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اطالعیه اعالم نتایج بررسي صالحیتهاي عمومي(گزینش) و فرایند جذب پذیرفتهشدگان نهایي
آزمون استخدام پیماني آبان ماه سال  1399آموزش و پرورش

بـا آرزوی موفقیت برای پذیرفتهشدگان گرامی آزمون استخدامی وزارت آموزشوپرورش در هشتمین آزمون متمرکز
دستگاههای اجرایی کشور آبان ماه ( 1399موضوع مجوز شماره 93167مورخ  1399/02/31سازمان اداری واستخدامی
کشور)؛ به اطالع میرساند؛ اسامی پذیرفتهشدگان نهایی آزمون مزبور بعد ازطی مراحل قانونی و تأیید صالحیت های
عمومی آنان توسط گزینش ،جهت ثبت نام دردوره مهارت آموزی به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
به شرح جدول ذیل ارسال شده است .مقتضی است با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت کرونا ویروس19
و فاصله گذاری اجتماعی (موضوع نامه  602/108490مورخ  1399/6/31دفتر سالمت وتندرسی وزارت متبوع منضم به
نامه شماره  302/2270مورخ  1399/6/30دفتر سالمت ،جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت،درمان وآموزش
پزشكی) ،اقدامات ذیل از سوی داوطلبان محترم انجام گردد.
دانشگاه

فرهنگيان
تربيت دبير شهيد رجايي

رشته ها ي شغلي

رشته هاي شغلي مربوط به دبيري،آموزگارابتدايي،آموزگار استثنايي ،مربي
امورتربيتي مدارس ،مشاورواحدآموزشي و مراقب سالمت
رشته هاي شغلي مربوط به هنر آموزي ،استاد كار و دبيري كاروفناوري

توجه  :تأییدشدگان نهایی گزینش مكلفند به منظور انجام آزمایشات پاراکلینیكی بدو استخدام ،سپردن تعهد خدمت
محضری ،گذراندن دورهی مهارتآموزی ونحوه جذب و بكارگیری به شرح ذیل در سه مرحله اقدام نمایند،شایان
ذکراست عدم مراجعه تاییدشده نهایی درمهلت مقرربرای پیگیری امور ذیربط ،به منزله انصراف از استخدام در آموزش-
وپرورش تلقی شده و مسئولیت آن ،صرفاً برعهده داوطلب خواهد بود.
مرحله اول  :انجام آزمایشات پاراکلینیکي و تکمیل پرونده استخدامي

با توجه به اطالعیه مورخ  1400/1/23مندرج درسایت سازمان سنجش آموزش کشور،پذیرفتهشدگان یك برابر ظرفیت
میبایست همزمان با بررسی صالحیتهای عمومی توسط هستههای گزینش ،نسبت به انجام معاینات پزشكی (تكمیلی)،
آزمایشات پاراکلینیكی،اخذ گواهی عدم سوءپیشینه و تشكیل پرونده استخدامی در اداره کل آموزش وپرورش استان
محل خدمت اقدام مینمودند .با توجه به شیوع ویروس کرونا درکشور ،پس از انتشار اسامی و ثبت نام در سایت دانشگاه
مجری دوره مهارت آموزی ،افرادی که در ردیف تأییدشدگان نهایی گزینش بوده وتاکنون موفق به اقدام برای امور
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مزبورنشدهاند ،جهت اطالع از نحوه اقدام برای اخذ معرفینامه برای انجام آزمایشات پاراکلینیكی ،گواهی عدم سوءپیشینه،
سپردن تعهد خدمت محضری از تاریخ  1400/4/12لغایت  1400/4/17به سایت اداره کل آموزشوپرورش استان سهمیه
محل خدمت مراجعه نمایند.
تذکر مهم :ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهدنامه محضری (موضوع مجوز شماره 93167مورخ  1399/02/31سازمان
اداری واستخدامی کشور)به دانشگاه/پردیس مجری دوره مهارت آموزی جهت درج در پرونده آموزشی(براساس اطالعیه
دانشگاه برای مراجعه حضوری) الزامی میباشد.
مرحله دوم  :دوره یکساله مهارت آموزي

