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تایید توسط کارگزینی با 

مسئول ثبت نام

مدرک تحصیلی امتیاز36 امتیاز  فوق لیسانس 30لیسانس:  مدرک تحصیلی 1

2

 امتیاز 18=16/99 تا 16 امتیاز16=15/99 تا 15 امتیاز،14=14/99 تا 14 امتیاز،12=13/99تا13 امتیاز،10=12/99 تا 12: معدل 

. امتیاز تعلق نمی گیرد12 امتیاز، به معدل زیر24=20 تا 19 امتیاز،22=18/99 تا 18 امتیاز،20=17/99 تا 17

معدل کل مدرک تحصیلی

ارائه مدرک تحصیلی با قید دبیری امتیاز30مدرک تحصیلی با گرایش دبیری 3

4

فرزند رزمنده به ازاء هر ماه یک امتیاز-  امتیاز15فرزندان جانبازان و آزادگان- امتیاز30برادرشهید و فرزند مفقود االثر:-ایثارگری
مدارک از بنیاد شهید و امور ایثارگران و 

جانبازان

5
 امتیاز30فرزند فرهنگی

حکم کارگزینی والدین با ارائه اصل 

شناسنامه والدین فرهنگی

با ارائه مدارک معتبر امتیاز5تاهل 6

با ارائه مدارک معتبر امتیاز1به ازای هر اوالد : اوالد 7

با ارائه مدارک معتبر. امتیاز به نامبرده تعلق می گیرد10چنانچه متقاضی دارای همسر فرهنگی باشد: همسر فرهنگی8

تاییدیه ستاد اعتالی قرآن امتیاز3به ازای حفظ هر جزء قرآن با تاییدیه ستاد اعتالی قرآن هر جزء: حافظ قرآن 9

کپی شناسنامه/ارائه مدرک تحصیلی  امتیاز15 سال آخر دبیرستان در منطقه 3تحصیالت - امتیاز15محل تولد بومی منطقه 10

برگ تکمیلی بسیج امتیاز5 (این امتیاز به افرادی داده می شود که برگ سبز تکمیلی بسیج دارند )برگ سبز تکمیلی بسیج : عضو بسیج 11

:نام و نام خانوادگی :تلفن همراه :شماره تلفن ثابت : کد شهرستان 

امضاء

جمع امتیازات

این قسمت توسط ذینفع تکمیل گردد

(07-04)                     بسمه تعالی                                                                                فرم س 

.همکار متقاضی گرامی، با تشکر از جنابعالی لطفا تلفن تماس فوری خود را برای موارد اضطراری در ذیل این برگه مرقوم فرمایید

ضوابط امتیاز بندیردیف

............................با تاریخ اعزام .......................................... صادره از ................................................................. و شماره شناسنامه .................................................... دارای کد ملی .......................................... فرزند ............................................. اینجانب 

نمون برگ محاسبه امتیازات بکارگیری معلم وظیفه آموزش و پرورش استان هرمزگان شهرستان رودان

و اداره متبوع . با مطالعه کامل جدول ،ضوابط امتیاز بندی شرعا و قانونا متعهد گردیده ام که به موارد زیر به طور صحیح پاسخ داده و مدارک الزم را ضمیمه نموده و در مهلت مقرر به واحد کارگزینی اداره متبوع تحویل نمایم

و بکارگیری قطعی نیز . ضمنا این امتیاز بندی صرفا جهت نام نویسی اولیه می باشد و هیچ گونه تعهدی را در رابطه با بکارگیری قطعی ایجاد نمی کند.  حق دارد نسبت به کسر امتیازات فاقد مدرک و خالف واقع اقدام نماید

و در صورت عدم پذیرش و عدم موفقیت بعد از تکمیل پرونده در هر مرحله از گزینش ، مصاحبه . مستلزم موفقیت در مصاحبه های گزینش،گروه های آموزشی جهت صالحیت و توانایی تدریس و سایر مقررات اداری میباشد

.و غیره وزارت آموزش و پرورش حق دارد فرد دیگری را جایگزین و در طول خدمت نیز امریه را به سرباز عادی تبدیل نموده و حق هیچ کونه اعتراضی ندارم




