
 
  شماره پذیرش:                                           وزارت آموزش و پرورش  

   2نمون برگ شماره  معاونت برنامه ریزی  و توسعه منابع  

 مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری

 ی مدیریت منابع انسانی و امور ادار -استان البرزاداره کل آموزش و پرورش  

 1400ارزیابی مدارک و مستندات داوطلب قبل از مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال 

   ........................... ........ .رشته شغلی پذیرفته شده:  ....... ....................................کد ملی:  ...............................................نام و نام خانوادگی داوطلب: 

  
 ی  عنوان های ارزیاب  مجاز غیر مجاز

    1 -
 

  کارت ملی          شناسنامه       تطبیق اصل مدارک شناسایی: 

    2 -  (1401  /6/3پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم تا  )  کارت پایان خدمت  

    
                                                       فوق لیسانس          لیسانس         فوق دیپلم          :ارزش استخدامی مدرک تحصیلی - 3

   قابل قبول نمی باشد   6/3/1401تاریخ فراغت از تحصیل:............/............../.......... تاریخ فراغت از تحصیل بعد از 

    4 -  رشته تحصیلی.............................................  رشته تحصیلی و جنسیت با عنوان شغلی پذیرفته شده در آزمونتطبیق /  

    
           درصد جانبازی............    همسر یا فرزند شهید   جانباز   نوع سهمیه:      آزاده% ایثارگران:25استفاده از سهمیه 

   % و باالتر25همسر یا فرزند جانباز             همسر یا فرزند آزاده یکسال و باالی یکسال اسارت                   پدر،مادر,خواهر یا برادر شهید   

    
  (با کمتر از یکسال اسارت)..................        فرزند آزاده  درصد جانبازی )       %25نوع سهمیه:    فرزند جانباز(زیر   % ایثارگران:5استفاده از سهمیه  -6

 ( با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه)  همسر رزمنده و فرزند رزمند ه     رزمند ه

    

    وضعیت داوطلب از نظر شرط سنی با توجه به مدرک تحصیلی: -7

 ( بعد  1360 / 11 / 27سال تمام از تاریخ    40فوق لیسانس ()به بعد 1364/ 27/11سال تمام از تاریخ  36لیسانس )(به بعد 1370  /27/11سال تمام از تاریخ   30فوق دیپلم )

 .............. سا ل    :   .............روز.............ماه( 27/11/1400)تاریخ تولد ....../........./........ سن دقیق داوطلب در روز اول ثبت نام 

    (شرایط عمومی داوطلبان-بخش دوم )نکته مهم: مواردی که با ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مجاز داوطلب افزوده شده: 

 معاف از شرایط حداکثر سنی    بخش دوم شرایط عمومی داوطلبان 11موضوع تبصره یک ماده -

 سال .............. مدت ............... سا ل   5تا میزان   ط عمومی داوطلبانبخش دوم شرای11بند  2موضوع ردیف اول تبصره  -

   حضور   قابل محاسوبه اسوت) مدت 5/67/ 29لغایت  6/59/ 31حضوور در جبهه(از تاریخ      بخش دوم شورایطعمومی داوطلبان11بند  2تبصوره  2وع ردیف موض  -

 مدت........................   (خدمت غیر رسمی و تمام وقت)   بخش دوم شرایط عمومی داوطلبان 11بند2تبصره3موضوع ردیف -

 ( 5/2سال صرفا برای شهرستانهای با نرخ باروری کمتر از  5حداکثر تا میزان )  بخش دوم شرایط عمومی داوطلبان11بند 3موضوع تبصره-

 مدت......................   (ه سقف محدوده سنی داوطلب اضافه گرددداوطلب زن:فقط به ازای هر فرزند، یکسال ب )

   (داوطلب مرد: به ازای تاهل یکسال و نیز به ازای داشتن هر فرزند, یکسال به سقف محدود ه سنی داوطلب اضافه گردد)

 ( مجلس شورای اسالمی 8/1400 / 1قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب   (15) و ماده  1به استناد ماده()

شورای عالی انقالب   8/1399 / 27مورخ   833ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش جلسه شماره (2)موضوع تبصره -

 مدت همکاری تمام وقت ..................    فرهنگی 

این افراد از  مدت همکاری تمام وقتقوانین و مقررات موضوعه با واحد های دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری کرده اند افرادی که به استناد یکی از )

   حداکثر سن برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش  و پرورش کسر می شود .

