
 

 

 شماره  دواطالعیه 
 مطالعه نمایید(و دقیق )لطفاً اطالعیه را بطور کامل 

 1400  سال پیمانیبرابر ظرفیت آزمون استخدام  چند قابل توجه پذیرفته شدگان
 استان یزدآموزش و پرورش سهمیه 
 سهمیه استان یزد 1400آزمون استخدام پیمانی سال  چند برابر ظرفیتبدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان 

طبقق برنامقه زمقان بنقد       وذیل را تهیه مدارک   ،جهت تشکیل پرونده و طی مراحل استخدامی می رساند :

و  یلزد  چهارراه فرهنگیان کوچه سر دو راه بین اداره کلل آملوزو و پلرورو    -آدرس: یزدبه  (ضمیمه اطالعیه)

 . یندمراجعه نما مدرسه قمی، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

از استخدام تلقی  انصرافمستندات، به منزله  برای بررسی مدارک و مهلت مقرر عدم مراجعه دربدیهی است 

  .ناقص نیز ترتیب اثر داده نمی شود. ضمنا به پرونده های  شد خواهد
 

 مدارک الزم :

 را از سایت سنجش دریافت نمایند(می توانند کارنامه قبولی آزمون  افراد)نسخه 2 کارنامه قبولی آزمونرینت پ  -1

 ضمیمه اطالعیه سازمان سنجش )ظرفیت چندبرابر(شدگان معرفی استخدامی مصاحبه انجام جهت آمادگی اعالم فرم  -2

  .سال جاری تهیه شده در 3×4قطعه عکس تمام رخ شش  -3

 .شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن اصل  -4

 .و تصویر تمام صفحات آنفرزندان شناسنامه اصل  -5

 .و تصویر پشت و روی آن جدید )یا قدیمی بهمراه رسید تعویض کارت ملی دارای کد رهگیری( اصل کارت ملی  -6

  و تصویرآن. )کارت معافیت تحصیلی قابل قبول نمی باشد( برادران(ویژه )یا معافیت دائم  خدمت پایان کارت اصل  -7

 آن را تعویض نموده اند، حتماً کارت به بعد 27/11/1400تبصره : چنانچه افرادی در سالهای قبل معاف گردیده و ازتاریخ 

ت نموده و به ، باید گواهی که تاریخ دقیق معافیت در آن قید شده باشد، از نظام وظیفه دریافعالوه برکارت معافیت دائم

 همراه داشته باشند.

و یک برگ  ("محل انتخابی -شغل" )برابرکد مجاز  تحصیلی مدرک براساستحصیلی اصل دانشنامه یا گواهینامه موقت  -8

محل  که دانشجو هستند در صورتی که اصل مدرک تحصیلی )موقت یا دانشنامه( تحویل دانشگاه داوطلبانی .تصویر آن

یا دانشگاهی که اصل مدرک  مدرک دانشگاه محل صدورتوسط تصویر مدرک که نسخه بجای اصل مدرک داده اند  تحصیل

  برابر اصل شده همراه داشته باشند. تحویلشان است

 .(معلولینسهمیه  ) ویژهنامه رسمی از سازمان بهزیستی  اصل معرفی -9

 11ذیل بند  2 وزارتخانه ها ، موسسات و ...  ) موارد ذکر شده در تبصرهدر و تمام وقت   غیررسمی خدمت  سوابق اصل -10

حل اعتبارات م از حقوقشان که بعد به 1357 ماه بهمن 22 ازتاریخ آگهی استخدام ( 2صفحه   -بخش شرایط عمومی 

  " از بودجه  دولت استفاده می کنند  "و     "  تمام وقت "  عبارت های )در گواهی فوق باید دولتی پرداخت شده است

 رسیده باشد. دستگاه صادرکننده گواهی نیزذیحسابی  )مهر وامضاء(  گواهی باید به تایید "ذکر شده باشد ( . ضمنا

که در زمان ثبت نام درآزمون استخدام پیمانی در پرتال سازمان  ایثارگری اصل مدارک و مستندات، ایثارگران -11

) ویژه  . ارائه نمایندید در استان مربوط با "محل انتخابی  -شغل "سنجش آموزو کشور اعالم نموده اند را براساس کد



 

 

ضمناً نامه ایثارگری می بایست از طرف مراجع ذیصالح که در  درصد ایثارگران( . 25درصد رزمندگان  و  5سهمیه 

 . )به سایر مدارک ترتیب اثر داده نخواهد شد.(شودتهیه  ،دفترچه ثبت نام اعالم گردیده

برای برخورداری از اولویت  (ضمیمه اطالعیه سازمان سنجش)فرم  محل سکونت نامهاستشهاد کمیل و ارائه فرمت -12

. مستندات مدارک تحصیلی (برای افرادی که از بند محل سکونت برای استفاده از سهمیه بومی استفاده کردند) بومی

 سال تمام الزامی است .  28برای مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه برای مستندات افراد با سن کمتر از 

افرادی که در رشته های دبیری الهیات و مربی امور تربیتی مدارس پذیرفته شده و گزینه حافظ قرآن را انتخاب کرده  -13

ر شده است می بایست مدرک رسمی حفظ قرآن که از مراجع ذیصالح صادر شده و امتیاز حفظ قرآن برایشان منظواند 

 است را همراه داشته باشند. 

 نیاز به پرینت فرم نیست )ضمیمه این اطالعیه(سوابق آموزشی و پژوهشی 6شماره نمون برگ مستندات مربوط به  -14

 

 نکات مهم

 زمان مصاحبه یک روز بعد از روز مراجعه جهت تشکیل پرونده خواهد بود.  -1

با توجه به شیوع ویروس کرونا حضور داوطلبان در مرحله بررسی مدارک و مستندات و همینطور مرحله  -2

اری اجتماعی و داشتن ذط بهداشتی )زدن ماسک و رعایت فاصله گمصاحبه باید با رعایت کامل ضواب

 خودکار شخصی( باشد. 

 ن همراه خودداری گردد.حضور خود داوطلب در هر مرحله الزامی بوده و حتی االمکان از آورد -3

داوطلبانی که به دلیل ابتال به بیماری کرونا و یا بستری در بیمارستان امکان حضور در مرحله تشکیل  -4

ده را ندارند یکی از بستگان درجه یک ایشان می بایست همراه با مدارک فوق و تاییدیه پزشکی پرون

  بیماری در روز تعیین شده مراجعه نمایند.

افرادی که شهرستان محل تولد مندرج در صفحه اول شناسنامه )شهرستان محل صدور مالک نمی باشد(  -5

  نیاز به ارائه استشهادنامه محل سکونت ندارند.با شهرستان شغل محل مورد تقاضا یکسان می باشد 

 

 . توصیه می گردد دفترچه ثبت نام آزمون 12تا  1مطالعه صفحات 


