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شرایط و ضوابط نقل و انتقاالت
سال تحصیلی 1398-99

3

مقدمه
شیوه نامه حا ضر با ت شکیل جل سات کار شنا سی کارگروه نقل و انتقاالت اداره کل و همکاران ادارات آموزش و
پرورش تابع استان تهیه شده و امید است زمینه مناسبی برای اجرای عادالنه انتقال همکاران فرهنگی در نقاط
مختلف استان پهناور فارس را فراهم نماید .لذا شایسته است همکاران متقاضی انتقال با مطالعه دقیق شرایط و
ضوووابط نقل و انتقال مندرج در این شوویوه نامه با تکمیل نمون بره ها برای ثبت نام در سووامانه نقل و انتقاالت
اقدام و برای اطالع از نتیجه در موعد مقرر به سایت آموزش و پرورش یا به ادارات مبدأ مراجعه نمایند .در ضمن
در صورت نیاز به هر گونه مکاتبه و مراجعه بعدی فقط از طریق ادارات مبدأ اقدام گردد.
http://fars.enteghalat.com

نشانی سایت نقل و انتقاالت:

http://fars.medu.ir

نشانی سایت آموزش و پرورش استان فارس:

 -1شرایط و ضوابط عمومی نقل و انتقاالت داخل استان
انتقال تمامی کارکنان رسمی و پیمانی واحدهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی ،متوسطه دوره اول و دوم،
فنی و حرفه ای ،کاردانش ،آموزش استثنایی و کارکنان شاغل در ادارات برابر ضوابط و مقررات این شیوه نامه با
رعایت موارد ذیل انجام خواهد گرفت.
 -1تمامی متقاضیان انتقال باید در دوره تحصیلی و رشته تدریس استخدام شده اولیه متقاضی انتقال شوند .مگر
افرادی که برابر ضوابط و مقررات تغییرسمت و تغییر دوره تحصیلی داده اند .
تبصره  :افرادی که درحین خدمت برابر ضوابط تغییر سمت و رشته شغلی داده اند یا مدرک تحصیلی باالتر در
رشته دیگر کسب نموده که منجر به تغییردوره تحصیلی شده تا سه سال نمی توانند متقاضی انتقال شوند و
پس از طی این دوره باید درآخرین دوره و پ ست ،متقا ضی انتقال شوند .در ضمن مفاد د ستورعمل شماره
 1096/71مورخ  86/1/8اداره کل و اصالحات بعدی رعایت گردد.
 -2معاونین اجرایی و فناوری مدارس که قبل از  89/5/5به عنوان دفتردار یا متصدی کارگاه و آزمایشگاه اشتغال
داشته اند و در حال حاضر پست سازمانی آنها معاون اجرایی یا فن آوری می باشد باید برابر جداول نیاز و عدم
نیاز به عنوان معاون اجرایی یا فناوری متقاضی انتقال گردند.
 -3افرادی که ر شته شغلی آنان آموزگاری ا ست ،در هر دوره و ر شته ای م شغول می با شند باید الزاماً در ر شته
آموزگاری متقاضی شوند و پس از انتقال در مقصد نیز در دوره ابتدایی مشغول به کار خواهند شد.
 -4آموزگاران درس تربیت بدنی ( افرادی که عنوان پسووت آنان درحکم کارگزینی آموزگار درس تربیت بدنی
است) باید به عنوان آموزگار تربیت بدنی تقاضای انتقال دهند .مثال :آموزگارانی که در یک سال تحصیلی بر
حسب نیاز یا ضرورت به عنوان آموزگار تربیت بدنی مشغول خدمت می شوند برای نقل و انتقال به عنوان آموز
گار محسوب می شوند .
 -5همکاران م شمول بخ شنامه  230که در اداره م شغول به خدمت می با شند می توانند در سامانه نقل و انتقاالت
و با رعایت سایر مقررات نقل و انتقال برای تدریس در رشته شغلی استخدامی ،متقاضی انتقال گردند.
 -6هر فرد می تواند همزمان متقاضی انتقال به مناطق داخل یا خارج استان شود .
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تب صره  :چنانچه فرد متقا ضی در نقل و انتقاالت خارج و داخل ا ستان پذیرفته گردد ،اولویت با انتقال خارج
استان است .در غیر اینصورت می بایست نسبت به اخذ تأییدیه انصرافی از استان مقصد اقدام نماید.
 -7نیروهای قراردادی ،تعهد خاص منطقه ای  ،طرح کارورز ،سرباز معلم ،حق التدریس م شمول این شیوه نامه
نمی گردند.
 -8افرادی که در طول سال تحصیلی 98-99مشمول بازنشستگی می شوند نمی توانند متقاضی انتقال گردند.
 -9افرادی که در هیأت های ر سیدگی به تخلفات اداری دارای پرونده تحت اقدام می با شند ،ابتدا باید نظر هیأت
مربوط را اخذ و سپس مبادرت به تکمیل تقاضای انتقال نمایند.
 -10دبیران دوره دوم متوسووطه که دروس دین و زندگی ،قرآن یا فلسووفه و منطق را با توجه به رشووته تحصوویلی
متنا سب تدریس می نمایند ،باید در ر شته معارف ا سالمی متقا ضی انتقال شوند و در هنگام ثبت در سامانه،
گروه الهیات و معارف اسالمی انتخاب نمایند.
 -11در خ صوص انتقال نیروهایی که ا ستخدام اولیه آنها ا ستثنایی می با شد پس از ثبت درخوا ست متقا ضیان با
اداره استثنایی نیز مشورت و هماهنگی گردد

