
 

 

 اطالعیه

اداره کل آموسش  1000مذارک مورد نیاس، سمان و مکان تشکیل پزونذه و مصاحبه پذیزفته شذگان مزحله اول آسمون استخذام پیمانی وسارت آموسش و پزورش سال

 وپزورش استان کهگیلویه وبویزاحمذ

)مًضًع  1400شایی کطًس بُمه بـا آسصيی مًفقیت بشای پزیشفتٍ ضذگان ايلیٍ چىذ بشابش ظشفیت آصمًن استخذامی يصاست آمًصش يپشيسش دس وُمیه آصمًن متمشکض دستگاَای اج   

بٍ اطالع  يصاست متبًع 23/03/1401مًسخ  15/710ماسٌ ي پیشي وامٍ ض ساصمان اداسی ياستخذامی کطًس(، 10/05/1400مًسخ  24510ي  11/02/1400مًسخ    7276مجًصَای ضماسٌ 

می سساوذ، جذيل صمان بىذی بشسسی مذاسک ي مستىذات ، معایىٍ پضضکی ،  «  سُمیٍ مذیشیت َا ياداسات تابعٍ اداسٌ کل آمًصش ي پشيسش استان کُگیلًیٍ يبًیشاحمذ »پزیشفتٍ ضذگان 

بذیُی  دس محل تعییه ضذٌ حضًس یابىذ، مذاسک مطشيحٍ ریل می بایست بش اساس بشوامٍ اعالم ضذٌ با دس دست داضته فتٍ ضذگانبٍ ضشح ریل اعالم می گشدد. پزیش مصاحبٍ ي گضیىص 

 ي دايطلب حق اعتشاض وخًاَذ داضت. باشذ عذم مزاجعه در سمان مقزر به هزدلیل به منشله انصزاف اس ادامه رونذ استخذام میاست 

 

 00/00/1000جذول سمانبنذی تشکیل پزونذه پذیزفته شذگان مزحله اول آسمون استخذام پیمانی  

 اداره کل آموسش وپزورش استان کهگیلویه وبویزاحمذ

جمع تعذاد  سن مزد رشته ردیف

پذیزفته 

شذگان مزحله 

 اول

 ساعت سمان و تاریخ تشکیل پزونذه

 تشکیل پزونذه

 ن مصاحبهسما

1  

 آهَظگبض اثتسایی )استثٌبیی(

ذبًن ّب ضٍظ زٍضٌجِ  17 14 3

06/04/1401 

آقبیبى ضٍظ سِ ضٌجِ  

07/04/1401 

 

 17 تب 14ٍ   12تب غجح   8

 ذبًن ّب : چْبضضٌجِ  

08/04/1401 

 09/04/1401آقبیبى: پٌح ضٌجِ  



 

 

2  

 آهَظگبض اثتسایی

ذبًن ّب ضٍظ زٍضٌجِ  163 86 87

06/04/1401 

آقبیبى ضٍظ سِ ضٌجِ  

07/04/1401 

 

 17 تب 14ٍ   12تب غجح   8

 ذبًن ّب : چْبضضٌجِ 

08/04/1401 

 09/04/1401آقبیبى: پٌح ضٌجِ  

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  08/04/1401چْبضضٌجِ  30 10 20 زثیطی ازثیبت فبضسی 3

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 11/04/1401             ضٌجِ

 

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  08/04/1401چْبضضٌجِ  16 9 7 زثیط تطثیت ثسًی 4

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 11/04/1401             ضٌجِ

 

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  08/04/1401چْبضضٌجِ  13 3 10 زثیط ضیبضی 5

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 11/04/1401             ضٌجِ

 

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  08/04/1401چْبضضٌجِ  9 9 0 زثیط ضیوی 6

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 11/04/1401             ضٌجِ

 

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  09/04/1401پٌح ضٌجِ  25 15 10 اًگلیسی ٍازثیبت ظثبى زثیط 7

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 12/04/1401یکطٌجِ    

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  09/04/1401پٌح ضٌجِ  21 15 6 ػطثی زثیط 8

 17تب     14  ٍ    12تب   11 :آقبیبى 

 12/04/1401یکطٌجِ    

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  09/04/1401پٌح ضٌجِ  3 3 0 اقتػبز زثیطی 9

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 12/04/1401یکطٌجِ    



 

 

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  09/04/1401پٌح ضٌجِ  10 3 7 تبضید زثیط 10

