
 
 وزارت آموزش و پرورش

منابعو توسعه  برنامه ريزيمعاونت   

اموراداري ريزي  منابع انساني و  مركز برنامه   

 

 ........................... آموزش وپرورش استانمدير كل محترم 

شدگان چندد  ه شماره داوطلبي......................... از معرفيب  ................احترامٌا ؛ اینجانب........................ فرزند............................باكدملي..............

 )ویژه متقاضیان استخدام وزارت آمدوز  و ردرور     0011 سال در كشور اجرایي امتحان مشترک فراگیر دستگاه های نهمینبرابر ظرفیت 

 معلدويین    %2 ایثدارگری    %52 ایثدارگری  آزاد  ثبتي ندامي  سهمیه دارای شغلي  ................................. ) كد شغل محل ................. رشته 

همچنین سدایت اداره كدل    و كشور سازمان سنجش آموز مندرج در سایت طالعیه با علم وآگاهي كامل و مطايعه دقیق مفاد ا باشم كهمي

اعدالم    شركت نموده و بعد از معرفي از سوی سازمان سنجش آمدوز  كشدور ضدمن   مزبور آزمون  در آموز  وررور  استان محل تقاضا 

سدازمان سدنجش    3/0/0011)فرم ریوست اطالعیده مدور     چندبرابر ظرفیت ي شدگانآمادگي جهت انجام مصاحبه استخدامي معرف

بررسدي   درمراحدل   ،(«7»نمون برگ شماره ) اعالم آمادگي براي انجام معاينات پزشكي و مصاحبه استخدامي  آموز  كشور  و همچنین

عمل  مالک ،ا توجه به اینکه مطابق ضوابط آزمون مزبورام بشركت نموده مصاحبه استخدامي اسناد ومدارک خوداظهاری ، معاینات رزشکي و 

 وزن بدا نمدره كدل نهدایي    ، كسدب  هدا درهرید  از كدد شدغل محدل     بررسي صالحیت های عموميمعرفي افراد به گزینش  جهت  برای 

 ظرفیدت  برابر ی  تعداد به قانوني های سهمیه گرفتن نظر در با و استخدامي مصاحبه درصد  13) سي و كتبي آزمونهای درصد 71هفتاد)

اطالعیه اعالم نتیجه نهایي ی  برابدر ظرفیدت   مفاد آگهي مزبور و بنابراین  با آگاهي كامل از  بود خواهد مندرج در دفترچه آزمون رذیر  

یید معترض مي باشم. خواهشدمند اسدت دسدتورفرما   ، این مرحله ازآزمون نسبت به نتیجه به دالیل ذیل   سازمان سنجش آموز  كشور، 

مهلت ارائه ) قرار گیرد. رسیدگيمورد  53/3/0011مور   02/701به شماره  مطابق قوانین ومقررات مربوط و دستورايعمل مصاحبه استخدامي

 درخواست رسیدگي به اعتراض حداكثر یکماه بعداز اعالم نتایج نهایي   

  داليل توجيهي : 

0-   

5-    

3-    

 مدارك الزم :

 آزمون  نهایي  تصویر كارنامه نتیجه  

      كارگروه بروگيامبااك گمبهادات ك  ببببب تحویدل  در زمدان انجدام مصداحبه    تصویر مدارک ومسدتندات كده قدبالد  در مهلدت مقدرر

 شك ب يت.

 آدرس :

  شماره تلفن :

 نام /نام خانوادگي

 امضاء واثر انگشت 

 فرم رسيدگي به اعتراض

1141تاريخ درخواست : ...../..../  

 شماره ثبت درخواست 

 

 


