تعل۱

  یپرورش یشناس. روان۲

  رشد یشناس. روان۳

  سیها و فنون تدر . روش۴

  یآموزش یابی، سنجش و ارزشیریگ. اندازه۵

  ) می باشند. ۱( یک ضریب با ایچهار گزینه صورت به اختصاصی و عمومی سواالت مواد آزمون کلیه تذکر:

 
   



 

٦ 

  های قانونیبخش چهارم : امتیازات و سهمیه

  سهمیه ایثارگرانالف) 

) ٪۲۵برای مشمولین سهمیه ایثارگران (  ،جامع خدمات رسانی به ایثارگران  قانون)  ۲۱) ماده (۳بر اساس تبصره (

  باشد. یم  یالزامآزمونشده در  حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته  )هشتاد درصد( ٪۸۰  حداقلكسب  )،  ٪۵و (

  

  نیه معلولیسهم )ب 

) قانون جامع ٪۳ه سه درصد (یاستان و از محل سهم یستینامه از اداره كل بهزین با ارائه معرفیجذب معلول

ه داوطلبان معلول و ین كلیو رقابت ب  یاز معلوالن و در صورت كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون داخلت  یحما

  ر خواهد بود.یامكان پذ یبه دوره آموزش یدر هنگام معرف یازات فضلیبر اساس امت

  

  حات:یتوض

جامع  ) قانون۲۱درصد موضوع ماده ( ۲۵مندی از سهمیه استخدامی حداقل ایثارگران متقاضی بهره

الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم مندی از سهمیه مزبور نام و بهرهرسانی به ایثارگران برای ثبتخدمات 

د گردد و (سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران) ثبت  ایسجا نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تا

د بنیاد مذکور، مجاز به انتخاب    . دنباشنمیثارگران یا ٪۲۵ه یسهمدر صورت عدم تا

) قانون جامع خدمات ۲۱درصد موضوع ماده ( ۵مندی از سهمیه استخدامی حداقل ایثارگران متقاضی بهره

 مستندات دیتائ یبرابعد از ثبت نام  مندی از سهمیه مزبور الزم استبهرهنام و رسانی به ایثارگران برای ثبت 

  .ندیمراجعه نما التیو تشك یاداره امور ادار –به اداره كل آموزش و پرورش استان  ه مذكوریاستفاده از سهم

   



 

٧ 

  بخش پنجم : مراحل ثبت نام 

 انجام ۱۳۹۸ اسفند ماه ۲۰ سه شنبهتا پایان روز  ۱۳۹۸ اسفند ماه ۱۰ شنبهاز روز  اینترنتی صورت  به نام ثبت 

نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبتپذیرفت.  خواهد

  روزهای پایانی خودداری نمایند.

اطالعات خود ش یرایو یاند براثبت نام نموده ۱۳۹۸ستم اسفندماه یدهم تا ب یكه در بازه زمان یداوطلبان

الزم به ذكر است در  ند.یش اطالعات خود اقدام نمایرایو بهنسبت  ۱۳۹۸اسفندماه  ۲۲ان روز یتوانند تا پای م

 ،اندكه قبال ثبت نام نموده یشود و فقط داوطلبانید انجام نمیثبت نام جد ۱۳۹۸اسفندماه  ۲۲و  ۲۱ یروزها

  دهند.ش اطالعات خود را انجام یرایتواند وی م

  
  الف) مطالعه شرایط آزمون:

نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه در آزمون، باید در زمان ثبت  شركتداوطلب متقاضی  

را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا 

از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس   شود داوطلبین محترم، قبلتوصیه می

  نام در آزمون اقدام نمایند.نسبت به پرداخت هزینه و ثبت 

  : شده از مدارک اسکن ) تهیه فایلب 

 را   آن  فایل  و  نموده  اسکن زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب . عکس پرسنلی :  ۱

  در اختیار داشته باشد : اینترنتی نامسامانه ثبت طریق از ارسال برای

  باشد؛  شده گرفته جاری سال در کهتمام رخ) ( ۴۳ عکس -

   پیکسل باشد؛ ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و پیکسل ۳۰۰۲۰۰ حداقل بایدآن  اندازه ه ودوب JPG فرمت با -

  باشد؛  لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر  -

  باشد؛  کیلوبایت ۷۰کیلوبایت و حداکثر  ۱۵باید حداقل  شده ذخیره فایل حجم -

   باشد؛ شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

 باشد؛ سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی  -

 نیست قبول  شناسنامه و ...) قابل ملی، شناسایی (کارت هایکارت روی عکس اسکن و استفاده از :  ) ۱تذکر ( 