 - 2شرایط ،ضوابط و مقررات انتقال دائم
 -1با توجه به سیا ست های وزارت متبوع ،انجام نقل و انتقال نیروهای آموز شی و پرور شی برای سال تح صیلی
 98-99برابر جدول نیاز و عدم نیاز امکان پذیر خواهد بود .
 -2دارا بودن حداقل ( )5سال سابقه اشتغال تمام وقت از تاریخ حکم استخدام در آموزش و پرورش تا 98/06/31
برای مستخدمین رسمی و پیمانی
تب صره  : 1مدت خدمت حق التدریس ،نه ضت سواد آموزی ،قراردادی ،سایر د ستگاهها ،مأمور به تح صیل،
مرخصی بدون حقوق ،غیبت ،خدمت نظام وظیفه ،ایام تحصیل در مراکز تربیت معلم و تربیت دبیر ،جزء سابقه
خدمت موضوع بند  2محسوب نخواهد شد.
تبصره  : 2سابقه اشتغال بانوانی که از طرح خدمت نیمه وقت استفاده کرده اند به نسبت ،قابل محاسبه می باشد
 -3افرادی که از سال تح صیلی  1396-97به بعد انتقال دائم شده اند ،تا  3سال تح صیلی نمی توانند مجدداً
متقاضی انتقال دائم داخل استان باشند.

 -3اعضا و وظایـف کارگروه نقل وانتقاالت
اجرای شوویوه نامه زیرنظر رئیس اداره و به عهده کارگروه نقل و انتقال خواهد بود و با توجه به رایانه ای بودن
انتقال ،م سئولیت ثبت اطالعات و صحت و سقم آن بر عهده شخص متقا ضی و پا سخگویی به ابهامات و سواالت
متقاضیان به عهده کارگروه نقل و انتقال ادارات می باشد .
 3-1اعضای کارگروه نقل و انتقاالت

 -1رئیس اداره  -2م عاونین اداره  -3مسووئول امور اداری (دبیر کارگروه)  -4کارشوو ناس آموزش دوره های
تح صیلی  -5نماینده حوزه پرور شی  -6م سئول ارزیابی عملکرد  -7م سئول حرا ست  -8کار شناس آمارو طرح
وبرنامه

 -9مسئول فناوری
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 3-2وظایف کارگروه نقل وانتقاالت

الف) ابالغ شیوه نامه نقل وانتقاالت به مدارس تحت پوشش و اطالع رسانی به شیوه مقتضی به تمام فرهنگیان
ب) برنامه ریزی برای اجرای دقیق مفاد شیوه نامه نقل و انتقاالت
ج) بررسی مدارک متقاضیان انتقال وتحویل رمز ورود به واجدین شرایط
د) تکمیل وثبت جداول نیاز وعدم نیاز باتوجه به عقد قرارداد نیروی انسانی در سامانه
ه) تأیید اطالعات افراد در سامانه اینترنتی نقل وانتقاالت
و) تشکیل ستاد نظارت و رسیدگی به سؤاالت متقاضیان زیر نظر کارگروه نقل و انتقاالت برای رسیدگی به ابهامات
و سؤاالت احتمالی و پاسخگویی به اعتراض متقاضیان
تذکر مهم :وظایف هر ع ضو کارگروه از سوی رئیس اداره تعیین می گردد و تمامی ت صمیمات کارگروه باید در قالب
صورت جلسه تنظیم و به امضای اعضا برسد.

