
 باسمه تعالی

  1400 آزمون استخدامی سالزمان بررسی مدارک ومستندات ومصاحیه طالعیه ا

پرورش موزش وآ   1400  برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال چندقابل توجه پذیرفته شدگان   

(استان فارسسهمیه  )  

 وپرورش آموزش وزارت استخدامي آزمون ظرفيت برابر چند عنايت به اعالم نتيجه معرفي شدگان بااحترام ،  باسالم و

 1400 ارديبهشت 19مورخ   7276 شماره مجوز موضوع) 1400سال  کشور اجرايي دستگاهای متمرکز آزمون هشتمين در

برابر ظرفيت اين آزمون مي  چندپذيرفته شدگان  عتوسط سازمان سنجش، به اطال( کشور واستخدامي اداری سازمان

جدول زمان بندی با توجه به انجام مصاحبه  ، معاينات پزشکي ومستندات بررسي مدارک و رساند برای تشکيل پرونده و

میدان قائم ) اطلسی ( خیابان  باغ تخت وحدفاصل چهارراه  -شیراز: به آدرس  با دردست داشتن مدارک ذيل و ذيل

 .مراجعه نمايند   برکاتی ابتدایی آموزشگاه –بان ذکاء الملک اخی –شهید تیمور فروغی 

 

 بارکد مسیر یاب مرکز مصاحبه
با توجه به شيوع ويروس کرونا ، به داوطلبان توصيه مي شود ضمن همراه داشتن مواد ضدعفوني کننده وزدن ماسک در تمام 

وبه دقت رعايت نموده واز آوردن همراه به محل بررسي  مراحل انجام مصاحبه استخدامي ، نکات بهداشتي را نيز به طور کامل

 مدارک ومصاحبه جدا خودداری گردد.

جلوگيری از مزاحمت   همچنينبرای پارک خودرو  و   مصاحبهبه دليل نبود پارکينگ و محوطه کافي در مرکز  *

 شخصي خود داری نماييد . نقليه برای همسايگان  از آوردن وسيله 

 مدارک الزم :

 دو نسخه آزمون استخداميقبولي کارنامه  تصوير-1

 سال جاری تهيه شده در 3*4تمام رخ  سقطعه عک چهار -2

 آن تمام صفحاتسری کپي از يک  اصل شناسنامه و-3

 اصل شناسنامه همسر و فرزندان و يک سری کپي از تمام صفخات آن  -4

 آن روی  پشت و کپي برگ  يک اصل کارت ملي و -5



تصوير کارت پايان خدمت و معافيت دائم برای آقايان )دانش آموختگان برتر مشمول تسهيالت خدمت نظام اصل و -6

وظيفه تخصصي بنياد ملي نخبگاني که پروژه تحقيقاتي جايگزين خدمت مورد تأييد مرکز نخبگان و استعدادهای برتر 

اند، مي بايست گواهي پايان دوره آموزشي و نيروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامي خود را طي نموده 

 ( . شروع پروژه تحقيقاتي خود را ارائه نمايند

برگ  يک ( و"محل انتخابي–شغل  "داصل دانشنامه يا گواهي نامه موقت براساس مدرک تحصيلي مجاز ) برابر ک-7

 کپي آن 

برای افرادی که از سهميه ايثارگری استفاده امور ايثارگران  واز بنياد شهيد روز تاريخ  به اصل معرفي نامه رسمي -9

 آنکپي برگ  دويک  و دان نموده

 فرزند، يگان اعزام کننده برای استفاده کنندگان از سهيمه رزمنده  از نهاد وروز  تاريخ  بهاصل معرفي نامه رسمي  -10

 برگ کپي آن   يک رزمنده و همسر و

 : ها عبارتند از حضور داوطلبانه در جبههمراجع تأييد مدت  تذکر مهم:

 های نيروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود معاونت نيروی انساني هر يک از ردهالف( 

معاونت نيروی انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و ب( 

 مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغلدولت و صاحبان  نيروهای مردمي اعم از مستخدمين

 . معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگرانج( 

 . نآکپي  برای معلولين و ياز سازمان بهزيستروز  تاريخ  بهه رسمي ماصل معرفي نا -11

 . (قرمزرنگ و برادران  سبزخواهران رنگ )دو عدد پوشه وگيره  -12

به بعد دارند، الزم است گواهي  1357بهمن  22که سوابق خدمت غيررسمي در دستگاه های اجرايي از تاريخ افرادی -13

قيد پرداخت از اعتبارات دولتي طي نامه رسمي از دستگاه مورد نظر  با تمام وقت خود را سوابق خدمت غيررسمي و

  برای واحد پذيرش ارائه نمايند.