 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق پرسنلی و اصل عکس از داوطلبان است الزم و

 باشد. مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس :  ) ۲تذکر ( 

 سلب   وی  ازآزمون  در    شرکت  حق  و  شدهباطل  داوطلب  ثبت نام  غیر معتبر،  عکس  ارسال  صورت  در  :  )۳تذکر ( 

 ارسال  در اشتباه درخصوص قبلی،های آزمون در  آمده وجود به  مشكالت به توجه با گردد. الزم به ذکر استمی 

 گرددمی  تاکید است، داده رخ ، کنندمی  نام ثبت نتکافی در که برای داوطلبانی اکثراً  موضوع این که داوطلبان، عكس

 کنترل  به نسبت حتماً  نامی،ثبت  اطالعات کنترل  بر  دهید، عالوهمی انجام هانتکافی توسط را خود نام ثبت چنانچه

د دقت  ارسالی  عكس  در که است نگردد. بدیهی ارسال  عكس شما جای به دیگری داوطلب  عكس  اشتباهاً  تا نما

  شد. خواهد رفتار با وی مقررات مطابق و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال  صورت

  . کارت ملی۲

را با در نظر گرفتن مشخصات ۲و  ۱تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای  باید داوطلب :) ۱( تذکر 

  در سامانه بارگذاری نماید.  JPGنام به صورت فایل با فرمت زیر آماده نموده و در هنگام ثبت 

  تصویر با وضوح و کیفیت الزم باشد؛ -  

  کیلوبایت باشد؛ ۲۰۰کیلوبایت و حداکثر  ۳۰حداقل  -  

  های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.حاشیه -  

  



 

٨ 

  وجه: ج) پرداخت

به منوی «آزمون» در صفحه اول  با مراجعه شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید واجد متقاضیان

 ۶٫۰۰۰اضافه  نام در آزمون را به  ریال هزینه ثبت  ۶۱۰٫۰۰۰سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ  

مورد  CVV2کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی و کد داشتن پرداخت نمایند. جهت این امر، ریال خدمات پیامکی 

  باشد.نیاز می

اقدام موفق داوطلب جهت در صورت مخصوص هر داوطلب است که و ، کد منحصر به فرد »توکن پرداخت «

 کد «توکن پرداخت» را این ،لذا ضروری است داوطلبین یابد.داوطلب اختصاص مینام به پرداخت هزینه ثبت

نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود گردد) تا پایان مراحل ثبت(که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک می

تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه   هد. همچنین این کد، با کد ملی و شمارننگهداری نمای

  قابل بازیابی خواهد بود.

نام و انجام فرآیند مربوط به آن : در صورتی که داوطلب بالفاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت ۱تذکر 

نام نماید. برای تواند در زمان دیگری اقدام به ثبت را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، می

نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد تبایست از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه «ثباین امر، می

  نام نماید.کردن اطالعات درخواستی، اقدام به ثبت

آمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت : در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت  ۲تذکر  

اول سامانه)، گزینه «بازیابی ، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون(در صفحه ه باشدخود دسترسی نداشت

کد رهگیری/توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطالعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک 

  شود. می 

  گردد.های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمینام: به ثبت  ۳تذکر  

  نام:ثبتد) شروع فرآیند 

پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطالعات مرحله انجام می  ششنام در سامانه، در  فرآیند ثبت

  خود را وارد سامانه نماید.

  : بارگذاری مدارک ۱مرحله 

  گردد.در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری می

  : اطالعات فردی ۲مرحله 

  گردد.ب در این بخش در سامانه ثبت می مشخصات فردی داوطل

  : سهمیه ۳مرحله 

  باشد.این بخش مربوط به ثبت سهمیه داوطلبان می

  مهم : اتتذکر 

نام با سامانه مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، فقط افرادی امکان استفاده به دلیل ارتباط سامانه ثبت     - ۱

بنیاد شهید و امور ایثارگران  یایسجادر سامانه  نآنااطالعات شت که را خواهند داثارگران یادرصد  ۲۵از سهمیه 

درصد و نوع آن به صورت خودکار در سامانه  ۲۵در این صورت اطالعات مربوط به سهمیه  که ثبت شده باشد

  ثبت خواهد شد. 