 -4نکات قابل توجه
 -1کارکنانی که در اجرای این شیوه نامه منتقل می شوند و همزمان م شمول ا ستفاده از مأموریت به تح صیل
می گردند صدور حکم مأموریت به تح صیل آنان با رعایت سایر ضوابط با تاریخ اجرای  98/7/1در مق صد
بالمانع است .
 -2پذیرش انصووراف از انتقال بعد از اعالم نتایج نقل و انتقاالت مجاز نخواهد بود و عدم مراجعه افراد به محل
منتقل شووده غیبت تلقی و با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شوود و ادارات مبدأ حق بکارگیری مجدد آنان را
ندارند و ادارات مقصوود باید آنان را به هیأت رسوویدگی به تخلفات اداری معرفی نمایند .الزم به ذکر اسووت که
فایل مشخصات منتقلین به انضمام شماره تلفن تماس توسط ادارات مبدا به ادارات مقصد ارسال گردد.
تبصره  :1در شرایط بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر موضوع انصراف از انتقال حداکثر تا دو هفته پس از اعالم
نتایج در کارگروه نقل و انتقاالت اداره مق صد مطرح و به شرط پذیرش ان صراف متقا ضی ،در آموز شگاه های
مورد نیاز اداره مبدأ بکار گرفته خواهند شد و حق هیچگونه اعتراضی ندارند .
تبصره  :2افرادی که انصراف آنان پذیرفته می شود برای سال بعد نمی توانند متقاضی انتقال شوند و در سال
دوم  100امتیاز ازآنان ک سر می گردد ،لذا الزم ا ست فهر ست ا سامی من صرفین برای ک سر 100امتیاز همراه با
دیگر مدارک به کارشناسی نقل و انتقاالت اداره کل ارسال گردد.
تب صره  :3چنانچه یکی از زوج های فرهنگی منتقل شود و به وا سطه عدم انتقال هم سرش ان صراف دهد،
مشمول تبصره  2این بند نمی شود .
 -3مناطق محروم مناطقی ا ست که در بخ شنامه  710/157748/4مورخ  80/11/16اداره کل امور اداری درج شده
است .
 -4چگونگی ثبت دوره اشتغال در سامانه نقل و انتقال به شرح ذیل خواهد بود:
معاون فناوری (مت صدی آزمای شگاه وکارگاه سابق )  ،معاون اجرایی(مت صدیان اموردفتری سابق) ،مربیان
بهداشت (مراقب سالمت) و مربیان پرورشی و مشاوران در دوره سایر درج گردد و درصورت انتقال ،در مقصد
با توجه به نیاز توزیع خواهند شد.
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 -5ادارات آموزش و پرورش مقصوود موظفند نیروهایی که به صووورت دائم منتقل می شووند را درقالب بخشوونامه
ساماندهی داخلی تعیین محل خدمت نمایند.
تب صره :افراد منتقل شووده باید حدا کثر تا ده روز بعد از زمان اعالم نتایج به محل مقصوود برای تعیین محل
خدمت جدید مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
 -6با توجه به اینکه برر سی و اعالم نتایج نقل و انتقاالت بر مبنای اطالعات ثبت شده از سوی متقا ضی و اداره
مبدأ می با شد ،الزم ا ست نهایت دقت درتکمیل جداول نیاز و عدم نیاز و درج اطالعات متقا ضیان انجام شود.
لذا تغییر موارد مذکور امکان پذیر نمی باشد .
 -7هرگونه نقل و انتقال خارج از ضوابط و زمان بندی این شیوه نامه مجاز نمی با شد و با توجه اعالم گروه طرح و
برنامه استان مبنی بر عدم توزیع نیروی انسانی جدید بر ای سال تحصیلی  98-99از ارجاع افراد و اعالم نیاز
موردی برای جایگزین ممانعت نموده در غیر اینصورت با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .
 -8ادارات آموزش و پرورش موظفند برای تحویل رمز ورود به تمامی متقا ضیان واجد شرایط نقل و انتقاالت اقدام
نمایند و درصورت عدم تحویل رمز  ،متخلف محسوب و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
 -9امتیاز سوابق آموزشی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیرو های حق التدریس قبل از استخدام که در احکام
آنان لحاظ شده است در نمون بره شماره ( 2نمون بره امتیازبندی) قابل احتساب می باشد .
 -10درتمامی عوامل امتیازی نمون بره شماره  ،2امتیاز سال و ماه و روز به نسبت قابل محاسبه می باشد .
 -11الزم اسووت در مواردخاص و وجود ابهام در این شوویوه نامه ،از امور اداری اداره کل اسووتعالم کتبی گردد و از
تصمیمات موردی و ارجاع افراد به اداره کل جداً خودداری شود.
 -12مناطق و شهرستان ها موظفند رابوط نقول و انتقواالت خوود را بوه اموور اداری اداره کول معرفوی و سوتاد
اداره کل فقط با رابطین مناطق در تماس خواهد بوود و هرگونوه همواهنگی بایود از طریوق فورد رابوط انجوام
پذیرد.
 -13مسئول اموراداری موظف است به صورت کتبـی بـه مسـئولیم زمـوزب مربوعـه اعـید نمایـد کـه
بدون مجوز امور اداری از به کار گیری وصدور ابیغ برای همکـارانی کـه وضـ یت نهـایی انتقـال زنهـا
مشخص نیست خودداری نمایند در غیرایم صورت مسـئولیت بـه کـار گیـری بـه عهـده واوـد مربوعـه
خواهد بود .
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پیوست ها
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 -1جدول زمـــان بندی فرایند نقل و انتقاالت سال تحصیلی 1398-99

