
 

 

 استخدامیسری  موثر و معتبر خرید آنالین بسته های استخدامی

 

  سایت سری استخدامی -99 اردیبهشت 9 – قم پرورش و آموزش در معلم سرباز جذب آگهی

وزارت محترم متبوع، اداره کل آموزش و پرورش  8/2/1399مورخ  9/710بر اساس بخشنامه 

، از دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با  1399-1400برای سال تحصیلی  مق استان

اولویت رشته های مرتبط با تدریس در مقطع ابتدایی)بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان( ، با 

شرایط ذیل اقدام به ثبت نام افراد متقاضی واجد شرائط در برنامه جذب و سازماندهی معلم وظیفه می 

 .ماه میباشد تاردیبهش 16تا  مهلت ثبت نام .ایدنم

وزارت محترم متبوع، اداره کل آموزش و پرورش استان قم  1399/2/8مورخ  9/710بر اساس بخشنامه 

، از دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس با اولویت رشته  1399-1400برای سال تحصیلی 

اساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان( ، با شرایط ذیل  های مرتبط با تدریس در مقطع ابتدایی)بر

 .اقدام به ثبت نام افراد متقاضی واجد شرائط در برنامه جذب و سازماندهی معلم وظیفه می نماید

 مضوابط و شرایط برنامه جذب و سازماندهی سرباز معل  

سب باشغل معلمی احراز برخورداری ازسالمت کامل جسمی وروحی روانی, اخالقی واجتماعی متنا -1

 . از طریق شرکت در مصاحبه تخصصی

سال تمام است و لذا مشمولینی انتخاب می شوند که کسر  2مدت خدمت در برنامه سرباز معلم  -2

خدمت ندارند و در این خصوص از متقاضیان تعهد اخذ می گردد. متقاضیان در صورت کتمان کسر 

از آن در حین خدمت، ملزم به جبران خسارت  خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده

مادی ناشی از خروج قبل از پایان سال تحصیلی و هزینه دوره آموزشی بدو خدمت و دوره آموزش 
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نظامی می باشند. همچنین ادامه تحصیل در زمان انجام خدمت وظیفه به صورت سربازمعلم ممنوع می 

 .باشد

 نمی مجاز( …به هر دلیل)جهت ادامه تحصیل و یا انصراف پذیرفته شدگان در طول مدت خدمت  -3

 . باشد

ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت موظف، ممنوع است و انجام خدمت ضرورت در  -4

 .آموزش و پرورش هیچگونه حق استخدامی برای افراد ایجاد نمی کند

به تخصصی , پایه درصورت پذیرش وتاییدصالحیت متقاضیان توسط گزینش وموفقیت درمصاح -5

 .خدمت سربازمعلمان ازتاریخ اعزام آنها به دوره آموزش نظامی محاسبه خواهد شد

درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی سبب لغو اعزام گردیده و افرادی که از سازمان نظام وظیفه  -6

ی بایست در چنین درخواستی داشته اند از لیست سرباز معلمان کنار گذاشته می شوند و این افراد م

 .مهلت ثبت نام نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند

پس از دوره آموزش نظامی ، برای پذیرفته شدگان دوره آموزشی مهارت های معلمی برگزار خواهد  -7

 .گردید که تمامی پذیرفته شدگان ملزم به شرکت در آن دوره خواهند بود

معلم، محل خدمت پذیرفته شدگان بر اساس نظر اداره بر اساس ضوابط و مقررات پذیرش سرباز  -8

 .کل آموزش و پرورش استان و در سطح استان با اولویت مدارس روستایی خواهد بود

با توجه به استقبال گسترده از برنامه جذب و سازماندهی معلمان وظیفه ، پذیرش نهائی بر اساس  -9

مصاحبه تخصصی و اعالم نظر هسته محترم گزینش  امتیاز مکتسبه افراد متقاضی ، کسب امتیاز الزم در

 .استان صورت خواهد گرفت

داوطلبان باید پس از اعالم مسئولین ثبت نام اداره کل ، فرم تعهد نامه رعایت شئونات شغل معلمی  -10

و رعایت ضوابط عمومی گزینش در طول مدت خدمت و همچنین فرم پرسشنامه اطالعات فردی گزینش 

پس از الصاق یک قطعه عکس به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی تحویل  را نیز تکمیل و

 .مسئول ثبت نام نمایند. فرم ها پس از فهرست برداری به هسته گزینش استان تحویل می گردد

 ممراحل ثبت نا



 

 مرحله اول : ثبت نام الکترونیکی

 .. این زمان تمدید نخواهد شد 1399/02/16لغایت  1399/02/10تاریخ ثبت نام : از روز چهارشنبه 

 و قم پرورش و آموزش انسانی نیروی آموزش و ریزی برنامه اداره شیوه ثبت نام: مراجعه به سایت

 . نام ثبت فرم تکمیل

 یمرحله دوم : ثبت نام حضور

پس از ثبت نام اینترنتی و براساس شماره تماس وارد شده توسط متقاضیان به مرور از طرف اداره برنامه 

ریزی و آموزش نیروی انسانی این اداره کل با فرد متقاضی تماس گرفنه می شود تا اصل مدارک 

یاز استان از بارگذاری شده بررسی و امتیاز نهایی تأیید گردد. پس از جمع بندی امتیازات براساس ن

 .متقاضیان مصاحبه تخصصی به عمل می آید که زمان و مکان آن به اطالع متقاضیان خواهد رسید

 ممدارک الزم برای مرحله دو

 : موارد مربوط به دفترچه آماده به خدمت-1

 1399/6/1 و 1399/5/1 و 1399/4/1.)باشد می 1399 سال ماه شهریور و مرداد ، تیر اعزام، تاریخ –الف 

) 

خواهد  1399/4/1تذکر مهم : در هر صورت، تاریخ اعزام پذیرفته شدگان به دوره آموزش نظامی تاریخ 

 . بود

 . باشد مهرغیبت فاقد خدمت به آماده دفترچه –ب 

 . باشد شده ثبت خدمت به آماده دردفترچه مهرواکسیناسیون –پ 

 .پشت نویسی شده 3×4چهار قطعه عکس  -ج

 .مه وکارت ملی و دونسخه فتوکپی ازتمام صفحات آنارائه اصل شناسنا-2

 یک عدد پوشه ی مدارک ) آبی رنگ(-3



 

 فرم – ج وظیفه کارکنان تعهد فرم –فرم گزینش ) فرم اطالعات فردی ( ب  -دانلود و تکمیل : الف-4

 نام ثبت درخواست

 ارائه اصل مدارک وارده شده در مرحله ثبت نام الکترونیکی-5

قابل پیگیری از طریق تماس تلفنی به اطالع داوطلبان خواهد رسید ، لذا در ثبت  تذکرمهم : موارد

 .شماره تلفن دقت فرمایید. در ضمن به مدارک ناقص متقاضیان ، ترتیب اثر داده نخواهد شد

 جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 

 

 "برای اطالع از آخرین اخبار استخدامی عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سری استخدامی شوید"
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                 https://telegram.me/joinchat/DGFEtj73PiSWFvuhXH8UrQ 
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