در سامانه بنیاد شهید و امور ایثاگران ثبت نشده باشد و قصد استفاده از این اطالعات آنان داوطلبانی که 

ایند که پس از مراجعه به بنیاد شهید محل توانند از این سهمیه استفاده نمسهمیه را داشته باشند، فقط زمانی می 

خود را در سامانه مربوطه به ثبت برسانند. این دسته از داوطلبان و اطالعات ایثارگری  تشکیل پرونده خود، کدملی  

در تکمیل اطالعات نام خود را تکمیل نموده و ضروری است پس از درصد ثبت ۲۵ابتدا بدون استفاده از سهمیه 

د   ، اقدام به ویرایش اطالعات نامجهت ثبت   خص شدهدر مدت زمان مش بنیاد شهید و امور ایثارگران،  سامانه و تا

چنانچه این دسته از داوطلبان در مدت مذکور نتوانند درصد خود استفاده نمایند.  ۲۵خود نموده و از سهمیه 
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د قرار دهند، صرفًا تا  ماه فرصت دارند اطالعات خود را سفندا ۲۶اطالعات خود را در سامانه بنیاد شهید مورد تا

د برسانند. این افراد می روی   اسفندماه  ۲۶ای که در تاریخ بایست طبق مفاد اطالعیهدر سامانه بنیاد شهید به تا

بدیهی درصد نمایند.  ۲۵شود، اقدام به ویرایش اطالعات خود برای استفاده از سهمیه نام منتشر میسامانه ثبت

د اولویت ایثارگری داوطلب، ثبت نام فرد با سهمیه آزاد به قوت خود باقی خواهد ماند.   است در صورت عدم  تا

  ضمنا افرادی که از ثبت نام باز مانده اند در این تاریخ نیز می توانند ثبت نام کنند.

 یموزند كه مشخصات آنان قبال توسط نهضت سوادآین آزمون ثبت نام نمایتوانند در ا  یم  یفقط داوطلبان  -۲

و اطالعات آنان در نهضت  یكه كد مل یلذا افراد ؛آنان در سامانه آزمون موجود باشد ید شده و كد ملتا

  . آنان فراهم نخواهد بود یبراثبت نام در آزمون امكان د نشده است تا یسوادآموز

د  سوادآموزی  نهضت  سازمان  در  داوطلب  یك  اطالعات  كه  صورتی  در  توجه:   اذعان   داوطلب  و  است  نشده  تا

 زمانی  بازه( نام ثبت مهلت در دارد ضرورت نماید، نام ثبت آزمون در تواند می و باشد می شرایط واجد كه دارد

 مراجعه خود سكونت محل منطقه و شهرستان پرورش و آموزش ادارات سوادآموزی واحد به) اسفندماه  ۲۰ تا ۱۰

  .نماید پیگیری و

  : اطالعات تحصیلی ۴مرحله 

  گردد.اطالعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه می

  : اطالعات تکمیلی ۵ مرحله

باشد. همچنین داوطلب اطالعات تکمیلی شامل اطالعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت می 

ترین حوزه سامانه نزدیکدر صورت امکان، تواند استان و شهرستان محل آزمون خود را به سامانه اعالم تا می 

  کر خواهد گردید)آزمون را برای ایشان درنظر بگیرد(محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذ 

  : کد رهگیری ۶ مرحله

سامانه از وارد این مرحله شده و داوطلب رسد که به پایان می فرد نام در صورتی ثبت گردد صرفًا تاکید می 

  نماید.دریافت  «کد رهگیری»

  ه) ویرایش اطالعات

با مراجعه به پروفایل  توانندباشد، داوطلبان میدر زمانی که سامانه جهت ویرایش اطالعات داوطلبان باز می

  کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطالعات» اقدام به ویرایش اطالعات ثبت شده خود نمایند. 
  

بایست دوباره در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتمًا می :  نکته بسیار مهم  

ا مشاهده نماید، در غیر این صورت، مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود ر  ۶تمامی  

رات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطالعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر   تغ

  .خواهد بود
  

 :آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه  وآزمون برگزاری  و) زمان

سایت مرکز آزمون جهاد   روی  بر   پرینت  و  مشاهده  برای  ۱۳۹۹  ن ماهیفرورد  ۱۹از تاریخ    ،آزموندر    شرکت  کارت

 هااستان  مراکز  در  ۹۱۳۹  ن ماهیفرورد  ۲۲جمعه  روز    درآزمون  گرفت.    خواهد  قرار  .hrtc.irwwwدانشگاهی به آدرس  

