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امتیاز 

 مکتسبه

بندیضوابط امتیاز   ردیف 

(13/6/59 )سنوات خدمت آموزشی و اداری )براساس آخرین حکم کارگزینی  تا تاریخ   

/(  امتیاز9هرهفته ) -(امتیاز4هرماه)-امتیاز 42الف( به ازای هرسال  

محاسبه می شود بند ) الف(   بر /(امتیاز عالوه9سال سال هر ماه )42ب( خدمت مازاد بر   
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امتیاز (4)به  هرسال تحصیلی خدمت در روستا و مناطق کمترتوسعه یافته    4 

امتیاز  (4)استخدام در جبهه های جنگ تحمیلی بعد از به ازاء هرماه خدمت دواطلبانه    

امتیاز ( 3)استخدام در جبهه های جنگ تحمیلی قبل  از به ازاء هرماه خدمت دواطلبانه   

امتیاز (3)خواهران فرهنگی به ازاء هرماه خدمت همسرشان درجبهه های جنگ بعد از ازدواج   
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امتیاز (62) ثرالف(پدر و مادر ، فرزند همسر شهیدو جاوید االٍ   

امتیاز ( 32)درصد(9)ب( جانباز  

امتیاز (3)درصد  (9)ج( به ازای هر درصدجانبازباالتراز  

زامتیا (9)د( برادر یا خواهرشهید  

( امتیاز34)به باال %49ح( همسر و فرزندآزاده و جانباز  

امتیاز (22)و(همسرآزاده که قبالاز اسارات ازدواج نموده ،عالوه برامتیازبندفوق  

امتیاز (4) ترهرماه اسا گان برایادز( آز  
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امتیاز  (34دور از خانواده )خانم های مجرد الف(    

امتیاز  (42)دارای گواهی حضانت فرزندسرپرست خانواده  ب(زنان  

امتیاز (16)از سکونت یا اشتغال همسر، طبق مداراک معتبرتبعیت  ج( متقاضیان انتقال به  

("ج"امتیاز)عالوه بربند (42ین فرهنگی )زوجد(  

امتیاز (42حسی ،حرکتی و ذهنی) معلولح(همکاران دارای فرزند  

امتیاز ( 42) قرآنبیست جزء  و(حافظ حداقل   

امتیاز (42) درجه یک( و قهرمانان ورزشی ملی )هنرمندان   ز(  
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( امتیاز39کشوری )نمونه  معلم   

( امتیاز32استانی )نمونه  معلم  

( امتیاز9منطقه ای )نمونه  معلم  
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صیلی در حکم کارگزینی مدرک تحامتیاز براساس آخرین    

( امتیاز1الف( کمتر از دیپلم )  

( امتیاز9ب( دیپلم )  

( امتیاز32ج( فوق دیپلم )  

( امتیاز39د(لیسانس)  

(امتیاز42ح( فوق لیسانس و دکترای حرفه ای )  

( امتیاز49و( دکترای تخصصی )  
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مسئوالن آموزش و پرورشتشویقی و تقدیراز به ازای هر مورد    

( امتیاز2الف( وزیرو معاون وزیر )  

( امتیاز1ب( مدیرکل ومعاون مدیرکل)  

(امتیاز3ج(رئیس اداره و معاون اداره آموزش و پرورش )  

( امتیاز32حداقل امتیاز)  
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(52ماهسال منتهی به شهرویور سه )ارزشیابی ساالنه  میانگین نمره   

( امتیاز           9)             89تا 82الف( میانگین نمره از  

( امتیاز32)                52تا 68( میانگین نمره ازب  

( امتیاز           39)                   59تا53( میانگین نمره ازج  

          ( امتیاز42)                59باالتر از ( میانگین نمره د
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( امتیاز9/2ساعت ) 3به بعد به ازای هر  3/3/3153از تاریخ ضمن خدمت  شیآموزدوره    32 

  تاریخ تکمیل فرم   :  ..../3159/21     جمع  امتیاز..................... 

امتیازات نامبرده توسط اینجانب ..........کارشناس امور اداری موردبررسی  قرار گرفت. وامتیازآن به  

.عدد................ و به حروف ............................مورد تایید قرارگرفت  

  متقاضی. امضاء اثرانگشت  امتیاز...........مورد تایید اینجانب ......... می باشد

 

 