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 12/04/1401یکطٌجِ    

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  09/04/1401پٌح ضٌجِ  10 5 5 خغطافیب زثیطی 11

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 12/04/1401یکطٌجِ    

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  11/04/1401ضٌجِ  27 18 9 زثیط ػلَم  اختوبػی 12

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 13/04/1401زٍضٌجِ  

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  11/04/1401ضٌجِ  12 6 6 ػلَم تدطثی زثیط 13

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 13/04/1401زٍضٌجِ  

 ظیستی ػلَم زثیط 14

 ٍثْساضتی

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  11/04/1401ضٌجِ  16 12 4

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 13/04/1401زٍضٌجِ  

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  11/04/1401ضٌجِ  3 3 0 فیعیک زثیط 15

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 13/04/1401زٍضٌجِ  

 ٍ کبض)في حطفِ زثیطی 16

 (فٌبٍضی

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  11/04/1401ضٌجِ  8 3 5

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 13/04/1401زٍضٌجِ  

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  12/04/1401یکطٌجِ 6 3 3 اسالهی)فلسفِ( هؼبضف زثیط 17

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 14/04/1401سِ ضٌجِ   

اسالهی)هؼبضف  هؼبضف زثیط 18

 اسالهی(

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  12/04/1401یکطٌجِ 35 12 23

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 14/04/1401سِ ضٌجِ   



 

 

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  12/04/1401یکطٌجِ 9 6 3 ٌّط آهَظ کبهپیَتط 19

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 14/04/1401سِ ضٌجِ   

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  12/04/1401یکطٌجِ 21 9 12 هساضس اهَضتطثیتی هطثی 20

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 14/04/1401سِ ضٌجِ   

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  13/04/1401زٍضٌجِ 37 19 18 ٌّط زثیطی 21

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 15/04/1401ضٌجِ    چْبض

 غجح 11تب  8 ذبًن ّب : 13/04/1401زٍضٌجِ 24 22 2 هطبٍض ٍاحس آهَظضی 22

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 15/04/1401ضٌجِ    چْبض

 غجح 11تب  8ذبًن ّب :  13/04/1401زٍضٌجِ 4 4 0 زٍذت  عطاحی آهَظ ٌّط 23

 17تب     14  ٍ    12تب   11  :آقبیبى

 15/04/1401ضٌجِ    چْبض

 

 * مذارک مورد نیاس:

 پَضِ سفیس ضٍغٌی ٍ گیطُ-1

 سطی العاهی است 2زض غَضت تبّل اغل ٍکپی ضٌبسٌبهِ  ٍ کبضت هلی فطظًساى  .        سطی2ضٌبسٌبهِ   اغل ٍ تػَیط توبم غفحبت-2

 . سطی2اغل ٍ تػَیط پطت ٍ ضٍی کبضت هلی   -3

  سطی.2«  ثطازضاى» اغل ٍ تػَیط پطت ٍ ضٍی کبضت پبیبى ذسهت یب هؼبفیت -4

 . پطت ًَیسی ضسُ زض سبل خبضی 4*3ّطت قغؼِ ػکس توبم ضخ -5



 

 

 سطی.2  ِ یب گَاّی ًبهِ هَقت فبضؽ التحػیلی هغبثق ثب هسضک تحػیلی زض ٌّگبم ثجت ًبم آظهَى استرساهیاغل ٍ تػَیط زاًطٌبه-6

زاضتي کِ ثِ خْت  ثرص زٍم ضطایظ ػوَهی زاٍعلت آگْی استرساهی ثطای زاٍعلجبًی«11» شیل ثٌس «2» اغل گَاّی ٍ سَاثق ذسهت غیط ضسوی ٍ توبم ٍقت زض ٍظاضتربًِ ّب ٍ... هَضَع تجػطُ -7

 .کجط سٌی ثِ ٌّگبم ثجت ًبم، زاضتي سبثقِ ذسهت توبم ٍقت زض ٍظاضتربًِ ّبٍ هَسسبت ٍ ضطکتْب زٍلتی ٍ... ضا اػالم ًوَزُ اًس

بی زٍلتی،ضْطزاضی ّب ٍهؤسسبت بی ثیوِ ّ* ))زاٍعلجبًی کِ ثِ غَضت غیط ضسوی ٍتوبم ٍقت زض ٍظاضت ذبًِ ّب ٍهؤسسبت ٍضطکت ّبی زٍلتی،ثبًک ّب ٍضطکت ّبی تحت پَضص آى ّب، ضطکت ّ

