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  تعاليبسمه

 مقدمه

 نیمعلم یاستخدام فیتكل نقانون تع ی) ماده الحاق۲تبصره به بند ( كیبه استناد قانون الحاق 

شماره  یهاوه نامهیو ش ۱۲/۱۱/۱۳۹۹در آموزش و پرورش، مصوب  ینهضت سوادآموز  ارانیو آموزش یسیالتدر حق

و  طیو پرورش، شرا آموزشوزارت  ۲۰/۲/۱۴۰۰مورخ  ۵/۱۴۰و  ۵/۹/۱۳۹۹مورخ  ۴۰/۱۴۰،  ۲/۹/۱۳۹۸مورخ  ۱۶۰۱۵۰

  :گرددیاعالم م رین حد نصاب به شرح ز به منظور تع یآزمون داخل یبرگزار  یبرا یو تخصص یضوابط عموم

  

  بخش اول : تعاریف

  اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است: ازمفاهیم برخی 

  قانونالف) 
و  یسیحق التدر  نیمعلم یاستخدام فیتكل نقانون تع ی) ماده الحاق۲تبصره به بند ( كیقانون الحاق 

  یاسالم یمجلس شورا ۱۲/۱۱/۱۳۹۹مصوب  ینهضت سوادآموز  ارانیآموزش

  سازمان: )ب 

  كشور یو استخدام یسازمان ادار 

  وزارت )ج

  و پرورش آموزشوزارت 

  دانشگاه )د

  انیفرهنگدانشگاه 

  ینهضت سوادآموز  اری) آموزشهـ

س بدو خدمت و یآموزش تدر  ینش، گواهیبا مجوز گز  یو ادار  یت ضوابط و مقررات آموزشیكه با رعا یفرد

داشته و  یهمكار  یبا نهضت سوادآموز  ۱۳۹۲تا قبل از سال  ۱۳۷۹از سال  یس در نهضت سوادآموز یشناسه تدر 

  آنان هم اكنون ادامه دارد. یافت نموده و همكار یدر  یالزحمه خود را از محل اعتبارات دولتحق

  یو باالتر) نهضت سوادآموز  دهنده مستمر(دونفر) آموزشو

 یهمكار  یسوادآموز  نهضت با میمستق صورت به ۱۳۹۲ سال از قبل تا ۱۳۷۹ سال از كه یدهندگانآموزش

 محل از را خود الزحمه¬حق و داده قرار پوشش تحت را سوادآموز نفر دو حداقل دوره هر در و داشته مستمر

  اكنون ادامه دارد.آنان هم  یموده و همكار ن افتیدر  یدولت اعتبارات

  معلمان قرآنی) ز 

حوزه) از سال  کیسطح /ی(حداقل کاردانیا معادل حوزوی یدانشگاه یلیکه با دارا بودن مدرک تحص یافراد

تحت پوشش وزارت آموزش  یدولت یهادارالقرآن ایو  یاز مدارس دولت یکیصرفًا در  ۱۳۹۲تا قبل از سال  ۱۳۷۹

 یساعت در هفته همکار  ۱۲ قلمعلم قرآن حدا ای یقرآن یتحت عنوان مرب میو پرورش بدون واسطه و مستق

دارالقرآن،  ریمد ایمدرسه  ری(ساز وکار مدیمردم یهامشارکت ایو  یداشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولت

  کرده باشند. افتی) در انیو مرب اءیانجمن اول

  مدرسین طرح امین) ح

تا قبل  ۱۳۷۹) از سال ک ی(حداقل سطح  یمعادل حوزو ایو  یدانشگاه یلیکه با دارا بودن مدرک تحص یافراد

ساعت در هفته با  ۱۲ها، حداقل مراکز استان هیحوزه علم یرسم نامهیمعرف اینامه منعقده تفاهم یط ۱۳۹۲از سال 

 ای هیز محل اعتبارات حوزه علمرا ا دداشته و حقوق خو یهمکار  نیو در قالب مدرس طرح ام یمدارس دولت

    نموده باشند. افتیآموزش وپرورش در 



 

٣ 

  داوطلبان یو اختصاص بخش دوم : شرایط عمومی

  داوطلبان یشرایط عموم

  رانیا تیداشتن تابع. ۱

  رانیا یاسالم یجمهور  یشده در قانون اساسشناخته انیاز اد یکی ایاسالم  نیمب نیبه د اعتقاد. ۲

