مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان آزمون اعزام
(مصاحبه حضوری)
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اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه اعضای خانواده
اصل و تصویر کارت ملی همه اعضای خانواده
 2قطعه عکس  6*4پرسنلی برای هر یک از اعضای خانواده
اصل و تصویر آخرین حکم کارگزینی و فرم  ( 202سال  )79زوج و زوجه فرهنگی که به تایید اداره
آموزش و پرورش استان محل خدمت رسیده باشد.

تذکر :مرد متقاضی شرکت در آزمون که همسرش شاغل در سایر نهادها و ارگان ها می باشد ،زوجه وی
نباید منع قانونی برای خروج از کشور را داشته باشد و ارائه اصل گواهی تایید شده از محل اشتغال بکار
ایشان و موافقت با مرخصی وی در زمان مصاحبه الزامی می باشد.
تذکر :از پذیرش و انجام مصاحبه همکارانی که اصل مدارک بند 4را ارائه ننمایند ،ممانعت به عمل خواهد
آمد.
.5
.6
.7
.8
.9
.11

ارائه و تکمیل فرم تعهد نامه شماره  2و تایید و امضاء توسط پذیرفته شده در آزمون مرحله اول (
دوصفحه )
ارائه فرم شماره  3که به تایید منطقه و استان محل خدمت رسیده باشد ( مبنی بر داشتن شرایط
عمومی و اختصاصی در مرحله اول آزمون اعزام برابر شیوه نامه)
ارائه فرم شماره  4تاییدیه سوابق همکارانی که در رشته های آموزش و امتحانات و معاونت اجرایی
پذیرفته شده اند.
ارائه فرم شماره  2مربوط به عدم ماموریت ثابت بیش از شش ماه در خارج از کشور ،که مورد تایید
اداره آموزش و پرورش محل خدمت قرار گرفته باشد.
ارائه و تایید فرم شماره  6جهت همکارانی که به عنوان سرگروه های آموزشی و نیزعضویت و
فعالیت در انجمن های علمی و آموزشی مشغول به کار بوده اند.
پرینت کارنامه درج شده در پورتال ثبت نام و اعالم نتایج داوطلب

امتیازات :
همکاران محترمی که دارای شرایط مندرج در صفحه  22شیوه نامه اعزام می باشند می بایست نسبت به
ارائه و تایید مدارک زیر جهت کسب امتیاز در آزمون مصاحبه اقدام نمایند:
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حافظان بیش از یک جزء قرآن کریم با ارائه اصل گواهی از دارالقرآن استان محل خدمت.
معلم نمونه استانی و کشوری با ارائه اصل تاییدیه از ستاد بزرگداشت مقام معلم اداره کل آموزش
و پرورش استان و وزارت متبوع به همراه مستندات
ارائه اصل گواهی تخصصی (برای هریک از رشته ها) دوره های ضمن خدمت ،کتب جدید التالیف،
توصیفی و ابالغ های تدریس دروس مرتبط و نیمه مرتبط و...
آزادگان  ،جانبازان  ،رزمندگان به شرط حضور داوطلبانه در جبهه و بستگان درجه اول شهداء( پدر
،مادر ،همسر یا فرزند) با ارائه گواهی رسمی از مراجع ذیصالح

تبصره  :به استناد بخشنامه شماره /2929د مورخ  20/2/92سازمان امور اداری و استخدامی کشور سوابق
ایثارگری از تاریخ  32/2/27لغایت  27/2/69و پس از استعالم از مراجع رسمی محاسبه خواهد شد .
تذکر  :حضور در جبهه در زمان خدمت مقدس سربازی شامل حضور داوطلبانه و کسب امتیاز مربوطه محسوب
نمی گردد.
 .5امتیاز زوج فرهنگی در مرحله دوم برابر بند  22شیوه نامه محاسبه خواهد گردید .به منظور برخورداری
داوطلب از امتیاز مربوطه ارائه اصل ابالغ تدریس از اداره آموزش و پرورش محل خدمت الزامی می
باشد.
تذکرمهم:
پذیرفته شدگانی که فاقد شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون باشند برابر بند  3یادآوری های مهم
صفحه  20شیوه نامه باشند  ،نام ایشان از فهرست داوطلبان حذف و مسئولیت و تبعات آن و نیز جبران
خسارت به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