ردیف

نوع ف الیت

مجری

تاریخ اجرا

1

ابالغ شیوه نامه به ادارات

امور اداری اداره کل

97/12/08

2

تحویل کد رمز به ادارات

امور اداری اداره کل

97/12/11

3

توزیع کد رمز به متقاضیان

4

ثبت نام اینترنتی متقاضیان و
ارائه مدارک به اموراداری

امور اداری ادارات

97/12/12

98/01/20

متقاضیان

97/12/12

98/01/20

بررسی مدارک ومستندات و
5

تائید در سامانه اینترنتی نقل و

کارگروه نقل وانتقاالت

انتقاالت و ثبت اطالعات نیاز و

ادارات

98/01/21

98/01/26

عدم نیاز
6

اعالم نتایج نقل و انتقاالت

امور اداری اداره کل

9

98/01/31

 -2راهنمای تکمیل نمون برگ متقاضی
دقت درتکمیل نمون بره می تواند نقش موثری درفرایند نقل و انتقاالت رایانه ای داشووته باشوود  .لذا نیاز اسووت
همکاران محترم شیوه نامه را با دقت مطالعه و برای تکمیل آن با خودکار آبی اقدام نمایند .
ردیف  :1کد  8رقمی پرسنلی مندرج در فیش حقوقی و یا حکم کارگزینی قید گردد .
ردیف  : 2کد ملی  10رقمی قید گردد.
ردیف های  3و 4و  5و 6و 7و  : 8مشخصات شناسنامه ای با دقت تکمیل شود .
ردیف  :9نوع استخدام  ،رسمی وپیمانی عالمت زده شود.
ردیف  :10سنوات خدمت با توجه به آخرین حکم ( با احتساب ایام تحصیل وخدمت نظام و  )...تا  98/06/31نوشته
می شود که نشان دهنده کل سابقه است .
ردیف  :11یکی از دو گزینه مجرد  ،متاهل باعالمت  مشخص گردد.
ردیف 12و  :13زوج فرهنگی چنانچه هر دو متقاضی انتقال باشند یا یکی از آنها  ،بر حسب مورد عالمت زده شود
 ،با قید کد پرسنلی و محل خدمت همسر
ردیف  :14با توجه به آخرین مدرک تحصیلی مندرج درحکم کارگزینی عالمت زده شود.
ردیف  :15متقاضی باید دوره تدریس خود را با عالمت × مشخص نماید.
ردیف :16با توجه به حکم کارگزینی نوع مدر سه محل خدمت  :سمت ،ر شته تدریس و پ ست سازمانی نو شته
شود.
ردیف  :17متقاضی باید محل خدمت دائمی خود (مبدأ خدمتی) و کد آن را بنویسد.
ردیف :18متقاضی باید با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در شیوه نامه نوع انتقال را مشخص نماید .
ردیف  :19متقاضی نام مناطق مورد تقاضای خود را درمحل های خالی می نویسد که حداکثر  5منطقه بدون تکرار
می باشد.
ردیف  -20متقاضی متعهد می شودکه محتویات شیوه نامه را مطالعه و اطالعات خواسته شده را بطور صحیح درج
و میزان امتیاز و نوع انتقال را تأیید نماید.
تذکر  :1چنانچه هرکدام ازمدارک ارائه شده تو سط متقا ضی خالف واقع با شد انتقال لغو و در مدارس مورد نیاز
مبدا تعیین محل خدمت و برابر مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.