  رانیا یاسالم یجمهور  یبه قانون اساس التزام. ۳

  مردان یبرا یقانون تیمعاف ایخدمت دوره ضرورت  انجام. ۴

  .شوندیکه استخدام م یانجام کار  یبرا ییو توانا یو روان یسالمت جسمان داشتن. ۵

  و مواد مخدر اتیبه دخان ادیاعت عدم. ۶

  موثر ییجزا تیسابقه محکوم نداشتن. ۷

  .صالحیو ذ ییتوسط آراء مراجع قضا ییاجرا یهااستخدام در دستگاه تیوجود هرگونه ممنوع عدم. ۸

  بازنشسته باشند. ایو  ییاجرا یهاخدمت دستگاه دیبازخر  یروهایجزء ن دیاستخدام نبا داوطلبان. ۹

 یدانشگاه یلیبودن مدرك تحص دارا. ۱۰
 

 ۱۲/۱۱/۱۳۹۹روز  انیخدمت، حداكثر تا پا انیو کارت پا لیفراغت از تحص خیمالک عمل در محاسبه تار  :تذکر

 یلیدانشنامه تحص ایموقت  نامهیمندرج در گواه یلیالتحصفارغ خیتار  ل،ی؛ مالک زمان فراغت از تحصباشدیم

   .  باشدیم

  

  داوطلبان یشرایط اختصاص

   آموزی سواد نهضت باالتر و دونفر دهندگان آموزش و آموزشیاران -

   قرآنی معلمان -

  امین طرح -
   



 

٤ 

  بخش سوم : مواد آزمون

ـ مورخ ۵۶۶۱۰ت//۷۹۷۹۵) تصویب نامه شماره ۵) ماده (۱به استناد تبصره ( هیات محترم وزیران  ۳۰/۶/۱۳۹۸ه

برگزار  آموزگار ابتداییباتوجه به نیاز وزارت در شغل آموزگاری آزمون داخلی موضوع این ماده صرفًا در رشته 

  خواهد شد.

  :  شودین مل تعیبه شرح ذ یو تخصص یدر دو بخش عموم رشته شغلی آموزگاری یمواد آزمون داخل

  

  :  یآزمون عموم -

  شامل:  یبوده و موادآزمون عموم ینه این آزمون به صورت چند گز یا

  ) ICDLهفتگانه  یهااطالعات(مهارت یفناور  -

 یمعارف اسالم -

  یو آمار مقدمات یاضیر  -

 یات فارسیزبان و ادب -

 یذهن یهایهوش و توانمند - یاطالعات عموم -

 یعموم یسیزبان انگل -

  

 : یآزمون تخصص -

 شامل: یاست و مواد آزمون تخصص یانهین آزمون به صورت چند گز یا

 ت یم و تربیاصول و فلسفه تعل -

 یپرورش یشناسروان -

 رشد یشناسروان -

 سیها و فنون تدر روش -

 دازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی ان -

 
 معارف هایسوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی هایاقلیت تبصره:

 هایسوال سایر شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، این مکتسبه صورت نمره این در و بوده معاف اسالمی

  شد. خواهد محاسبه عمومی آزمون

 ) می باشند.۱( یک ضریب با ایچهار گزینه صورت به اختصاصی و عمومی سواالت مواد آزمون کلیه

 
   



 

٥ 

  های قانونیبخش چهارم : امتیازات و سهمیه

  سهمیه ایثارگرانالف) 

) %۲۵( ایثارگران سهمیه مشمولین برای ایثارگران، به رسانی خدمات جامع قانون) ۲۱( ماده) ۳( تبصره اساس بر

 یالزام آزمون در شده پذیرفته نفر آخرین علمی آزمون نصاب حد %۸۰ درصد هشتاد حداقل كسب ،) %۵( و

  .باشدیم

  شامل: ) درصد۲۵پنج ( و ایثارگران سهمیه بیست -

  جانبازان

  آزادگان

  شهدا فرزندان و همسر

  باالتر و پنج درصد و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

  اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

  شهید برادر و پدر، مادر، خواهر

  :) درصد شامل۵ایثارگران سهمیه پنج ( -

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

   درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

  اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان

  توضیحات:

) قانون جامع خدمات ۲۱درصد موضوع ماده ( ۲۵مندی از سهمیه استخدامی حداقل ایثارگران متقاضی بهره. ۱

 ایسجامندی از سهمیه مزبور الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم نام و بهرهرسانی به ایثارگران برای ثبت

