اطالعیه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد درخصوص بررسی مدارک و مصاحبه استخدامی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت

آزمون استخدام پیمانی
بدینوسیله به اطالع کلیهه پذیرفتهه دهدن
جه

چنهد برابهر ررفیه

سال 8931

آزمهو اسهتادا پیمه ی سه

تشکیل پرویده و ط مراحل استادام ب همراه دادتن کلیه مداسک الز  ،طبق بری مهه زمه

اموساداسی اداسه کل آموزش و پروسش است

یزد به یش ی

یزد  ،چه س ساه فرهنگی

 8931مه سسه ید
بنهدی یهل بهه اداسه

 ،کوچه سهردوساه اداسه کهل آمهوزش و

پروسش یزد  ،اداسه اموس اداسی مراجعه یم ئید .
بدیه

اس

دسصوست عد مراجعه دسمهل

مقرس برای برسس

مداسک و مستندات  ،به منزله انصراف از استادا تلق

خواهد دد  .ضمن ً به مداسک ی قص ترتیب اثر داده یاواهد دد.
مدارک الزم :

 -1پرینت کارنامه قبولی آزمون ( پذیرفته شدگان می توانند کارنامه قبولی آزمون را از سایت سنجش دریافت نمایند)
 -2چهارقطعه عکس تمام رخ  3×4تهیه شده درسال جاری.
 -3اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن .
 -4اصل کارت ملی جدید (یا قدیمی بهمراه رسید تعویض کارت ملی دارای کد رهگیری) و تصویر پشت و روی آن.
 -5اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادران) و تصویرآن( .کارت معافیت تحصیلی قابل قبول نمی باشد)
تبصره  :چنانچه افرادی در سالهای قبل معاف گردیده و ازتاریخ  1331/70/12به بعد کارت آن را تعویض نموده اند ،حتماً
عالوه برکارت معافیت دائم ،باید گواهی که تاری خ دقیق معافیت در آن قید شده باشد ،از نظام وظیفه دریافت نموده و به همراه
داشته باشند.
 -6اصل دانشنامه یا اصل گواهینامه موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز (برابرکد "شغل -محل انتخابی") و یک برگ تصویر آن.
 -0اصل معرفینامه رسمی از سازمان بهزیستی ( ویژه سهمیه معلولین).
 -1اصل سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها  ،موسسات و  ( ...موارد ذکر شده در تبصره  2ذیل بند  11بخش
شرایط عمومی  -صفحه  2آگهی استخدام ) ازتاریخ  22بهمن ماه  1350به بعد که حقوقشان از محل اعتبارات دولتی
پرداخت شده است (در گواهی فوق باید " تمام وقت " و " از بودجه دولت استفاده می کنند " ذکر شده باشد ) .
ضمنا" گواهی باید به تایید (مهر وامضاء) ذیحسابی دستگاه صادرکننده گواهی نیز رسیده باشد.
 -3ایثارگران ،اصل مدارک و مستندات ایثارگری که در زمان ثبت نام درآزمون استخدام پیمانی در پرتال سازمان سنجش آموزش
کشور اعالم نموده اند را براساس کد" شغل -محل انتخابی " در استان مربوط باید ارائه نمایند  ( .ویژه سهمیه  5درصد
رزمندگان و  25درصد ایثارگران )  .ضمناً نامه ایثارگری می بایست از طرف مراجع ذیصالح که در دفترچه ثبت نام اعالم
گردیده ،تهیه شود( .به سایر مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد).

×

ضمنا " فرم اطالعات فردی ( ضمیمه اطالعیه ) را بصورت خوانا  ،دقیق و کامل تکمیل نموده و با دو قطعه عکس  9 4جدید
پشت نویسی شده  ،تصویرتمام صفحات شناسنامه  ،تصویرکارت ملی ( پشت و رو ) در زمان مراجعه همراه داشته  ،تا به نماینده هسته
گزینش تحویل نمایید .

برنامه زمان بندی تحویل مدارک به اداره اموراداری و تشکیالت اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

رشته

زمان تحویل مدارک

ساعت

زمان تقریبی مصاحبه

مراجعه

آموزگار ابتدایی(خانم ها)

چهارشنبه  8 0318/01/52الی  05یک شنبه 0318/01/51

آموزگار ابتدایی و استثنائی(آقایان)

پنج شنبه  8 0318/01/52الی  00یک شنبه 0318/01/51

هنرآموز

پنج شنبه  8 0318/01/52الی 00

یک شنبه  0318 /01/51تا
سه شنبه 0318/00/0

دبیر ریاضی  ،زبان انگلیسی ،علوم زیستی و
بهداشتی  ،شیمی ،علوم تجربی ،فیزیک،

شنبه 0318/01/58

 8الی 05

دوشنبه 0318/01/31

حرفه و فن (کاروفناوری)
دبیران تربیت بدنی ،مشاور
دبیر ادبیات فارسی ،علوم اجتماعی  ،عربی،
تاریخ  ،جغرافیا  ،معارف اسالمی ،هنر
مربی امور تربیتی مدارس ،مراقب سالمت
مدارس
آموزگار استثنائی (خانم ها)

یک شنبه  8 0318/01/51الی 05
دوشنبه 0318/01/31

سه شنبه  0318/00/0تا
پنج شنبه 0318/00/3

 8الی 05

چهارشنبه 0318/00/5

سه شنبه  8 0318/00/10الی 05

پنج شنبه 0318/00/3

چهارشنبه  8 0318/00/15الی 00

شنبه 0318/00/2

تذکر مهم :
 -8افرادی که کسر مدرک دارند هر چه سریعتر نسبت به تهیه مدارک اقدام نمایند .اگر مشکلی در زمینه مدارک
الزم دارید با شماره  99844134تماس بگیرید.
 -3زمان دقیق انجام مصاحبه تخصصی پس از تکمیل پرونده و صدور معرفینامه ،در همان روز تکمیل پرونده به
متقاضیان اعالم خواهد شد.