 -1به اِ ستناد مجوز شماره 93167مورخ  1399/02/31سازمان اداری واستخدامی کشور و مفاد مندرج در آگهی استخدام
پیمانی آبان ماه سال1399آموزشوپرورش ،پذیرفته شدگان ا ستخدام مذکور در م شاغل آموز شی وپرور شی وزارت
متبوع ،ملزم به گذراندن دوره مهارتآموزی در دانشگاههای وابسته به آموزشوپرورش (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه
تربیت دبیر شهیدرجایی) میبا شند.پذیرفته شدگان نهایی موظفند به منظور ثبتنام و شرکت در دوره مهارتآموزی از
طریق پایگاه اطالعرسانی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی اقدام نمایند.
توجه  :مطابق اطالعیه دانشـــگاه مجری دوره مهارت آموزی وبا شـــروع ثبت نام درســـایت دانشـــگاه ،چنانچه برای
داوطلبی با کد ملی و شماره پرونده ویا شماره داوطلبی ،امكان ثبت نام دردوره مهارت آموزی می سور نبا شد به مفهوم
عدم اعالم نتیجه نهایی ازســوی گزینش می باشــد داوطلبان مزبور می باید برای پیگیری امور خود به هســته گزینش
استان متقاضی خدمت مراجعه نمایند.
 -2باتوجه به شـــیوع ویروس کرونا درکشـــور ،پذیرفتهشـــدگان از هرگونه مراجعه حضـــوری به دانشـــگاه /پردیس
محل برگزاری دوره خودداری نموده و برای کســب اطالع ازنحوه ثبتنام دردوره (زمان،مكان،مدارک موردنیازونحوه
مراجعه حضوری)،به پایگاه اطالعرسانی دانشگاههای مزبوربه شرح ذیل مراجعه نمایند.
 :)2-1با تو جه به شـــرایط فو ا لذکر ،برگزاری دوره م هارتآموزی درمه لت مقرر برای پذیرف تهشــــد گان آزمون
اســتخدامی ســال  1399امكان پذیر نبوده اســت .بنابراین پودمانهای آموزشــی از ســوی دانشــگاه فرهنگیان و دانشــگاه
تربیت دبیرشهیدرجایی به دو بخش تقسیم شده است:
بخش اول :دهه اول تیرماه  - 1400پایان حداکثر تا پانزدهم شهریورماه سال1400
بخش دوم :شروع هفته اول مهرماه - 1400پایان حداکثر تا انتهای دی ماه 1400
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)2-2پذیرفته شدگان ر شتههای شغلی «هنرآموز» و «ا ستادکار» و «دبیرکاروفناوری» جهت اطالع وثبتنام و شرکت در
دوره مهارت آموزی ،حداقل ســه روز بعد از انتشــار این اطالعیه به ســایت دانشــگاه تربیت دبیرشــهیدرجایی به نشــانی
 https://www.sru.ac.irمراجعه نمایند.
:)2-3پذیرفته شدگان سایررشتههای شغلی (دبیر،آموزگار ،مراقب سالمت،مشاور ومربی امورتربیتیمدارس) جهت اطالع
از ثبتنام و شرکت در دوره مهارتآموزی ،حداقل سه روز بعد از انت شار این اطالعیه به سایت دان شگاه فرهنگیانبه
نشانی  https://cfu.ac.irمراجعه نمایند.
 -3دردانشــگاه فرهنگیان محل گذراندن دوره مهارت آموزی ،پس از ثبت نام قطعی ،توســط ســازمان مرکزی دانشــگاه
مزبور تعیین خواهد شد .مهارت آموزان حق هیچگونه اعترا ضی را نخواهند دا شت .در غیر این صورت دوره مهارتی
آنان ازسوی دانشگاه " کان لم یكن" تلقی خواهدشد.
 -4طبق مفاد شرایط و ضوابط اختصا صی وزارت آموزشوپرورش مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام ه شتمین آزمون
اســتخدامی متمرکزدســتگاههای اجرایی کشــور(آبان ماه ســال ،)1399پذیرفتهشــدگان ملزم به گذراندن دوره مهارت
آموزی وموفقیت درآزمون پایان پودمان های آموزشـــی،بدون دریافت حقو ومزایابوده وصـــدورحكم اســـتخدام
پیمانی،منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور میباشد.
توجه :شرایط وضوابط و زمان برگزاری آزمون پایان پودمانهای آموزشی از طریق دانشگاه مجری دوره مهارتآموزی
اعالم خواهد شد.رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده از سوی دانشگاه،برای همه مهارتآموزان الزامی است.
 -5ثبتنام و شرکت در دوره مهارتآموزی در دانشگاههای وابسته صرفاً براساس فهرست موردتأیید مرکزبرنامهریزی
منابع انسانی و اموراداری امكانپذیر خواهدبود.مجدداً تأکید میگردد که پذیرفته شدگان میبایست با در دست داشتن
مدارک الزم به ســایت دانشــگاه مجری دوره مهارتآموزی مراجعه و نســبت به ثبتنام اینترنتی وپیگیری امور مرتبط
اقدام نمایند.
تذکر :صدور هرگونه معرفینامه برای پذیرفته شدگان توسط سایر واحدهای اداری (اعم از حوزه ستادی وزارت و اداره
کل آموزشوپرورش ا ستانها و ادارات ومناطق آموز شی) جهت ثبتنام در دان شگاه مجری دوره مهارت آموزی مجاز
نمیباشد.
 -6طبق مفاد شرایط و ضوابط اخت صا صی وزارت آموزشوپرورش مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام ه شتمین آزمون
استخدامی متمرکزد ستگاههای اجرایی ک شور،دانشگاههای مجری دوره مهارتآموزی،م سئولیتی درقبال ا سكان وتغذیه
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مهارتآموزان برای پودمانهای حضــوری ندارند ودرصــورت تقاضــای افراد ووجودامكانات،ارائه خدمات بااخذهزینه
مربوط انجام خواهد گرفت.
 -7کالسهای دوره مهارتآموزی در پردیسهای دانشـــگاه فرهنگیان و دانشـــگاه تربیت دبیر شـــهید رجایی در قالب
پودمانهای مجازی و حضــوری برگزار خواهدشــد .با توجه به شــیوع ویروس کرونا درکشــور تا اطالع ثانوی برگزاری
هرگونه کالس حضــوری مجاز نبوده و درمرحله اول ،دروس به صــورت مجازی ارائه خواهدشــد .فلذاپذیرفته شــدگان
نهایی بایدزمان دقیق شروع کالسهای مجازی ومتعاقب آن ،شرکت درکالسهای حضوری دوره مهارت آموزی را،از
طریق دانشگاههای مزبور ،پیگیری نمایند.
توجه  :آموزش دروس کارآموزی ،کارورزی و عملی به صورت حضوری خواهد بود.
-8مهارتآموزان در زمان ثبت نام الكترونیكی در ســـایت دانشـــگاه مجری دوره مهارتآموزی ،ملزم به بارگذاری
مدرک روخوانی و روانخوانی قرآنکریم و مدرک م هارت های هفت گا نه)(ICDLمی باشـــ ند،درغیراین صـــورت
بایدتعهدنمایندکه قبل از برگزاری آزمون پایان دوره مهارت آموزی،مدارک مزبوررا از مراکز معتبر دارای مجوز از
سـازمان اداریواسـتخدامی کشـور که آدرس ونشـانی مراکز مزبور در سـایت www.smtc.ac.irقابل مشـاهده بوده،
دریافت و ارائه نمایند.
-9پذیرفتهشدگان نهایی دقت نمایند که امورمرتبط با ثبتنام و شرکت دردوره مهارتآموزی را صرفاً ازطریق دانشگاه
مجری دوره پیگیری نمایند و درصورت بروز مشكل درثبتنام الكترونیكی،فقط ازطریق دانشگاه مجری دوره به صورت
غیر حضوری اقدام نمایند.
مرحله سوم  :نحوه جذب و بکارگیري