د گردد و در  (سیستم جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تا

د بنیاد مذکور، مجاز به انتخاب سهمیه    باشند.ایثارگران نمی %۲۵صورت عدم تا

خدمات رسانی  ) قانون جامع۲۱درصد موضوع ماده ( ۵مندی از سهمیه استخدامی ایثارگران متقاضی بهره. ۲

د مستندات استفاده از یتائ یمندی از سهمیه مزبور الزم است قبل از ثبت نام برانام و بهرهبه ایثارگران برای ثبت

 ند. یمراجعه نما یو امور ادار  یت منابع انسانیر یمد –ه مذكور به اداره كل آموزش و پرورش استان یسهم

  

  

  نیه معلولیسهم )ب 

 جامع قانون) %۳( درصد سه سهمیه محل از و استان بهزیستی كل اداره از معرفینامه ارائه با معلولین جذب

 و معلول داوطلبان كلیه بین رقابت و داخلی آزمون در الزم نمره نصاب حد كسب صورت در و معلوالن از حمایت

  .بود خواهد پذیر امكان یآموزش دوره به یمعرف هنگام در فضلی امتیازات اساس بر

  

   



 

٦ 

  پنجم : مراحل ثبت نامبخش 

در سامانه  ۱۴۰۰ ماهخرداد ۲۱ جمعهتا پایان روز  ۱۴۰۰ ماهخرداد ۱۲ شنبهچهاراز روز  اینترنتی صورت به نام ثبت

www.hrtc.ir نام اقدام نموده و از موکول متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبتپذیرفت.  خواهد انجام

  ودداری نمایند.نمودن آن به روزهای پایانی خ

 ۲۲ان روز یتوانند تا پایش اطالعات خود میرایو یبرا ،اندنام نمودهثبتفوق  یكه در بازه زمان یداوطلبان

 ۱۴۰۰خردادماه  ۲۲شنبه الزم به ذكر است در روز  ند.یش اطالعات خود اقدام نمایرایو بهنسبت  ۱۴۰۰خردادماه 

ش اطالعات خود را یرایتواند ویم ،اندكه قبال ثبت نام نموده یشود و فقط داوطلبانید انجام نمینام جدثبت

  انجام دهند.

  
  الف) مطالعه شرایط آزمون:

نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه در آزمون، باید در زمان ثبت شركتداوطلب متقاضی 

را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا 

ن را مطالعه و سپس شود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزموتوصیه می

  نام در آزمون اقدام نمایند.نسبت به پرداخت هزینه و ثبت

  : شده از مدارک اسکن ) تهیه فایلب 

 را آن فایل و نموده اسکن زیر، مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب. عکس پرسنلی : ۱

  باشد : در اختیار داشته اینترنتی نامسامانه ثبت طریق از ارسال برای

  باشد؛  شده گرفته جاری سال در کهتمام رخ) ( ۴۳ عکس -

   پیکسل باشد؛ ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و پیکسل ۳۰۰۲۰۰ حداقل بایدآن  اندازه ه ودوب JPG فرمت با -

  باشد؛  لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -

  باشد؛  کیلوبایت ۷۰کیلوبایت و حداکثر  ۱۵باید حداقل  شده ذخیره فایل حجم -

   باشد؛ شده حذف باید شده اسکن عکس زائد هایحاشیه -

 باشد؛ سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 نیست قبول شناسنامه و ...) قابل ملی، شناسایی (کارت هایکارت روی عکس اسکن و استفاده از : )۱تذکر (

 .نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق پرسنلی و اصل عکس از داوطلبان است الزم و

 باشد. مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس : )۲تذکر (

 سلب وی ازآزمون در  شرکت حق و شدهباطل داوطلب ثبت نام غیر معتبر، عکس ارسال صورت در : )۳تذکر (

 ارسال در اشتباه درخصوص قبلی،های آزمون در آمده وجود به مشكالت به توجه با گردد. الزم به ذکر استمی

 گرددمی تاکید است، داده رخ، کنندمی نام ثبت نتکافی در که برای داوطلبانی اکثراً  موضوع این که داوطلبان، عكس

 کنترل به نسبت حتماً  نامی،ثبت اطالعات کنترل بر دهید، عالوهمی انجام هانتکافی توسط را خود نام ثبت چنانچه

د دقت ارسالی عكس  در که است نگردد. بدیهی ارسال عكس شما جای به دیگری داوطلب عكس اشتباهاً  تا نما