تذکر  :2پس از اتمام زمان ثبت نام ،تغییر در امتیاز و اولویت انتخاب به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود .
تــذکر :3قابوول ذکوور اسووت  ،در جووداول نیوواز و عوودم نیوواز چنانچووه نیوواز صووفر اعووالم شووده باشوود،
دلیوول بوور عوودم نیوواز نمووی باشوود  ،زیوورا در صووورت خووروج یووک نیوورو از آن منطقووه ،نیووروی جدیوود بووا
توجووه بووه اولویووت جووایگزین مووی گووردد .لووذا همکوواران محتوورم مووی تواننوود ایوون گزینووه هووا را هووم جووزء
اولویت های انتخابی خود قرار دهند.
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جمهوری اسیمی ایران

نمون برگ شماره 1

باسمه ت الی
نمون برگ تقاضای انتقال داخل استان

اداره کل زموزب و پرورب فارس
اداره امور اداری و تشکییت

شماره دبیرخانه:

سال تحصیلی 98-99

تاریخ:

توجه  :قبل از تکمیل نمون بره به راهنمای آن مراجعه نمایید و در صورت ابهام از امور اداری محل خدمت سوال شود.
_________________________________________________________________________________________
-2کد ملی :
 -1شووماره پرسوونلی :

 -3نام-4 ..………………………… :نام خانوادگی.................................... :

-5نام پدر................ :

 -6شماره شناسنامه -7……………………… :محل تولد :شهر ..........................بخش ......................
زن 

 -8جنسیت :

 -9نوع استخدام :رسمی  :

مرد 

 -10سنوات خدمت براساس آخرین حکم (تا تاریخ :)98/6/31
-11وضعیت تأهل:

مجرد 

پیمانی  :

 ........سال  .........ماه  .......روز

متأهل 
یک نفر متقاضی انتقال:

 -12زوج فرهنگی  :هر دو متقاضی انتقال:

 -13کد پرسوونلی همسوور فرهنگی (مخصوووص زوج فرهنگی) .

خدمت همسر..................................:

محل

تذکر مهم ( :مخصوص زوج فرهنگی هردو متقاضی انتقال ) :در صورت تحقق انتقال خود و عدم تحقق انتقال همسرم  ،انتقال اینجانب در سیستم طراحی گردد.

 -14مدرک تحصیلی  :کمتر از دیپلم   :دیپلم  :
ابتدایی :

 - 15دوره تدریس یا اشتغال :
 -16شاغل در مدارس :عادی 

فوق دپیلم :

متوسطه اول :

استثنایی 

لیسانس :

متوسطه دوم :

حذف گردد

حذف نگردد

فوق لیسانس و باالتر:
(فنی و حرفه ای  ،کاردانش):

سمت نیروهای آموزشی ........................................:رشته تدریس..................................................:

سمت نیروی اداری واحدهای آموزشی ........................................................... :

 -17محل خدمت دائمی ( :مبدأ خدمتی ):
 -18متقاضی انتقال دائم 

ناحیه /منطقه /شهرستان............................................................................ :

می باشم.

