
 

 

  اداره كل آموزش وپرورش استان سيستان وبلوچستان

  ١٤٠٠ سال پيماني استخدام آزمون) ٢( شماره اطلاعيه

  رساند مي بلوچستان و سيستان استان پرورش و آموزش استخدام آزمون ظرفيت برابر چند شدگان پذيرفته اطلاع به بدينوسيله

  به شرح ذيل اعلام ميگردد. ١٤٠٠ سالپذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان    بررسي مدارك و مستنداتزمان بندي جدول 

  )خواهران مرحله اول(بررسي مدارك  )برادران مرحله اول(بررسي مدارك  تاريخ مراجعه  جعهاروز مر

  الف   و پ )(حرف        آموزگار ابتدايي  (حروف الف، ب،  پ،  ت، ج   )     آموزگار ابتدايي  ٠٦/٠٤/١٤٠١  شنبهدو 

 ب، ت، ج    )( حروف         ابتدايي آموزگار چ ، ح، خ، د، ر، ز، ،س، ش، ص )ابتدايي (حروف   آموزگار ٠٧/٠٤/١٤٠١  شنبهسه 

 ( حروف چ، ح، خ، د )  ابتدايي آموزگار (حروف ع، غ، ف، ق، ك، گ،ل، م، ن،ه، و، ي)  ابتدايي آموزگار ٠٨/٠٤/١٤٠١  شنبهچهار 

  آموزگار ابتدايي(حروف ذ، ر، ز، ژ، س)  دبير ادبيات فارسي و دبير تربيت بدني ٠٩/٠٤/١٤٠١  شنبه پنج

  آموزگار ابتدايي(حروف ش، ص، ض، ط، ع، غ، ف)  دبير رياضي،روان شناسي و علوم تربيتي ، زبان و ادبيات انگليسي، عربي ١٠/٠٤/١٤٠١  جمعه

  آموزگار ابتدايي(حروف ق، ك، گ، ل، ن، ه)   دبير شيمي، علوم اجتماعي، علوم تجربي،علوم زيستي و بهداشت ١١/٠٤/١٤٠١  شنبه

  دبير ادبيات فارسي ،  )آموزگار ابتدايي (حروف م، و، ي  دبير فيزيك،اقتصاد، تاريخ، جغرافيا ، زمين شناسي ، كار و فناوري  و هنر ١٢/٠٤/١٤٠١  شنبهيك

  دبير رياضي،روان شناسي و علوم تربيتي ، زبان و ادبيات انگليسي، شيمي  مراقب سلامت ،  مربي امور تربيتي مدارس و مشاور واحد آموزشي ١٣/٠٤/١٤٠١  شنبهدو 

  دبيري معارف اسلامي، فلسفه، عربي  دبيري معارف اسلامي، فلسفه، ١٤/٠٤/١٤٠١ شنبهسه 

  هاي فنيكليه رشته   كليه رشته هاي فني ١٥/٠٤/١٤٠١ شنبه چهار

 ١٦/٠٤/١٤٠١ شنبهپنج 
  غايبين موجه

دبير علوم اجتماعي ، علوم تجربي، علوم زيستي و بهداشت ، فيزيك، اقتصاد، تاريخ، جغرافيا و 

  زمين شناسي ، كار و فناوري

  هنر، مراقب سلامت، مربي امور تربيتي مدارس و مشاور واحد آموزشي  دبير تربيت بدني ،  غايبين موجه ١٧/٠٤/١٤٠١ جمعه

  غايبين موجه  غايبين موجه ١٨/٠٤/١٤٠١  شنبه

  غايبين موجه  غايبين موجه  ٢٠/٠٤/١٤٠١  دو شنبه

  غايبين موجه  غايبين موجه  ٢١/٠٤/١٤٠١  سه شنبه

   اردوگاه فاطمه الزهرا(س) خيابان امام سجاد، ،  ١٤بعد از معلم - بلوار معلم - : زاهدان(خواهران و برادران)  استخدامي محل بررسي مدارك  آدرس-١

  جهت استعلام مدرك تحصيلي به همراه داشتن شماره تلفن به نام و كد ملي متقاضي الزامي مي باشد. -٢

  دريافت و نسبت به تكميل آن اقدام نمايند. http://www.gozinesh.medu.irتمامي داوطلبان موظفندفرم اطلاعات فردي را از سايت دبيرخانه هيات مركزي گزينش به نشاني   - ٣