  شد. خواهد رفتار با وی مقررات مطابق و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال صورت

  

  . کارت ملی۲

را با در نظر گرفتن مشخصات ۲و  ۱تصویر اسکن شده از مدارک ذکر شده در بندهای  باید داوطلب :)۱(تذکر

  در سامانه بارگذاری نماید.  JPGنام به صورت فایل با فرمت زیر آماده نموده و در هنگام ثبت

  تصویر با وضوح و کیفیت الزم باشد؛ -  

  کیلوبایت باشد؛ ۲۰۰کیلوبایت و حداکثر  ۳۰حداقل  -  

  ی زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.هاحاشیه -  



 

٧ 

  

 وجه:  ج) پرداخت

در صفحه اول » آزمون«به منوی  با مراجعه شرایط، پس از مطالعه دقیق شرایط آزمون، باید واجد متقاضیان

اضافه نام در آزمون را به ریال هزینه ثبت ۹۰۰٫۰۰۰کلیک کرده و مبلغ » پرداخت هزینه«سامانه، بر روی گزینه 

 CVV2کارت بانکی به همراه رمز اینترنتی و کد داشتن پرداخت نمایند. جهت این امر، ریال خدمات پیامکی  ۵٫۰۰۰

  باشد.مورد نیاز می

اقدام موفق داوطلب جهت در صورت مخصوص هر داوطلب است که و ، کد منحصر به فرد »توکن پرداخت«

 را» توکن پرداخت«این کد  ،ضروری است داوطلبینلذا  یابد.داوطلب اختصاص مینام به پرداخت هزینه ثبت

نزد خود » کد رهگیری«نام و دریافت گردد) تا پایان مراحل ثبت(که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک می

تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه  هد. همچنین این کد، با کد ملی و شمارننگهداری نمای

  قابل بازیابی خواهد بود.

نام و انجام فرآیند مربوط به آن : در صورتی که داوطلب بالفاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت ۱تذکر 

نام نماید. برای به ثبتتواند در زمان دیگری اقدام را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، می

را انتخاب و پس از وارد » نام در آزمونثبت«بایست از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه این امر، می

  نام نماید.کردن اطالعات درخواستی، اقدام به ثبت

توکن پرداخت  آمیز مراحل پرداخت هزینه، به: در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیت ۲تذکر 

بازیابی «، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون(در صفحه اول سامانه)، گزینه ه باشدخود دسترسی نداشت

را انتخاب و پس از وارد کردن اطالعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک » کد رهگیری/توکن

  شود. می

  گردد.ثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیهای ناقص ترتیب انام: به ثبت ۳تذکر 

  نام:د) شروع فرآیند ثبت

پذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطالعات مرحله انجام می ششنام در سامانه، در فرآیند ثبت

  خود را وارد سامانه نماید.

  : بارگذاری مدارک ۱مرحله 

  گردد.بارگذاری می» بند ب«خص شده در در این بخش، مدارک مش

  : اطالعات فردی ۲مرحله 

  گردد.مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت می

  : سهمیه ۳مرحله 

  باشد.این بخش مربوط به ثبت سهمیه داوطلبان می

  مهم : اتتذکر

نام با سامانه مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، فقط افرادی امکان استفاده به دلیل ارتباط سامانه ثبت  -۱

بنیاد شهید و امور ایثارگران  یایسجادر سامانه  نآنااطالعات را خواهند داشت که ثارگران یادرصد  ۲۵از سهمیه 

درصد و نوع آن به صورت خودکار در سامانه  ۲۵ه در این صورت اطالعات مربوط به سهمی که ثبت شده باشد

  ثبت خواهد شد. 

 این از استفاده قصد و باشد نشده ثبت ایثاگران امور و شهید بنیاد سامانه در آنان اطالعات که داوطلبانی

 محل شهید بنیاد به مراجعه از پس که نمایند استفاده سهمیه این از توانندمی زمانی فقط باشند، داشته را سهمیه

 داوطلبان از دسته این. برسانند ثبت به مربوطه سامانه در را خود ایثارگری اطالعات و کدملی خود، پرونده تشکیل

 در اطالعات تکمیل از پس است ضروری و نموده تکمیل را خود نامثبت درصد ۲۵ سهمیه از استفاده بدون ابتدا

د و سامانه  اطالعات ویرایش به اقدام نام،ثبت جهت شده مشخص زمان مدت در ایثارگران، امور و شهید بنیاد تا



