
 يك برابر ظرفيت اعالم اسامي پذيرفته شدگان اطالعيه»

 «وزارت آموزش و پرورش 9911ستخدام پيماني سال اآزمون 

  

شامار    )موضاو  مواوز   وپارور   وزارت آماوز   9911با عنايت به برگزاري آزمون استخدام پيماني ساا      

؛ ماككور يج يك برابر ظرفيات آزماون   درخصوص نتا سازمان اداري واستخدامي كشور(، 99/20/9911مورخ  19939

هاي عماومي گزين،،گاواهي   )بررسي صالحيت شدگان مكلفند به منظور طي ساير مراحل قبل از استخدام قبو 

هااي  عدم سوءپيشينه، آزمايشات و معاينات پزشكي، تشاكيل پروناد  اساتخدامي و آماادگي شرات شاركت در دور       

 كرونا مراقبت و كنتر  دستورالعملراين اساس رعايت دقيق مفاد . ببه شرح ذيل اقدام نمايندآموزي( مرارت

ي تتندرسا  دفتار ساالمت و    99/3/9911ماورخ   924812/320)موضو  ناماه  اشتماعي  گكاريفاصلهو  91 ويروس

شمعيات خاانواد  و مادارس وزارت     دفتر ساالمت،   92/3/9911مورخ  0092/920وزارت متبو  منضم به نامه شمار  

آزمايشاات و معايناات    انواام  هاي عماومي گازين،،  بررسي صالحيت، در زمان مان وآموز  پزشكي(در برداشت،

 باشد؛الزامي مي شدگانازسوي معرفي تشكيل پروند  استخدامي و پزشكي

 

توانند از طرياق بخا، پاساخيويي    داوطلباني كه درخصوص نتايج نرايي آزمون سواالتي دارند مي -1

اقدام و يا باتمااس تلفناي    www.sanjesh.orgكشور به نشاني:  اينترنتي سازمان سنو، آموز 

 در ميان بيكارند. 209با پي، شمار   80939در ساعات اداري با شمار  تلفن : 

مديريت منااب  اناااني   شدگان يك برابر ظرفيت شرت پيييري امور مربوط به استخدام خود به قبو  -2

 اشعه و راهنمايي الزم را دريافت نمايند.وپرور  استان مركل آموز امور اداري ادار  و 

 وهااته گازين، ادار  كال آماوز      ساوي از هاي عماومي  شرت بررسي صالحيتشدگان پكيرفته -3

 :اقدامات ذيل را به عمل آورند، (سرميه خدمتي)پرور  استان محل استخدام 

در صورت عدم تحويل فرم اطالعات فردي و مدارك درخواست شد  در مرحله مصاحبه  -9-9

از چاپ فرم اطالعات فردي از سايت دبيرخانه هيات مركزي  استخدامي ضرورت دارد پس

نابت به تكميل دقيق فرم و الصاق يك قطعه  www.gozinesh.medu.irگزين، به نشاني 

عكس به آن اقدام و به همرا  تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي )حداكثر به مدت 

هاي گزين، استان عت از تاريخ انتشار اسامي(، به وسيله پات پيشتاز به آدرس هاتهسا 84

در تكميل فرم اطالعات  لكاخود، ارسا  و يا به صورت حضوري تحويل نمايند. محل خدمت 

http://www.gozinesh.medu.ir/


فردي دقت كافي معمو  گردد. بديري است مائوليت هرگونه نقص و نارسايي در تكميل فرم 

 به عرد  فرد خواهد بود.

دم تكميل فرم مربوط و يا عدم ارسا  به موق  آن به هاته گازين، اساتان محال خادمت، باه      ع -0-9

 گردد.منزله انصراف از استخدام تلقي مي

 

آزمايشات پاراكلينيكي و تشكيل پروند  استخدامي افراد واشد شرايط  ،)تكميلي( پزشكيمعاينات  -4

هاي مان با بررسي صالحيتوپرور  استان محل خدمت همزمعرفي شد  به ادار  كل آموز 

پكيرد. براين اساس داوطلب واشد شرايط پس از انتشار اسامي در سايت سازمان عمومي صورت مي

و امور اداري ادارات كل آموز مديريت مناب  انااني و  پيييري ازآموز  كشور ضمن  سنو،

نامه به اخك معرفي ، نابتبندي اعالم شد  استان()طبق تقويم زمان پرور  استان سرميه خدمتي

شرت گواهي عدم سوءپيشينه و... به منظور تشكيل پروند  استخدامي با رعايت ساير قوانين و 

 مقررات مربوط در زمان مقرر اقدام نمايند.