 -19مناطق مورد درخواست (مقصد )( :به ترتیب اولویت)
مدیریت  /اداره آموزش و پرورش

ردیف

ردیف

1

4

2

555

مدیریت  /اداره آموزش و پرورش

3
 -20اینجانب ...................................................................:با اطالع کامل از مفاد بخشنامه و صحت اطالعات مندرج در این نمون بره متقاضی انتقال دائم می باشم و متعهد
می شوم اگر در یکی از مناطق مورد درخواست خود پذیرفته شوم انصراف نده م و چنانچه تخلفی در ارائه اطالعات و تکمیل نمون بره انجام پذیرد مسئولیت
پاسخگویی آن را می پذیرم و در هر موقع از سال تحصیلی که خالف آن ثابت شود ملزم به بازگشت به محل خدمت اولیه خواهم بود و برابر مقررات با من رفتار
گردد .در ضمن متعهد می گردم که حداکثر ظرف مدت ده روز پس از اعالم نتایج به اداره مقصد برای تعیین محل خدمت مراجعه نمایم در غیر اینصورت کلیه
عواقب متوجه اینجانب می گردد.
تاریخ و محل امضا متقاضی

تلفن تماس:
پس از کنترل دقیق بندهای 1الی 20این قسمت توسط مدیریت  /اداره آموزش و پرورش مبدأ تکمیل می گردد.

ضمن تایید مندرجات فوق مجموع امتیازات به عدد ............................................... :

به حروف ........................................................................

می باشد .
نامبرده به استناد مدارک موجود مشمول
انتقال دائم  می باشد و به مدت  ................سال مشمول انتقال موقت بوده است .
مسئول امور اداری

رئیس مدیریت  /اداره

مسئول دوره تحصیلی
نام و نام خانوادگی

....................................

...................................

....................................

امضا

....................................

....................................

....................................
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باسمه ت الی
فرزند :

اینجانب :

با شماره پرسنلی :

شاغل در مدیریت  /اداره زموزب و پرورب :
شاغل دردوره :

ابتدایی 

متوسطه اول 

نمون برگ شماره 2

مدرک تحصیلی :
متوسطه دود 

رشته تحصیلی :

فنی و ورفه ای و کاردانش  استثنایی 

متقاضی انتقال دائم  به شرح مندرج در نمون برگ شماره یک می باشم.

ردیف

ضوابط امتیاز بندی

1

سنوات خدمت آموزشی و اداری ( براساس آخرین حکم کارگزینی تا تاریخ ) 98/06/31
الف  :به ازای هر سال  24امتیاز ،هر ماه  2امتیاز ،هر هفته  0/5امتیاز
سنوات خدمت  ...................سال  ........................ ،ماه ......................... ،روز
ب  :خدمت مازاد بر  20سال به ازای هر ماه(  0/5امتیاز ) عالوه بر بند الف محاسبه شود

2

از ابتدای قانون مدیریت خدمات کشوووری(  )88/01/01به ازای هر سووال تحصوویلی خدمت تمام وقت
درآموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته با ضریب پنج و شش  2امتیاز و با ضریب هفت و باالتر
 4امتیاز(به استثنا افرادی که براساس آرای هیات تغییر محل داده اند)

3

الف) خدمت در مدارس استثنایی به ازای هرسال تحصیلی  1/5امتیاز
ب) تدریس همکاران سایر دوره ها در ابتدایی از تاریخ  93/7/1با ارائه ی ابالغ تدریس هر سال 3امتیاز

4

الف) به ازای هرماه خدمت داوطلبانه بعد از استخدام در جبهه های جنگ ( )2امتیاز
ب)به ازای هرماه خدمت داوطلبانه قبل از استخدام در جبهه های جنگ ( )1امتویاز
ج) خواهران فرهنگی به ازای هرماه خدمت همسرشان در جبهه های جنگ بعد از ازدواج ( )1امتیاز
به جبهه های غیر داوطلبانه امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

5

الف) پدر  ،مادر  ،فرزند و همسر شهید و جاویداالثر( ) 60امتیاز
ب) جانباز 5درصد ()10امتیاز
ج) به ازای هر درصد جانبازی باالتر از  5درصد ( )1امتیاز
د) برادر یا خواهر شهید(  )5امتیاز
ه) فرزند و همسر آزاده و جانباز  0 /25به باال ()12امتیاز
و) همسر آزاده که قبل از اسارت ازدواج نموده ،عالوه بر امتیاز بند فوق ( )40امتیاز
ز) آزادگان به ازای هر ماه اسارت ( )2امتیاز

6

الف) خانم های مجرد دور از خانواده و زنان خود سرپرست بدون فرزند ( 20امتیاز)
ب) متقاضیان به تبعیت اشتغال یا سکونت همسر طبق مدارک معتبر 36امتیاز
ج) زنان سرپرست خانواده دارای گواهی حضانت فرزند (  24امتیاز)
* وضعیت فعلی فرد متقاضی مالک عمل می باشد و صرفاً یکی از بندهای فوق قابل انتخاب می باشد.