فبزُ هی کٌٌس،ًْبزّبی اًقالة اسالهی ٍضطکت ٍضطکت  ّبی زٍلتی کِ ضوَل قبًَى ثط آى ّب هستلعم شکط ًبم است،هؤسسبت ٍضطکت ّبی هلی ٍهػبزضُ ضسُ کِ ثِ ًحَی اظ ثَزخِ ٍکوک زٍلت است

 اًس، ثِ هیعاى هست ذسهت غیطضسوی آًْب((ثِ ثؼس ذسهت اضتغبل زاضتِ 22/11/1357ّبی تحت پَضص آًْب اظ تبضید 

 3تب  1اضایِ گَاّی ثطای حبفظبى قطآى کطین  زضخِ  -7

ًِ زض خجِْ بى زاضای سبثقِ حساقل ضص هبُ حضَض زاٍعلجبهؼطفی ًبهِ اظ ثٌیبز ضْیس ٍ اهَض ایثبضگطاى ثطای )ذبًَازُ ضْساء ، خبًجبظاى ٍ آظازگبى( ٍ هطاخغ شیػالح هٌسضج زض آگْی )ثطای ضظهٌسگ -8

 ّب ،ّوسطٍفطظًساى آًبى ( زض ذػَظ زاٍعلجبى ایثبضگط.

 زضغس هؼلَلیي زضج ضسُ است.3هؼطفی ًبهِ اظ سبظهبى ثْعیستی استبى زض هَضز زاٍعلجبًی کِ زض کبضًبهِ آًبى سْویِ  -9 

 هؼطفی ًبهِ اظ ثٌیبز هلی ًرجگبى ثطای زاٍعلجبى ًرجِ .-10 

 کْگیلَیِ ٍثَیطاحوس غبزض ضسُ ثبضس. ( ٍ خْت اضائِ ثِ ازاضُ کل آهَظش ٍ پطٍضش استبى 1401ثبیس ثِ ضٍظ )سبل  9تب  6 سضج زض ثٌسّبی ّبی هٌ  * ثسیْی است هؼطفی ًبهِ

 پطیٌت قجَلی  اظ سبیت سبظهبى سٌدص. -11

ایي )   .  ٍ هساضک هطثَط ثِ آضٌبیی ثب ًطم افعاضّبی کبضثطزی هطتجظ ثب ضضتِ ضغلی اًتربثی هقبلِ ، تحقیق ، تطخوِ هطتجظ ثب ضضتِ ضغلی ٍ ًیع گَاّی هطثَط ثِ تدطثِ ػولی هطتجظ ثب ضضتِ ضغلی-12

 هساضک زض ظهبى ضٍظ هػبحجِ ترػػی ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضیس.

 ثطگعیسگبى الوپیبزّبی زاًطدَیی    -

 هسضک ظثبى هؼتجط-

 هساضک ثجت اذتطاع هَضز تبییس هطاخغ شیػالح -

 تحقیقبتی هؼتجط پبیبى ًبهِ ٍ عطح ّبی -

 گَاّی ًبهِ ّبی  ثیي اللولی -



 

 

- icdl 1        ٍ icdl 2  

 قبًًَی ثَهی ثَزى  ضْطستبى/ زض کس ضضتِ ضغل هحل پصیطفتِ ضسُاغل هساضک ٍ هستٌسات استفبزُ اظ اهتیبظات ٍ سْویِ -13

 

 * سبیط هَاضز قبثل تَخِ:

ثؼسی آى اظ  ّبی اخطایی کطَضهٌسضج زض سبیت سبظهبى سٌدص آهَظش کطَض ٍ اغالحیِ  آظهَى استرساهی هتوطکع زستگبُ ًْویيجت ًبم ضػبیت کلیِ ضطایظ ٍضَاثظ هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبی ث-1

 ثبضس. سَی زاٍعلجبى العاهی هی

تطریع پعضک هؼتوس آهَظش ٍ پطٍضش ،  پس اظ ثطضسی ٍ احطاظ غحت هساضک ثطاسبس کلیِ ضطایظ ٍ ضَاثظ هٌسضج زض آگْی استرسام تَسظ کبضگطٍُ هطثَعِ ، زض غَضتی کِ زاٍعلت ثطاسبس-2

 فطم هطثَط ثِ هطحلِ هػبحجِ هؼطفی هی ضَز. تَاًبیی حسي اًدبم ٍظبیف هحَلِ ثطای ضغل هؼلوی ضٌبذتِ ضَز، ثب زضیبفت زاضای سالهت خسوبًی، ضٍاًی ٍ 

