اطالعیه شماره 1
(لطفاً اطالعیه را بطور کامل مطالعه نمایید)
قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال  1399وزارت آموزش و پرورش
بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیماای ساا  1399ما سسااید
هه زو ی از
جهت تشکیل پرویده و ط مراحل استخدام  ،مداسک ذیل سا تهیه و طبق برنامه زمان بندی (که به
طریق همین سایت اعالم می گر ) به اداسه اموساداسی و تشکیالت اداسه کل آموزش و پاروسش اساتان یابد باه
یشای
بدیه

یبد ،چهاس ساه فرهنگیان  ،کوچه سردوساه اداسه کل آموزش و پروسش یبد  ،اداسه اموس اداسی مراجعه یمائید.
است عدم مراجعه دس مهلت مقرس برای برسس

مداسک و مستندات ،به منبله انصراف از استخدام تلق

خواهد شد  .ضمنا به پرویده های یاقص ییب ترتیب اثر داده یم شود.
مدارک الزم :
 -1پرینت کاسیامه قبول آزمون ( پذیرفته شدگان م توایند کاسیامه قبول آزمون سا از سایت سنجش دسیافت یمایند)
 -2چهاسقطعه عکس تمام سخ  3×4تهیه شده دسسا جاسی.
 -3اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن .
 -4اصل کاست مل جدید (یا قدیم بهمراه سسید تعویض کاست مل داسای کد سهگیری) و تصویر پشت و سوی آن.
 -5اصل کاست پایان خدمت یا معافیت دائم (ویژه برادسان) و تصویرآن( .کاست معافیت تحصیل قابل قبو یم باشد)
تبصره چنایچه افرادی دس سالهای قبل معاف گردیده و ازتاسیخ  1399/06/29به بعد کاست آن سا تعویض یموده اید،
حتماً عالوه برکاست معافیت دائم  ،باید گواه

که تاسیخ دقیق معافیت دس آن قید شده باشد ،از یظام وظیفه دسیافت

یموده و به همراه داشته باشند.
 -6اصل دایشنامه یا گواهینامه موقت براساس مدسک تحصیل

مجاز (برابرکد "شغل -محل ایتخاب ") و یک برگ تصویر آن.

 -7اصل معرف یامه سسم از سازمان بهبیست ( ویژه سهمیه معلولین).
 -8اصل سوابق خدمت غیرسسم

و تمام وقت دس وزاستخایه ها  ،موسسات و  ( ...مواسد ذکر شده دس تبصره  2ذیل بند 11

بخش شرایط عموم  -صفحه  2آگه استخدام ) ازتاسیخ  22بهمن ماه  1357به بعد که حقوقشان از محل اعتباسات
دولت پرداخت شده است (دس گواه فوق باید عباست های " تمام وقت " و " از بودجه دولت استفاده م کنند "
ذکر شده باشد )  .ضمنا" گواه باید به تایید (مهر وامضاء) ذیحساب دستگاه صادسکننده گواه ییب سسیده باشد.
 -9ایثاسگران ،اصل مداسک و مستندات ایثاسگری که دس زمان ثبت یام دسآزمون استخدام پیمای دس پرتا سازمان سنجش
آموزش کشوس اعالم یموده اید سا براساس کد" شغل -محل ایتخاب " دس استان مربوط باید اسائه یمایند  ( .ویژه سهمیه
 5دسصد سزمندگان و  25دسصد ایثاسگران)  .ضمناً یامه ایثاسگری م بایست از طرف مراجع ذیصالح که دس دفترچه ثبت
یام اعالم گردیده ،تهیه شود( .به سایر مداسک ترتیب اثر داده یخواهد شد).
 -10تکمیل و اسائه فرم استشهاد محل سکویت (فرم موجود دس سایت سنجش) برای برخوسداسی از اولویت بوم
افرادی که از بند محل سکویت برای استفاده از سهمیه بوم استفاده کردید)
مطالعه صفحات  1تا  11فترچه ثبت نام آزمون (که ضمیمه این اطالعیه است) توصیه می گر .

(برای