    

    8-  دارد (یا اداره کل بهزیستی استان)بهزیستی کشورمدارک معلولیت: معرفی نامه از سازمان    دندار  شمارهتاریخ معرفی شماره و 

    9 -  (صرفا در مشاغل مربی امور تربیتی مدارس و دبیر معارف اسالمی لحاظ شود)می باشم .  3تا  1مشمول حافظان قرآن درجه  

    

  (سایر امتیازات دفترچه آزمون استخدامی - بخش چهارم( ج)مشمول بند)حمایت از خانواده و جوانی جمعیتمشمول قانون  -  10

درصد افزایش به  10مجلس شورای اسالمی ،حداکثر تا سقف  1/8/1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  (15)و ماده  (1)به استناد ماده 

 درصد افزایش امتیاز:. ..............................                  (امتیاز  مکتسبه آزمون کتبی 

 () درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی اضافه گردد  2(داوطلب زن: فقط به ازای هر فرزند دو)

  . (اضافه گردددرصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی   (2)و نیز به ازای داشتن هر فرزند، دو (2)داوطلب مرد: به ازای تاهل دو)

    

 ( شرایط داوطلبان بومی شهرستان ها)بخش اول دفترچه راهنما  (ج)مشمول شرایط مندرج در بند   -11

  د نمی باش     د شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان شغل محل مورد تقاضا یکی می باش- الف  

 ندارد     در شهرستان شغل محل مورد تقاضا دار د   (پاسگاه یا کالنتری محل)ممهور به مهر نیروی انتظامی(براساس فرم پیوست بخشنامه)استشهاد محلی حداقل ده سال سکونت با ارائه  - ب 

ه: این کادر توسط داوطلب تکمیل توج 

 شود 



 وزارت آموزش و پرورش                            

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع 

 مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری 

       این کادر توسط داوطلب تکمیل شود توجه:    

 .......... رشته شغلی پذیرفته شده: ............ ..... ........ .  نام و نام خانوادگی داوطلب: .................................................... کد ملی: ... .......................... ......

  

 ............................... .  : ...............................  عنوان دقیق رشته تحصیلی درج شده در گواهی موقت یا دانشنامه:................................ ی مدرک تحصیل

  
     مجاز  غیر      مجاز                                کیل پروندهتش   در زمانتگاههای ی  و یا باز خرید هیچ یك از دس،پیمانی، کارمند اخراج(یعطی،قآزمایش)  یمتخدم رسسم  ......................................... . اینجانب - 12  

   . د اشیب............................... . م 1400لا س انیر هنگام ثبت نام آزمون پیمی اینجانب د ل مناً آخرین مدرک تحص م .ضتخدام و معرفی به دوره مهارت آموزی نمی باشاس

 . ل نموده  وهیچگونه مدرک دیگری مرتبط با آزمون استخدامی ارائه نخواهم دادیواریخ.............................................. تحدارک خود را در ته مکلی     

 

   ........  وادگی داوطلب:. ............................... .....                                  امضاء:. ............................... نام و نام خان  

 

 :................................ . (فقط به نام داوطلب):................................................................                                  تلفن همراهتلفن ثابت

  

 

  داوطلب: وضعیت نهایی 

 

 
 

 

 

 

 ( صورت نیاز به تغییرات در سامانه سنجش ثبت گردد.در ) ندارد  دارد     نیاز به پردازش مجدد توسط سازمان سنجش آموزش کشور 

  ................................................... توضیحات : ................................................................................................................... 

داوطلب نسبت به ارائه مدارک  و مستندات جعلی مربوط به امتیازات مندرج در بند ج سایز امتیازات در بخش چهارم  )  خیر   راهنما می گردد:   بلهبخش هفتم دفترچه  11مشمول بند 

   .  (دفترچه راهنمای آزمون استخدامی که به صورت خوداظهاری در زمان ثبت نام تکمیل گردیده اقدام نموده است

  

 مراتب فوق برای آقای/ خانم .............................................. .. معرفی نامه برای حضور در مصاحبه صادر گردید.  با توجه به 

  

 .............  .........در صورت عدم شرایط علت آن توضیح داده شود......................................................................................

  

 امضاء                                                    نام و نام خانوادگی داوطلب:  

 امضاء                                                                  :  1ی بررسی کننده گنام و نام خانواد

 ءاامض                                                :                                                                                      2نام و نام خانواگی بررسی کننده

  امضاء                                                                      ی دبیر کارگروه بررسی مدارک و مستندات:  نام و نام خانوادگ

  

 % ایثارگری:  25الف: مشمول سهمیه     واجد شرایط        فاقد شرایط

 % ایثارگری:  5ب: مشمول سهمیه     واجد شرایط     شرایطفاقد 

 ج: مشمول سهمیه معلولین:        واجد شرایط    فاقد شرایط

 د: سهمیه آزاد:     واجد شرایط     فاقد شرایط