 . متقاضي  استفاده از امتيازات نخبگانجهت افراد فرم معرفي نامه از بنياد نخبگان  -14

با امضای وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رييس سازمان تبليغات  (5تا 1فظان قرآن ) درجه اوط به حبمر کمدراصل -15

 . ( مدارس تربيتيامور مربي معارف و دبيری صرفا برای رشته های ). يک برگ کپي آن و اسالمي 

گواهي های مربوط به سوابق آموزشي ، پژوهشي ، نرم افزارها ودانش کامپيوتر) برمبنای گواهي رسمي ومعتبر( با -16

 . پيوست اطالعيه( 6شماره)  نمون برگ توجه به 

مصاحبه قابل قبول ارائه مدارک کمي )ارزيابي سوابق آموزشي و پژوهشي(  صرفا در زمان بررسي مدارک و تذکرمهم : 

 .  مکان ارائه مدارک جديد نمي باشدبوده و بعد از روز مصاحبه ا

داوطلبان معرفي شده در مرحله بررسي مدارک که متقاضي استفاده از سهميه بومي از محل بند مربوط به احراز  -17

باشند، برای تأييد اطالعات خوداظهاری مبني بر بومي شهرستاني، الزامي است فرم استشهاد سابقه ده سال سکونت مي

أييد مرجع مربوطه در زمان مراجعه به اداره کل آموزش و اطالعيه( مي باشد را تکميل نموده و پس از ت پيوستمحلي ) 

پرورش مربوطه جهت بررسي مدارک، به همراه داشته باشند. درصورت عدم ارائه مدارک بومي شهرستاني، امتياز بومي 



از نمره مکتسبه کسر خواهد شد و وضعيت داوطلب براساس نمره مکتسبه جديد در رقابت با ساير متقاضيان مالک عمل 

 . قرار خواهد گرفت

 را نیز بهمراه داشته باشند.ر فارس یاداره کل عشا تاییدیه محلی می بایست  دواطلبان سهمیه عشایر عالوه برفرم استشهادتذکر :

داشتن گواهي تحصيلي در مقاطع تحصيلي ابتدايي ، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تاييد اداره  -18

رش شهرستان مربوطه برای ان دسته از معرفي شدگان مرحله بررسي مدارک که از امتياز بومي شهرستان به عنوان آموزش وپرو

تمام يا قسمتي از سابقه ده سال محل سکونت استفاده مي نمايند مشروط بر ارائه استشهاد محلي ) فرم پيوست( مبني برتاييد 

 . ساکن بودن فعلي فرد درشهر مورد تقاضا

 صورت به مدارک ارائه يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليتم : تذکر مه

 امتحان مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر گزينش و مصاحبه مدارک، بررسي زمان در ناقص

 شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز جذب، و هصاحبم فراگير، مشترک

 و لغو صادره حکم استخدامي، حکم صدور صورت در و گرديده محروم بعدی مراحل انجام از است، آگهي در مندرج

 . شود مي اثر بال

 

 ریافت نمایید :را از طریق لینک زیر دشغل محل جدول زمان بندی مراجعین بر اساس 

8424https://eform.farsedu.ir/collect/form/login/ 

 

 

 :اتتذکر

 ،در زمان مقررانجام مصاحبه  و مدارک بررسي  برای تشکيل پرونده و برابر ظرفيت  چندعدم مراجعه پذيرفته شدگان -1

 باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.به منزله انصراف از ادامه روند استخدام مي

ن با اطالعات ثبت شده درزمان ثبت نام )خود اظهاری درفرم ثبت نام آيا مغايرت  ناقص بودن مدارکدرصورت  -2

 شد. از انجام مراحل بعدی ) مصاحبه و... ( محروم خواهند سازمان سنجش ( جزء افراد فاقد شرايط تلقي شده و

ه به نمرات و درصدهای خود در مرحله اول آزمون افرادی که جزء پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت نمي باشند ،در صورتي ک -3

پرتال سازمان سنجش مراجعه و اعتراض خود را « سيستم پاسخگويي اينترنتي»استخدامي، معترض باشند، مي توانند به قسمت 

 اعالم نمايد. 



 نمايند.  پذيرفته شدگان صرفاً با توجه به رشته و زمان اعالم شده به محل بررسي مدارک و مصاحبه مراجعه -4

مصاحبه نياز به تکميل فرم اطالعات فردی  پذيرفته  شدگان چند برابر ظرفيت آزمون استخدامي در مرحله بررسي مدارک و -5

 شد. وپس از اعالم نتايح نهايي در خصوص تکميل فرم اطالعات فردی اطالع رساني خواهد مي باشدوتحويل به هسته گزينش ن

شده ودر حالت قرنطينه ويا در بيمارستان بستری مي باشند به شرطي که در طول مدت  19کويد ال به مبتمعرفي شدگاني که  -6

مصاحبه از اين گونه افراد حداکثر  مستندات پزشکي آن ها ، توسط والدين يا وکيل قانوني ارائه شود . انجام مصاحبه ، مدارک و

خواهدگرفت . در راستای صيانت از حقوق ش وپرورش صورت ، درصورت تاييد سالمت وی توسط پزشک معتمد آموز بيستم تيرماه

 ساير داوطلبان آزمون ، بعد از انقضای مهلت مقرر ، اقدامي ميسور نخواهدود.

 

 پرورش استان فارس  اداره کل آموزش و