انواام معايناات    ،چنانچه به هر دليلي صالحيت عمومي فرد پكيرفته شد  مورد تائيد قارار نييارد   :توضيح

 پزشكي و سوءپيشينه هيچيونه حقي براي استخدام فرد پكيرفته شد  ايواد نخواهد كرد.

شدگان نرايي معاينات پزشكي و... پكيرفته هاي عمومي، انوام آزمايشات،درصورت تائيد صالحيت -5

يك ما  اي كه به همين منظور حداقل آموزي به اطالعيهمكلفند به منظور شركت در دور  مرارت

وپرور  به آموز  كشور در پرتا  وزارت آموز پس از انتشار اسامي از سوي سازمان سنو، 

 درج خواهد شد مراشعه نمايند.  www.medu.ir  نشاني

 آموزيمقرر است دور  مرارت بيني شد ،دي پي،نبهاي انوام گرفته و زمانريزيبراساس برنامه -6

     ،هاي عمومي)گزين،(پس از اعالم نتايج بررسي صالحيت مككور،شدگان آزمون پكيرفته

و حضور  نامهاي الزم شرت ثبتشد  آمادگيلكا شاياته است داوطلبان پكيرفته  .رساني شود اطال 

صراف هاي مرارت آموزي به منزله اننام به موق  در دور عدم ثبت .داشته باشنددر دور  ياد شد  را 

 از استخدام تلقي خواهد شد.

هااي  اي در ويژگاي هاي تخصصي و حرفهآيند قانوني براي ارزيابي صالحيتمصاحبه استخدامي فر -7

شخصيتي، انييز ، عالقه و ميزان شناخت و انتظاارات داوطلباان حرفاه معلماي باه منظاور انتخاا  و        

وقت مقرر، در چارچو  شرايط و  باشد كه بر اساس معيارهاي تعيين شد  درپكير  افراد اصلح مي

http://www.medu.ir/


نامه مصاحبه اشراء شد  است. رعايت موارد ذيل درخصوص اعتراض باه  ضوابط اعالم شد  درشيو 

 باشد: نتيوه مصاحبه استخدامي الزامي مي

تقاضاي بررسي و رسيدگي مودد به نتايج مصاحبه استخدامي بعد از اعالم قطعي نتايج  -9-9

و نرايي داوطلبان، صرفاً از طريق ادار  كل آموز  آزمون استخدامي و صدور كارنامه

 گيرد.انوام مي )پيوست(« فرم رسيدگي به اعتراض»بر اساس پرور  استان محل مصاحبه 

صورت رسيدگي به اعتراض مصاحبه استخدامي، حداكثرتا يكما  بعد از اعالم نتايج قطعي  -0-9

 .پكيردمي

مالك عمل  در بررسي اعتراضات ،شرايط و ضوابط مندرج در آگري آزمون استخدامي -9-9

بنابراين به منظور صيانت از حقوق ساير داوطلبان آزمون استخدامي،  .خواهد بود

مانند تاريخ اخك مدرك ) اعتراضات مربوط به عدم برخورداري از شرايط و ضوابط مزبور

، عدم انطباق رشته تحصيلي دانشياهي، كبر سني، نداشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه

 باشد. ، قابل بررسي نمي(و... ا شغلب

موارد پزشكي كه در فرآيند مصاحبه استخدامي به كميايون شوراي دانشيا  علوم به  -8-9

قانون مديريت خدمات  80پزشكي استان ارشا  شد  و پاسخ الزم مطابق بند )ز( ماد  

 د. شونامه اشرايي ماد  مزبور، داد  شد  است، ترتيب اثر داد  نميكشوري و آئين

توسط داوطلاب  مدارك و ماتنداتي كه بعد از مرلت مقرر براي انوام مصاحبه استخدامي   -5-9

 . مالك عمل نيات ،دشوارائه 

 شلاه  مصو قانون مديريت خدمات كشوري  88قانون اصالح ماد  با توشه به  -3-9

هشتمين آزمون استخدامي برگزاري از مولس شوراي اسالمي، قبل  93/23/9911 مورخ

 «پكيريبومي»تعيين وضعيت شرت الزم رساني اطال  هاي اشرايي كشورتيا متمركز دس

سوي سازمان سنو، آموز  كشور صورت گرفته است. بنابراين به  ازداوطلب 

هاي تغيير وضعيت بومي بودن، ترتيب اثر داد  نخواهد شد. مائوليت عدم اقدام درخواست

وز  كشور به عرد  داوطلب مي سوي سازمان سنو، آم مقتضي در مرلت تعيين شد  از

 باشد.   

    
 ريزي منابع انساني و امور اداريمركز برنامه             

 وزارت آموزش و پرورش                                          

 