 صبح ايام فوق الذكر ٧ ساعت پذيرش داوطلبان:-٤

  كارشناسي استخدام اداره كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان



 

 

  وبلوچستاناداره كل آموزش وپرورش استان سيستان 

  ١٤٠٠ سال پيماني استخدام آزمون) ٢( شماره اطلاعيه

  رساند مي بلوچستان و سيستان استان پرورش و آموزش استخدام آزمون ظرفيت برابر چند شدگان پذيرفته اطلاع به بدينوسيله

  به شرح ذيل اعلام ميگردد. ١٤٠٠ سالپذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان   مدارك پژوهشي بررسي ومعاينات پزشكي زمان بندي جدول 

  )معاينات پزشكي  خواهران (دوم  مرحله   )دوم (معاينات پزشكي برادرانمرحله   تاريخ مراجعه  جعهاروز مر

  الف   و پ )(حرف        آموزگار ابتدايي  (حروف الف، ب،  پ،  ت، ج   )     آموزگار ابتدايي  ٠٦/٠٤/١٤٠١  شنبهدو 

 ب، ت، ج    )( حروف         ابتدايي آموزگار چ ، ح، خ، د، ر، ز، ،س، ش، ص )ابتدايي (حروف   آموزگار ٠٧/٠٤/١٤٠١  شنبهسه 

 ( حروف چ، ح، خ، د )  ابتدايي آموزگار (حروف ع، غ، ف، ق، ك، گ،ل، م، ن،ه، و، ي)  ابتدايي آموزگار ٠٨/٠٤/١٤٠١  شنبهچهار 

  آموزگار ابتدايي(حروف ذ، ر، ز، ژ، س)  دبير ادبيات فارسي و دبير تربيت بدني ٠٩/٠٤/١٤٠١  شنبه پنج

  آموزگار ابتدايي(حروف ش، ص، ض، ط، ع، غ، ف)  دبير رياضي،روان شناسي و علوم تربيتي ، زبان و ادبيات انگليسي، عربي ١٠/٠٤/١٤٠١  جمعه

  آموزگار ابتدايي(حروف ق، ك، گ، ل، ن، ه)   دبير شيمي، علوم اجتماعي، علوم تجربي،علوم زيستي و بهداشت ١١/٠٤/١٤٠١  شنبه

  آموزگار ابتدايي (حروف م، و، ي) ، دبير ادبيات فارسي   دبير فيزيك،اقتصاد، تاريخ، جغرافيا ، زمين شناسي ، كار و فناوري  و هنر ١٢/٠٤/١٤٠١  شنبهيك

  دبير رياضي،روان شناسي و علوم تربيتي ، زبان و ادبيات انگليسي، شيمي  مراقب سلامت ،  مربي امور تربيتي مدارس و مشاور واحد آموزشي ١٣/٠٤/١٤٠١  شنبهدو 

  اسلامي، فلسفه، عربيدبيري معارف   دبيري معارف اسلامي، فلسفه، ١٤/٠٤/١٤٠١ شنبهسه 

  كليه رشته هاي فني  كليه رشته هاي فني ١٥/٠٤/١٤٠١ شنبه چهار

 ١٦/٠٤/١٤٠١ شنبهپنج 
  غايبين موجه

دبير علوم اجتماعي ، علوم تجربي، علوم زيستي و بهداشت ، فيزيك، اقتصاد، تاريخ، جغرافيا و 

  زمين شناسي ، كار و فناوري

  دبير تربيت بدني ، هنر، مراقب سلامت، مربي امور تربيتي مدارس و مشاور واحد آموزشي   غايبين موجه ١٧/٠٤/١٤٠١ جمعه

  غايبين موجه  غايبين موجه ١٨/٠٤/١٤٠١  شنبه

  غايبين موجه  غايبين موجه  ٢٠/٠٤/١٤٠١  دو شنبه

  غايبين موجه  غايبين موجه  ٢١/٠٤/١٤٠١  سه شنبه

  (حيات طيبه) زيباشهر، بلوار پيامبر اعظم ، خيابان شهيد جلال اسدي مقدم ،  دبستان دخترانه نامجو  -: زاهدانمحل معاينات پزشكي آدرس -١