 

٨ 

 نتوانند مذکور مدت در داوطلبان از دسته این چنانچه. نمایند استفاده خود درصد ۲۵ سهمیه از و نموده خود

د مورد شهید بنیاد سامانه در را خود اطالعات ) ۱۲/۳/۱۴۰۰ مورخ(  نامثبت شروع از قبل تا صرفاً  دهند، قرار تا

د به شهید بنیاد سامانه در را خود اطالعات دارند فرصت د عدم صورت در است بدیهی. برسانند تا  اولویت تا

  .ماند خواهد باقی خود قوت به آزاد سهمیه با فرد نام ثبت داوطلب، ایثارگری

 معلمان/ آموزی سواد نهضت باالتر و دونفر دهندگان آموزش و آموزشیاران(  قانون مشمول یروهاین صرفاً  -۲

 نهضت توسط قبال آنان مشخصات که نمایند، نام ثبت آزمون در شرکت برای توانند می) امین طرح /قرآنی

د ۲۰/۲/۱۴۰۰ مورخ ۵/۱۴۰ نامه شیوه براساس و استانها وپرورش آموزش کل اداره و سوادآموزی  كد و شده تا

 و سوادآموزی نهضت سوی از آنان اطالعات و ملی كد كه افرادی لذا باشد؛ موجود آزمون سامانه در آنان ملی

د استانها وپرورش آموزش کل اداره   .بود نخواهد فراهم آنان یبرا آزمون در نام ثبت امكان است نشده تا

 ثبت برای دانشگاهی جهاد آزمون مرکز سامانه در) قانون مشمولین صرفاً ( افراد اطالعات كه صورتی در توجه:

 یا سوادآموزی نهضت به ۲۱/۳/۱۴۰۰ تا ۱۲/۳/۱۴۰۰ نامثبت مهلت در پیگیری برای بایست می ندارد، وجود نام

 نسبت و نموده مراجعه خود سكونت محل استان وپرورش آموزش کل اداره اداری امور و انسانی منابع مدیریت

  .نماید اقدام نام ثبت به نسبت تواند می مشکل رفع از پس و نماید اقدام خود مشکل رفع به

 ۱۴۰۰ /۲۰/۲مورخ  ۵/۱۴۰وه نامه شماره یز كه پرونده آنها براساس شین نین طرح امیو مدرس یمعلمان قرآن -۳

  توانند در آزمون شركت كنند.یده، مید گردیو توسط منطقه و استان تائ یوزارت آموزش وپرورش بررس

  : اطالعات تحصیلی ۴مرحله 

  گردد.این بخش وارد سامانه میاطالعات تحصیلی داوطلب در 

  : اطالعات تکمیلی ۵ مرحله

باشد. همچنین داوطلب اطالعات تکمیلی شامل اطالعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت می

ترین حوزه سامانه نزدیکدر صورت امکان، تواند استان و شهرستان محل آزمون خود را به سامانه اعالم تا می

  درنظر بگیرد(محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر خواهد گردید)آزمون را برای ایشان 

  : کد رهگیری ۶ مرحله

سامانه از وارد این مرحله شده و داوطلب رسد که به پایان میفرد نام در صورتی ثبتگردد صرفًا تاکید می

  نماید.دریافت  »کد رهگیری«

  ه) ویرایش اطالعات

توانند با مراجعه به پروفایل باشد، داوطلبان مییرایش اطالعات داوطلبان باز میدر زمانی که سامانه جهت و

  اقدام به ویرایش اطالعات ثبت شده خود نمایند. » ویرایش اطالعات«کاربری خود و کلیک بر روی بخش 
  

امی بایست دوباره تمدر صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود، حتمًا می: نکته بسیار مهم 
رات مورد  ۶ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید، در غیر این صورت، تغ

  .و همان اطالعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود نظر ایشان اعمال نخواهد گردید
  

 :آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه وآزمون برگزاری  و) زمان

سایت مرکز آزمون جهاد  روی بر پرینت و مشاهده برای ۱۴۰۰ ماهتیر ۱۴از تاریخ  ،آزموندر  شرکت کارت

و  هااستان مراکز در ۴۰۰۱ ماهتیر ۱۸جمعه روز  درآزمون گرفت.  خواهد قرار .hrtc.irwwwدانشگاهی به آدرس 

ن مالک .شد خواهد برگزارها ر شهرستانیحسب مورد و بر اساس آمار شركت كنندگان در سا  امتحانی حوزه تع