چنانچه مهارتآموزان موفق به گذراندن پودمانهای بخش اول باشــند ومراتب نیزمورد تأیید دانشــگاه مجری دوره قرار
گیرد ،اداره کل آموزشوپرورش استانها ،بعد ازتأیید و ارسال فهرست مهارت آموزان ازسوی مرکز برنامه ریزی منابع
انســانی واموراداری ،نســبت به صــدور ابالر تدریس(موقت) و حكم اســتخدام پیمانی تا انتهای دی ماه ســال  1400اقدام
خواهند کرد .متعاقب آن ،درصورت گذراندن پودمانهای آموزشی بخش دوم و شرکت در آزمون جامع وارائه گواهی
صــالحیت معلمی ،اداره کل آموزشوپرورش اســتانها محل ســهمیه خدمتی با رعایت موارد ذیل ،اقدام به تمدید ابالر
تدریس وحكم استخدام پیمانی از ابتدای دی ماه سال  1400به بعد خواهند کرد:
الف) شـــرکت در دوره مهارتآموزی ،موفقیت در آزمون پایان پودمانهای آموزشـــی و ارائه اصـــل گواهی نامه دوره
مهارتآموزی.
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ب) ارائه اصل گواهی مهارتهای هفتگانه) (ICDLصادره از مراکز وموسسات مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی
کشور.
ج) ارائه اصل گواهی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم برای داوطلبان دارای دین اسالم.
د) ادا وامضای سوگندنامه معلمی ،قبل از اشتغال بكار و صدورحكم کارگزینی جهت ضبط ونگهداری درپرونده پرسنلی
نکات مهم:

 -1براساس اطالعیه مورخ  1400/1/23سازمان سنجش آموزش کشور ،داوطلبانی که اسامی آنـان به عنوان معرفی شده
یك برابر ظرفیت آزمــون استخدامــی آبان ماه  1399قرار داشته ،لیكن صالحیتهای عمومی آنان ،مورد تأیید
هستههای گزینش آموزشوپرورش قرار نگرفته است ،ضروری است جهت تكمیل مراحل گزینش خود ویا درخواست
تجدیدنظر ،پس از تماس قبلی با هسته گزینش آموزشوپرورش استان محل پذیرش(متقاضی خدمت) خود ،به هسته
مزبور مراجعه نمایند(.مطابق ضوابط مربوط حداکثــر فرصت اعتراض قانونی به مـدت دوماه از تـاریخ انتشار این
اطالعیه میباشد) .شایـان ذکـر است بــراسـاس ضوابط ومقررات مربوط،دریـافت و رسیدگی به اعتراض داوطلبان
پس از انقضای مهلت مقرر ،به هیچ عنوان امكان پذیر نخواهدبود.
 -2داوطلبانی که نتیجه صالحیتهای عمومی آنان ،پس ازانتشار این اطالعیه ،موردتأیید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش
قرار بگیرد ،اسامی این افراد متعاقباً با درنظر گرفتن امكان برگزاری دوره مهارت آموزی از طریق مرکز برنامه ریزی
منابع انسانی و اموراداری به دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی ارسال خواهد شد.
 -3داوطلبان معرفی شــده یك برابرظرفیت که تاکنون نســبت به تشــكیل پرونده اســتخدامی،طی مراحل گزینش و ادامه
روند مراحل قانونی اســتخدام خود به اداره کل آموزش وپرورش اســتان ســهمیه خدمتی مراجعه نكرده اند چنانچه
تاپایان وقت اداری روز یك شنبه مورخ  1400/3/30مراجعه نكنند به منزله انصراف ازاستخدام تلقی خواهدشد وفرد
جایگزین جهت طی مراحل استخدامی به هسته گزینش معرفی خواهدشد.