  روبروي دبيرستان محمد رسول الله(ص) مدرسه استثنايي  تلاش ٣١يا البرز  ٢آدرس محل معاينات پزشكي: زاهدان، زيباشهر ، نبش سهروردي  -٢

  

  

  
  



 

 

  
  
  

  اداره كل آموزش وپرورش استان سيستان وبلوچستان                                                                                        

  ١٤٠٠ سال پيماني استخدام آزمون) ٢( شماره اطلاعيه

  رساند مي بلوچستان و سيستان استان پرورش و آموزش استخدام آزمون ظرفيت برابر چند شدگان پذيرفته اطلاع به بدينوسيله    

  به شرح ذيل اعلام ميگردد. ١٤٠٠ سالپذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان  مصاحبهزمان بندي جدول 

  )مصاحبه  خواهران (دوم مرحله   )برادران  مصاحبه ( سوم مرحله  تاريخ مراجعه  جعهاروز مر

  الف   و پ )(حرف        آموزگار ابتدايي  (حروف الف، ب،  پ،  ت، ج   )     آموزگار ابتدايي  ٠٧/٠٤/١٤٠١  شنبهسه 

 ب، ت، ج    )( حروف         ابتدايي آموزگار چ ، ح، خ، د، ر، ز، ،س، ش، ص )ابتدايي (حروف   آموزگار ٠٨/٠٤/١٤٠١  شنبهچهار 

 ( حروف چ، ح، خ، د )  ابتدايي آموزگار (حروف ع، غ، ف، ق، ك، گ،ل، م، ن،ه، و، ي)  ابتدايي آموزگار ٠٩/٠٤/١٤٠١  شنبهپنج 

  آموزگار ابتدايي(حروف ذ، ر، ز، ژ، س)  دبير ادبيات فارسي و دبير تربيت بدني ١٠/٠٤/١٤٠١  جمعه

  آموزگار ابتدايي(حروف ش، ص، ض، ط، ع، غ، ف)  دبير رياضي،روان شناسي و علوم تربيتي ، زبان و ادبيات انگليسي، عربي ١١/٠٤/١٤٠١  شنبه

  آموزگار ابتدايي(حروف ق، ك، گ، ل، ن، ه)   دبير شيمي، علوم اجتماعي، علوم تجربي،علوم زيستي و بهداشت ١٢/٠٤/١٤٠١  يكشنبه

  آموزگار ابتدايي (حروف م، و، ي) ، دبير ادبيات فارسي   دبير فيزيك،اقتصاد، تاريخ، جغرافيا ، زمين شناسي ، كار و فناوري  و هنر ١٣/٠٤/١٤٠١  دوشنبه

  دبير رياضي،روان شناسي و علوم تربيتي ، زبان و ادبيات انگليسي، شيمي  مراقب سلامت ،  مربي امور تربيتي مدارس و مشاور واحد آموزشي ١٤/٠٤/١٤٠١  شنبهسه 

  اسلامي، فلسفه، عربي دبيري معارف  دبيري معارف اسلامي، فلسفه، ١٥/٠٤/١٤٠١ شنبهچهار 

  كليه رشته هاي فني  كليه رشته هاي فني ١٦/٠٤/١٤٠١ شنبه پنج

 ١٧/٠٤/١٤٠١ جمعه
  غايبين موجه

دبير علوم اجتماعي ، علوم تجربي، علوم زيستي و بهداشت ، فيزيك، اقتصاد، تاريخ، جغرافيا و 

  زمين شناسي ، كار و فناوري

  دبير تربيت بدني ، هنر، مراقب سلامت، مربي امور تربيتي مدارس و مشاور واحد آموزشي   غايبين موجه ١٨/٠٤/١٤٠١ شنبه

  غايبين موجه  غايبين موجه ٢٠/٠٤/١٤٠١  دو شنبه

  غايبين موجه  غايبين موجه  ٢١/٠٤/١٤٠١  سه شنبه

  (حيات طيبه) دبستان دخترانه نامجو  ، بلوار پيامبر اعظم ، خيابان شهيد جلال اسدي مقدم ، زيباشهر - : زاهدان مصاحبه خواهران محل آدرس -١

  روبروي دبيرستان محمد رسول الله(ص) مدرسه استثنايي  تلاش ٣١يا البرز  ٢مصاحبه برادران: زاهدان، زيباشهر ، نبش سهروردي آدرس محل  -٢