7

زوج فرهنگی به شرط تبعیت از اشتغال همسرطبق مدارک معتبر  24امتیاز ( عالوه بر بند ب ردیف )7

12

امتیاز مورد

امتیاز مورد

درخواست

تأیید

متقاضی

کارگزینی

ردیف

8

ضوابط امتیاز بندی

امتیاز مورد

امتیاز مورد

درخواست

تأیید

متقاضی

کارگزینی

معلم نمونه کشوری ،استانی  ،منطقه ای به ترتیب (  ) 5 ،10 ،15امتیاز
هر سال در هر مورد باالترین امتیاز محاسبه خواهد شد حداکثر  30امتیاز

9

به ازای هر مورد تشویق و تقدیر از سوی مسئوالن آموزش و پرورش پس از استخدام
 -1وزیر یا معاون وزیر ( ) 4امتیاز
 -2مدیر کل و معاون مدیرکل ( ) 3امتیاز
-3رئیس یا معاون اداره آموزش و پرورش ( )1امتیاز
* تشویقی زمان پاره وقت (اشتغال کمتر از  24ساعت در هفته) قابل احتساب نیست.
حداکثر(  ) 10امتیاز

10

نمره ارزشیابی ساالنه (سال منتهی به شهریور )1397
الف ) نمره از  80تا  85در صد

( )5امتیاز

ب ) نمره از 86تا 90در صد

( )10امتیاز

ج) نمره از 91تا  95درصد

( )15امتیاز

نمره باالتراز  95درصد

( )20امتیاز

د)
11

حافظ حداقل بیست جزء قرآن کریم (  )20امتیاز
( با گواهی معتبر از سازمان تبلیغات اسالمی )

12

افراد دارای مدرک تح صیلی فوق دیپلم( )10لی سانس( )15فوق لی سانس ودکتری حرفه ای ( )20و
دکتری تخصصی (  )25امتیاز

13

دوره های آموز شی ضمن خدمت از تاریخ  93 /01/01به بعد به ازای هر یک ساعت ()0/5امتیاز -
حداکثر ( ) 20امتیاز

14

ک سب مقام ورز شی پس از ا ستخدام در م سابقات جهانی ،آ سیایی ،ک شوری ،ا ستانی به ترتیب
( )2(،)4(،)6(،)10امتیاز  -حداکثر ( )10امتیاز

15

باالترین درجه کارت مربیگری و داوری فدراسوویون در رشووته های پایه و آموزشووگاهی (والیبال ،خاص رشته
فوتبال ،فوتسال ،هندبال ،بسکتبال ،بدمینتون ،تنیس روی میز ،شنا ،ژیمناستیک ،دو میدانی)

تربیت بدنی

درجه بین المللی و ملی( ،)4درجه یک ( ،)3درجه دو ( ،)2درجه سه ()1امتیاز
*در سایر رشته های ورزشی  50درصد امتیازات فوق در هر درجه قابل محاسبه است.
حداکثر امتیاز این بند  20امتیاز –مالک بعد از استخدام
جمع امتیاز

ت هد نامه  :اینجانب با مطالعه ضوابط امتیاز بندی شرعاً متعهد می گردم که به سواالت بطور صحیح پاسخ داده و مدارک را نیز به امور اداری محل
خدمت تحویل نمایم .
ناد و ناد خانوادگی و امضای متقاضی

جمع ًا ( به عدد )

امتیاز خانم  /آقای:

می باشد .

به حروف

ناد و ناد خانوادگی و امضای

ناد و ناد خانوادگی و امضای

ناد و ناد خانوادگی و امضای

کارشناس امور اداری

مسئول زموزب مربوط

رئیس اداره

تاریخ :

تاریخ :

تاریخ :
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