ثلکِ زضگعیٌص ًْبیی ثب تَخِ ثِ کس ضغل هحل اًتربثی، ثطاسبس هدوَع ًوطُ فضلی زاٍعلجبى هؼطفی ضسُ ثب  گزدد معزفی داوطلب بزای انجام مصاحبه استخذامی به منشله قبولی فزد تلقی نمی -3

 %( هػبحجِ استرساهی، ثِ تؼساز یک ثطاثط ظطفیت پصیطش )ثِ تطتیت ًوطُ فضلی( غَضت ذَاّس گطفت.30%( آظهَى کتجی ٍ سی زضغس )70ٍظى ّفتبز زضغس )

زض ّط هطحلِ اظ هطاحل ت زقیق ضَاثظ ٍ ضطایظ اػالم ضسُ زض هتي آگْی استرسام ٍ یب اضائِ هساضک ثِ غَضت ًبقع زض ظهبى تؼییي ضسُ ثطػْسُ زاٍعلت ذَاّس ثَز ٍ هسئَلیت ًبضی اظ ػسم ضػبی -4

زض آگْی استرسام هی ثبضس، اظ اًدبم هطاحل ثؼسی هحطٍم گطزیسُ ٍ زض آظهَى، هػبحجِ ٍ خصة، هحطظ ضَز، زاٍعلت ثِ اضتجبُ یب ثِ ػوس اعالػبت ذالف ٍاقغ اضائِ ًوَزُ ٍ یب فبقس ضطایظ هٌسضج 

 گطزز. غَضت غسٍض حکن استرساهی، حکن هعثَض لغَ ٍ ثال اثط هی

ضسگبى ًْبیی زاضای سْویِ  طفتِآهَظی ٍ هَفقیت زض آظهَى خبهغ زٍضُ هعثَض، هغبثق ضَاثظ ٍ هقطضات اػالم ضسُ اظ سَی زاًطگبُ هدطی زٍضُ ثطای پصی گصضاًسى زٍضُ یک سبلِ هْبضت-5 

 آهَظی اػالم ذَاّس ضس.ّبی هدطی زٍضُ هْبضت  آهَظی ثؼس اظ قجَلی ًْبیی، تَسظ زاًطگبُ)ایثبضگطاى، هؼلَلیي( ٍ سبیط زاٍعلجبى العاهی است، هحل ثطگعاضی زٍضُ یک سبلِ هْبضت 

 ذَاّس ثَز. ثطػْسُ زاٍعلتآهَظی)ذسهبت آهَظضی ٍ ضفبّی( ّبی ثطگعاضی زٍضُ یک سبلِ هْبضت  ی اظ ّعیٌِهغبثق ضطایظ ٍ ضَاثظ هٌسضج زض زفتطچِ آظهَى استرساهی هطثَط ثرط-6

ِ آظهَى، آهَظی اظ ازاهِ تحػیل ٍ اضتغبل هٌػطف ضًَس؛ ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ثِ تطریع ذَز ًسجت ثِ هحبسجِ ٍ اذص ّعیٌ ضسگبى زض عَل ثطگعاضی زٍضُ یک سبلِ هْبضتچٌبًچِ پصیطفتِ -7

 هػبحجِ استرساهی ٍ ثطگعاضی زٍضُ اقسام ذَاّس ًوَز.

 

 



 

 

سبلي ضْیس هغْطی ضطٍع اظ  –ازاضُ کل آهَظش ٍ پطٍضش استبى –یبسَج  هکبى تطکیل پطًٍسُ:  

 غجح 8سبػت 

آزضس زضهبًگبُ 

 فطٌّگیبى

 ضٍثطٍی زاضٍذبًِ زکتط کبظوی –ضٍیطٍی ثیوبضستبى ضْیس ثْطتی  -: یبسَج

 

زاًطگبُ -2سبذتوبى ضوبضُ-18ًجص کبضبًی-ثلَاض کبضبًی-سبلن آثبز -یبسَج هحل هػبحجِ  

 فطٌّگیبى استبى کْگیلَیِ ٍثَیطاحوس.

 

 حضور افزاد بزابز بزنامه سمان بنذی ضزوری و الشامی است.

 ، ثطًبهِ ضیعی  ٍ تَسؼِ هٌبثغ / هسیطیت هٌبثغ اًسبًی، اهَضازاضی ٍ تطکیالت ازاضُ کلهؼبًٍت پژٍّص                                 

 

 


