
 
 وزارت آموزش و پرورش

منابعو توسعه  زيبرنامه ريمعاونت   

اموراداري مركز برنامه ريزي  منابع انساني و    

 

 ........................... پرورش استان آموزش ومدير كل محترم 

شدگان چند ه شماره داوطلبي......................... از معرفيب  ................احتراماٌ ؛ اینجانب........................ فرزند............................باكدملي..............

 ثبتي نامي سهمیه داراي  كد شغل محل .................(............................. )رشته شغلي  .... 9911ن استخدام پیماني سالبرابر ظرفیت آزمو

مندرج در طالعیه آگاهي كامل و مطالعه دقیق مفاد ا باشم كه با علم ومي  معلولین  %2 ایثارگري   %52 ایثارگري  آزاد 

آزمون استخدامي متمركز  هشتمیندر وپرورش استان محل تقاضا همچنین سایت اداره كل آموزش و كشور آموزشسازمان سنجش سایت 

اعالم آمادگي براي انجام معاينات شركت نموده و بعد از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور ضمن  هاي اجرایي كشوردستگاه

با توجه به اینكه مطابق ضوابط  .امشركت نمودهمراحل مصاحبه استخدامي  در ،(«9»نمون برگ شماره ) پزشكي و مصاحبه استخدامي

نمره كل ، كسب هایك از كد شغل محل هر در هاي عموميبررسي صالحیتمعرفي افراد به گزینش  جهت عمل براي  مالك ،آزمون مزبور

 گرفتن نظر در با و استخدامي مصاحبه درصد (79) سي و( تخصصي و عمومي هاي حیطه) كتبي آزمونهاي درصد(07هفتاد) وزن بانهایي 

اطالعیه اعالم مفاد آگهي مزبور و بنابراین  با آگاهي كامل از  ،بود خواهد( اصلي نفرپذیرش ) ظرفیت برابر یك تعداد به قانوني هايسهمیه

باشم. معترض مي، آزمون له ازاین مرحنسبت به نتیجه به دالیل ذیل نتیجه نهایي یك برابر ظرفیت سازمان سنجش آموزش كشور، 

 95/99/9911مورخ  91/097 به شماره مقررات مربوط و دستورالعمل مصاحبه استخدامي فرمایید مطابق قوانین و خواهشمند است دستور

 از اعالم نتایج نهایي(  مهلت ارائه درخواست رسیدگي به اعتراض حداكثر یكماه بعد) قرار گیرد. رسیدگيمورد 

  هي:داليل توجي 

9-   

5-    

9-    

 مدارك الزم:

 آزمون  نهایي تصویر كارنامه نتیجه  

 مستندات شده است كارگروه بررسي مدارك و مستندات كه قبالً در مهلت مقرر تحویل تصویر مدارك و. 

 آدرس:

  شماره تلفن:

 نام /نام خانوادگي

 اثر انگشت امضاء و 

 

 فرم رسيدگي به اعتراض

0011تاريخ درخواست : ...../..../  

 شماره ثبت درخواست 

 

 