ن  مالک  .شد  خواهد  برگزارها  ر شهرستانیو حسب مورد و بر اساس آمار شركت كنندگان در سا  امتحانی  حوزه  تع

نام جهت روز آزمون» در فرم ثبتداوطلب اعالم شده  «شهرستانترین حوزه برگزاری آزمون به نزدیکداوطلبان، 

آزمون در    شرکت  کارت  بر رویآزمون    برگزاری  محل  و  شروع  نمود. ساعت  خواهند  نام درجفرم ثبت  در  که  باشدمی 

 ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر  به الزمرسید.  داوطلبان خواهد آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج

د منزله به  توسطآزمون  اجرای پس از داوطلبان مدارکاصل  و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطالعات تأ

    قرار خواهد گرفت. مورد بررسی آموزش و پرورش
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 نتیجه  اعالم بخش ششم : مراحل و نحوه

 :حدنصاب علمی الف) کسب

 و حد نصاب امتحان  محاسبه  تخصصی  و  عمومی  هایحیطه  تفکیک  به  داوطلبان  نمرات،  آزمون  برگزاری  از  پس

درصد) برای حیطه عمومی   ۴۰رزش وزنی چهل درصد(نمرات آزمون فرد با ا  آن  نمره كل آزمون كه در  ٪۵۰بر اساس  

   .گیردمی قرار داوطلبان مراحل انتخاب درصد) برای حیطه تخصصی محاسبه و مبنای سایر ۶۰( و شصت درصد

 : مهم تذكر 

پروفایل   طریق  از  کتبی  کارنامه آزمون  صرفاً   و  حذف  استخدامی  مراحل  ادامه سایر   از  حد نصاب،  فاقد  داوطلبان

ك بار توسط یدر طول برنامه صرفا    یضمنا آزمون داخل  .بود  خواهد  مشاهده  قابل  هاآن  برای  اطالع  جهتشخصی  

  .گردد یوزارت برگزار م

نصاب الزم در آزمون داخلی به منزله استخدام تلقی نشده و استخدام افراد دارای حد كسب حد  تبصره: 

نصاب، با در نظر گرفتن نیاز و در سقف مجوزهای تخصیص یافته (سالیانه) و اعمال امتیازات عوامل امتیازآور (فرم 

  پذیرد.صورت می امتیازبندی)

  

  
 هیج اولیاعالم نتاب) 

 یمدارك استان معرف یبه كارگروه بررسجهت بررسی مدارک كه حدنصاب آزمون را كسب نموده اند  یافراد

(امتیازات و  نمره کل افراد در کارنامه اولیه صادرشده، صرفًا بر اساس اطالعات خوداظهاری داوطلبگردند.  یم

، اعالم اعمال مستندات مربوطو ها، پس از بررسی، انطباق های قانونی) بوده و نتیجه نهایی نمرات آنسهمیه

  خواهد گردید.

  
 ییج نهای) اعالم نتاج

به همراه  گردند یم یحد نصاب) معرف یدارا ی(قبول ییرفته شده نهاین مرحله به عنوان پذیكه در ا یافراد. ۱

فرم و بر اساس  ظرفیت استخدام سالیانه اعالمی توسط سازمان در سقفو ن نامه ی) آئ۴ن ماده (یر مشمولیسا

  شوند.امتیازبندی به دانشگاه فرهنگیان برای گذراندن دوره آموزشی یك ساله در شغل آموزگاری معرفی می
همكاری نهضت سوادآموزی  با    ۱۳۹۲كه قبل از سال    آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و باالتر  .  ۲

در و ) آئین نامه ۴به همراه سایر مشمولین ماده ( )حد نصاب  پس از قبولی در آزمون داخلی (كسبد؛ انداشته

فرم امتیازبندی به دانشگاه فرهنگیان برای و بر اساس  ظرفیت استخدام سالیانه اعالمی توسط سازمان سقف

  شوند.گذراندن دوره آموزشی یك ساله در شغل آموزگاری معرفی می

دی در آزمون شركت نموده و حد نصاب الزم را نیز كسب نماید و یا پس از معرفی افراد به چنانچه فر . ۳

ن نامه  دانشگاه جهت گذراندن دوره آموزشی، محرز گردد كه فرد یا افراد معرفی شده فاقد شرایط قانون و آ

ن تكلیف و استخدام حذف خواهند شد.   بوده اند از ادامه روند تع

  


