باسمه تعالي

اطالعيه شماره دو ايثارگران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

زمان و مكان تشكيل پرونده اوليه استخدامي
ويژه فرزندان شهيد و فرزندان جانباز  70درصد و باالتر سال 1400
با سالم و احترام
پيرو اطالعيه شماره يك ،پذيرفته شدگان گرامی ايثارگر سهميه اداره کل آموزش و پرورش شهر
تهران به منظور ارائه مدارک و تشكيل پرونده اوليه استخدامی ،خواهشمند است :براساس

برنامه زماني جدول زیر و با همراه داشتن اصل و کپی مدارك به شرح ذيل ،به آدرس:
تهران ،ميدان فلسطين ،خيابان طالقانی غربی ،بين خيابان سرپرست و خيابان نادری ،اداره کل
آموزش و پرورش شهر تهران ساختمان شماره  2اداره امور رفاهی و پشتيبانی طبقه همكف ،با
رعايت کامل دستورالعمل های بهداشتی ،مراجعه فرماييد.
جدول زمان بندي بررسي مدارک و تشكيل پرونده

ايام هفته

خوشه های شغلی

تاريخ

ساعت مراجعه

جنسيت

آموزگاراستثنايی ،دبيری :تربيت بدنی ،زبان انگليسی ،علوم تجربی ،مشاور،

کارو فناوری ( حرفه و فن)  ،هنر( .صرفاً در جنسيت مرد)
 8تا 11
چهارشنبه 1400/06/17

مرد

هنرآموزی :ساخت و توليد ،کامپيوتر ،نقشه کشی عمومی( معماری )( ،صرفاً در

جنسيت مرد)

شنبه

1400/06/20

يكشنبه

1400/06/21

متقاضيان سرايداری (صرفاً در جنسيت مرد)

 11تا 14

مرد

آموزگار ابتدايی (زن) براساس نام خانوادگی از حروف « الف» تا «ش»

 8تا 11

زن

آموزگار ابتدايی (زن) براساس نام خانوادگی از حروف « ص» تا «ی»

 11تا 14

زن

متقاضيان سرايداری (صرفاً در جنسيت زن)

 8تا 11

زن

دبيری :ادبيات فارسی ،تربيت بدنی ،زبان انگليسی ،عربی ،علوم اجتماعی ،
علوم تجربی ،هنر ،معارف اسالمی و هنر آموز حسابداری (صرفاً در جنسيت زن)

 11تا 14

زن

مدارک و مستندات الزم جهت ارائه به کارشناسان در روز تشكيل پرونده اوليه استخدامي
ويژه فرزندان شهدا و فرزندان جانباز 70درصد و باالتر سال :1400
  2سري پرينت از کارنامه قبولي ( صادر شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور)  6قطعه عكس  3X4تمام رخ پشت نويسي شده که در سال جاري گرفته شده باشد. اصل کارت ملي به همراه  2سري کپي از پشت و روي آن واضح و با کيفيت. اصل شناسنامه به همراه  2سري کپي از تمامي صفحات آن واضح و با کيفيت. اصل مدرک تحصيلي ( گواهينامه موقت عكس دار و يا دانشنامه ) در مقطع تحصيلي پذيرفته شده درآزمون به همراه  2سري کپي واضح و با کيفيت.
 ارائه فرم اطالعات فردي گزينش به همراه مدارک شناسايي و تحصيلي. اصل کارت ايثارگري ( معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران) به همراه  2سري کپي با کيفيت. اصل کارت پايان خدمت يا کارت معافيت دايم به همراه  2سري کپي ( درخصوص برادران). ارايه مدرک مربوط به امتياز حافظان قرآن ( با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس سازمانتبليغات اسالمي) حسب مورد .

شايان ذکر

است :داوطلبين محترم مي بايست :نسبت به دريافت و تكميل فرم اطالعات فردي گزينش که

ضميمه همين اطالعيه است اقدام نموده و عالوه بر دو سري کپي از مدارک ذکر شده در باال ،نسبت به تهيه و ضميمه
نمودن يک سري کپي از مدارک شامل :کپي مدرک تحصيلي ،کپي تمام صفحات شناسنامه ،کپي کارت ملي ،کپي
مدرک ايثارگري و کپي کارت پايان خدمت ( مخصوص برادران) به فرم اطالعات فردي گزينش اقدام نمايند.

تذکرات مهم :


در روز تشكيل پرونده معاينه پزشكي اوليه ( سرپايي) توسط پزشک حاضر در محل صورت مي پذيرد.



حضور شخص داوطلب ( پذيرفته شده ) در روز تشكيل پرونده الزامي است .لذا؛ امكان تشكيل پرونده
توسط شخص ثالث وجود ندارد.



حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده الزامي بوده و پرواضح است که؛ درصورت نقص در ارائه
مدارک به کارشناسان مربوطه براي داوطلب ،پرونده استخدامي تشكيل نخواهد شد.



پذيرفته شدگان محترم توجه فرمايند که مدرک تحصيلي به صورت گواهي نامه موقت عكس دار و يا
دانشنامه به تاريخ فراغت از تحصيل قبل از  1400/01/31قابل قبول بوده و گواهي انشايي پذيرفته نيست.



به منظور تسهيل در فرآيند تشكيل پرونده استخدامي مي بايست :پذيرفته شدگان محترم قبالً  2سري کپي
از کارنامه قبولي و مدارک مربوطه تهيه تا در روز تشكيل پرونده موجب اتالف وقت و  ،...نگردد.



توصيه مي گردد :به منظور جلوگيري از ازدحام جمعيت با عنايت به پاندمي کرونا  ،خواهشمند است؛
از آوردن همراه به مكان اصلي بررسي مدارک و تشكيل پرونده خودداري نموده و نسبت به رعايت دستور
العمل هاي بهداشتي ( استفاده از ماسک و مواد ضد عفوني کننده  ،رعايت فاصله اجتماعي ،استفاده از
وسايل شخصي مثل خودکارو  )...اهتمام ورزند.



عدم مراجعه براي ارائه مدارک و تشكيل پرونده در زمان و محل اعالم شده به منزله انصراف تلقي شده
و افراد حق اعتراض نخواهند داشت .

مـديريت منابع انساني و امـوراداري
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

