
 با سمه تعالي

 1398 سال –امتیاز بندی متقاضیان ثبت نام در برنامه جذب و سازماندهي معلمان وظیفه   فرم  
 

   ۱۳   /   /تاریخ تولد:    ............................:نام پدر   .........................................:.نام خانوادگی     .................................:نام      
  

 ........................شماره همراه:    :............صدورشناسنامه  محل   .........................:شماره شناسنامه .........................:.کد ملی      

 ..............  مدرک تحصیلی : ............................... رشته تحصیلی .............................    

 (و مدارک معتبر اصل وکپی پیوست شود شودتکمیل می فرد )این فرم توسط 2فرم شماره        

ف
دی

ر
 

 مدارک مورد نیاز شرح معیار
حداکثر 

 امتیاز

امتیاز  خود 

 ارزیابي

امتیاز تأیید 

 شده

1 
/  قرآن حفظ

 قاری برتر

   امتیاز 0.5قرآن حفظ به ازاء هر جزء 

 امتیاز  15 کشوریامتیاز و 10امتیاز، استاني  5ناحیه رتبه 

 گواهي معتبر ارائه با 

 )فقط یک مدرک( سازمان اوقافتأییدیه 

15 
51   

 ایثارگری 2

 فرزند شهید

 امتیاز(3فرزند آزاده بازای هر سال اسارت )

 برادر شهید 

 درصد یک امتیاز  5فرزند جانباز بازای هر

 امتیاز /52حضور داوطلبانه پدردر جبهه هرماه 

 مدرک مورد تأیید بنیاد شهید

15 

12 

7 

4 

2 

  

3 
خانواده 

 فرهنگي 
 امتیاز 5پدر، مادر و همسر فرهنگي هر کدام

 آخرین حکم کارگزیني آموزش و پرورش 

 پدر، مادر ، همسر فرهنگي
15   

 معدل 4
 امتیاز 1بازای هر نمره  99/15تا 12معدل 

   12 مدرک فارغ التحصیلي با ذکر معدل
 امتیاز 2بازای هر نمره 20تا 16معدل

 سابقه تدریس 5
سابقه تدریس در نهضت سواد آموزی یا آموزش و پرورش  

 امتیاز 5/0بازای هر ماه 

گواهي معتبر از آموزش و پرورش و یا 

 نهضت سواد آموزی
12   

6 
دانشگاه محل 

 اخذ مدرک

 امتیاز( 4دولتي)
   4 مدرک فارغ التحصیلي

 امتیاز( 2غیردولتي)

 

7 
 وضعیت تأهل

 امتیاز( 51متأهل)

کپي صفحات شناسنامه و مدرک 

 دادگستری برای تحت تکفل
22   

 امتیاز( 4امتیاز)حداکثر 2بازای هر فرزند

 افراد تحت تکفل غیر از همسر و فرزندان

 امتیاز( 3متیاز)حداکثرا 1هر نفر 

 

8 

کسب رتبه در 

 مسابقات

 امتیاز( 2امتیاز )حداکثر 1 -های منطقه ایشنوارهج
در  کپي لوح تقدیر اخذ شدهاصل و 

 دوران دانشجویي 
 امتیاز( 4امتیاز)حداکثر 2 -های استانيجشنواره   10

 امتیاز( 4امتیاز)حداکثر 4های کشوری جشنواره

9 

آشنائي با 

مهارتهای فنآوری 

 اطالعات

فني و حرفه ای)دوره های هفت گانه معتبر از  ICDLمدرک

 هرکدام یک امتیاز
   7 اصل و کپي گواهي نامه فني و حرفه ای

10 

عضویت در 

 سیجب

 )حداقل یکسال ( عضو عادی
 اصل کارت بسیج

3 

5 
  

 )حداقل شش ماه ( عضو فعال

   04 رسمي از سازمان یا نهاد مربوطهنامه  امتیاز 10کمیته امداد، بهزیستي، ایتام، بنیادنخبگان هرکدام  تحت پوشش

   002 جمع کل

 
 

بعنوان معلم وظیفه  قمآمادگي خود را برای همکاری با آموزش و پرورش استان فوق با مشخصات  ................................اینجانب 

 نمایم.با صحت کامل تکمیل و مدارک الزم را تحویل  فوق راگردم که موارد اعالم و متعهد مي

 ذکر: کليه کپي مدارک به ترتيب بندهاي فرم مشخصات امتياز ارائه گرددت

  (معلم وظیفهتاریخ تکمیل و امضاء متقاضی )

  کمدارک مورد بررسی قرار گرفت و امتیاز فوق مورد تایید است .           نام و نام خانوادگی مسوول ثبت نام و بررسی مدار 

 تاریخ:                               امضا:                                                                                                                            