  صبح ايام فوق الذكر ٧ساعت پذيرش داوطلبان: - ٣

  اداره كل آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان اداره برنامه ريزي ، تامين و آموزش نيروي انساني                                            



 

 

  آموزشي- مدارك مورد نياز براي بررسي مدارك استخدامي و مدارك پژوهشي
  

شت  ۳×۴شش قطعه عکس تمام رخ -۱ ه شده درسال جاری ( سی شده)ت   ن

ارت ملی دو سری کپی ازتمام صفحات آن -۲   اصل شناسنامه و 

  اصل شناسنامه همسر و فرزند در صورت تاهل و عائله مندی -۳

ت دائم و کپی آن (-۴ ا معاف ان خدمت  ا ارت  ژه  اصل    برادران)و

واهینامه موقت براساس-۵ ا شنامه  لی  اصل دا   خابی ") حل انتم -مجاز (برابر کد" شغل  مدرک تحص

هاصل معرفی-۶ م ستی برای س ل ب  معلولین   نامه رسمی ازاداره 

ای نظامی  برای ایثارگران -۷ ان د و ایثارگران استان و سایر ار اد ش ل ب   اصل معرفی نامه از اداره 

اه های اجرایی  اصل سوابق خدمت غیررسمی وتمام وقت در-۸ ثر سن مقرر(مدارک که   دست ش حدا ت افزا ارات دولتی پرداخت شده است.ج ه شده در   حقوقشان از محل اعت ارا
ل قبول خواهد بود.) عد از استعالم رسمی قا   این قسمت 

مانی را -۹ ت نام در آزمون استخدام پ ه مندرج در زمان ث ه بومی بودن درکد شغل محل انتخابی مطابق اطالع وط  د  اصل مدارک م وطه تای اه م اس ل و توسط  م افت و ت در
ست ه این فرم ن ه ارا ازی  اشد ن ر انتخابی می  ذکر است افرادی که بر اساس شناسنامه متولد همان ش رستان نموده (فرم پیوستی) الزم  . ضمنا برای کد شغل مرکز استان (ش

  . زاهدان) بومی تعلق نمی گیرد. 

ت قبولی آزمو -۱۰ مانی دو برگ پ   ۱۶۰۲۱۴۰۱و ۱۷ ن استخدام پ

د ) دو عدد -۱۱ ان رنگ سف   )سبز ( خانم ها رنگ ،پوشه (آقا

ات داخلی«پژوهشی- مدارک پژوهشی ( مقاالت علمی-۱۲ ات خارجی«،»شر س های معتبر »شر ا ترجمه کتاب»خارجی–داخلی «، مقاالت چاپ شده در کنفرا ف  ارائه اصل  «، تال
اشد نی)»کتاب الزامی می  ارآف ان و  ش ب ژه (دا قاتی، اقدامات و ح های تحق ان نامه، ط ا ت اختراع، کسب مقام در جشنواره های معتبر علمی و هنری،   ، ث

شجویی-۱۳ ان علمی دا د ابی سوابق آموزشی: برگ ادهای « ارز ان المپ د ان هم رشته و هم ورودی ، برگ شج ان دا لی م ه اول مقطع تحص شجویی طبق گواهی رت علمی دا
ان معتبر سی، عربی« سازمان سنجش، داشتن مدرک ز ل  »ان

ا رشته شغلی  (نرم افزارهای -۱۴ ط  امپیوتر: نرم افزارهای تخصصی مرت ش  اشد).  ICDLنرم افزارها و دا از می  ل شرط استخدام بودن،فاقد امت  ه دل

لت تعیین شده  ان ذکر است عدم مراجعه در م  ه منزله انصراف خواهد بودشا

  :در صورت عدم تطبيق مدارک با فرم ثبت نام، متقاضی فاقد شرايط بوده و از ادامه فرآيند استخدام جلوگيری به عمل خواهد آمد١تذكر

غيير کد که باعث کاهش امتياز متقاضی شود بمنزله فاقد شرايط : در هرمرحله از آزمون (مصاحبه يا بعد از پذيرش در مصاحبه) امتياز بومی و يا ساير شرايط شرکت کنندگان ازجمله ت٢تذكر

 بودن فرد خواهد بود.