» نام جهت روز آزموندر فرم ثبتداوطلب اعالم شده  شهرستان«ترین حوزه برگزاری آزمون به نزدیکداوطلبان، 

آزمون در  شرکت کارت بر رویآزمون  برگزاری محل و شروع نمود. ساعت خواهند نام درجفرم ثبت در که باشدمی

 ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزمرسید.  داوطلبان خواهد آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج

د منزله به  توسطآزمون  اجرای پس از داوطلبان مدارکاصل  و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطالعات تأ

    قرار خواهد گرفت. مورد بررسی آموزش و پرورش



 

٩ 

 نتیجه اعالم بخش ششم : مراحل و نحوه

 :علمیحدنصاب  الف) کسب

 امتحان نصاب حد و محاسبه تخصصی و عمومی هایحیطه تفکیک به داوطلبان نمرات آزمون، برگزاری از پس

 عمومی حیطه برای) درصد ۴۰(درصد چهل وزنی ارزش با فرد آزمون نمرات آن در كه آزمون كل نمره %۵۰ اساس بر

 قرار داوطلبان انتخاب مراحل سایر مبنای و محاسبه است، تخصصی حیطه برای) درصد ۶۰(درصد شصت و

  .گیردمی

 : مهم تذكر

 حذف استخدامی مراحل سایر ادامه از نشوند یداخل آزمون در یقبول نصاب حد كسب به موفق كه یداوطلبان

 ضمناً . بود خواهد مشاهده قابل هاآن برای اطالع جهت شخصی پروفایل طریق از کتبی آزمون کارنامه صرفاً  و

ن قانون یالحاق ماده) ۲( بند به تبصره كی الحاق قانون براساس آزمون نیا  یالتدریس حق معلمین تكلیف تع

 به و گرددیم برگزار كباری یبرا صرفاً  ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ مصوب پرورش، و آموزش در سوادآموزی نهضت آموزشیاران و

  .شد نخواهد دیتجد وجه چیه

  
 هیج اولیاعالم نتاب) 

 استان مدارك یبررس كارگروه به مدارک بررسی جهت اند نموده كسب را درآزمون یقبول حدنصاب كه افرادی

 خوداظهاری اطالعات اساس بر صرفاً  صادرشده، اولیه کارنامه در سهمیه دارای افراد کل نمره. گردند یم یمعرف

 اعمال و انطباق بررسی، از پس ها،آن نمرات نهایی نتیجه و بوده) قانونی هایسهمیه و امتیازات( داوطلب

  .گردید خواهد اعالم مربوط، مستندات

  
 ییج نهای) اعالم نتاج

 همراه به گردند یم یمعرف) نصاب  حد یدارا یقبول(  یینها شده رفتهیپذ عنوان به مرحله نیا در كه یافراد

 آموزشی دوره گذراندن برای دانشگاه به سازمان توسط اعالمی سالیانه استخدام ظرفیت سقف در و نیمشمول ریسا

  . شوندمی استخدام آموزگاری یشغل رشته در ساله یك

 یهمكار  سوادآموزی نهضت با ۱۳۹۲ سال از قبل كه  باالتر و نفر دو مستمر دهندگانآموزش و آموزشیاران) ۱

 در) نصاب  حد كسب( داخلی آزمون در قبولی از پس نیام طرح نیمدرس و یقرآن معلمان نیهمچن و داشتهاند

 ساله یك آموزشی دوره گذراندن برای فرهنگیان دانشگاه به سازمان توسط اعالمی سالیانه استخدام ظرفیت سقف

  .شوندمی معرفی آموزگاری شغل در

 حد دارای افراد استخدام و نشده تلقی استخدام منزله به داخلی آزمون در الزم نصاب حد كسب: تبصره

 شرکت ، فضلی امتیازات اساس بر و) سالیانه (  یافته تخصیص مجوزهای سقف در و نیاز گرفتن نظر در با نصاب،

  .پذیردمی صورت دانشگاه در یکساله آموزی مهارت دوره در قبولی و

 به افراد معرفی از پس یا و نماید كسب نیز را الزم نصاب حد و نموده شركت آزمون در فردی چنانچه )۲

 هاینامهشیوه و قانون شرایط فاقد شده معرفی افراد یا فرد كه گردد؛ محرز آموزشی، دوره گذراندن جهت دانشگاه

ن روند ادامه از ،اندبوده صادره   .شد خواهند حذف استخدام و تكلیف تع


