باسمه تعالی
فرم امتیازبندی فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان ورودی سال  9315سهمیه استان قزوین
نام :

نام خانوادگی :

وضعیت تاهل  :متأهل

نام پدر :

مجرد
رشته تحصیلی :

مدرک تحصیلی :

مشخصات مربوط به زوج فرهنگی ؛ نام و نام خانوادگی :

جنسیت  :مرد

شغل همسر :

محل کار همسر :

معدل :

محل تحصیل (نام پردیس) :

کد پرسنلی :

شماره تلفن با کد شهرستان :

آدرس دقیق محل سکونت :

تلفن همراه :

عناوین امتیازآور

ردیف

شرح امتیاز

1

معدل کل واحدهای گذرانده

معدل با ضریب 2

2

تأهل

 11امتیاز

3

فرزند

به ازای هر فرزند  2امتیاز

4

والدین فرهنگی

حداکثر  3امتیاز (پدر  1/5امتیاز ؛ مادر  1/5امتیاز)

5

زوج فرهنگی

 6امتیاز

6

گواهی نامه مهارتهای هفت گانه (مورد تایید آموزش و پرورش)

به ازای هر مهارت یک امتیاز

7

گواهی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم

 3امتیاز

7

فرزند جانباز باالی %25

 5امتیاز

8

تألیف کتاب و چاپ مقاالت در نشریه های معتبر در راستای
فعالیت های آموزشی  ،پرورشی و پژوهشی از بدو ورود به
دانشگاه فرهنگیان

ـ تألیف کتاب
ـ ترجمه کتاب
ـ تألیف مقاله

9

11

زن

کد ملی :

برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی  ،ورزشی و فرهنگی
(درسطح دانشگاه)

حداکثر  91امتیاز

تقدیرنامه (در سطح دانشگاه)

حداکثر 91امتیاز

ـ منطقه ای :
ـ استانی :
ـ کشوری :

امتیاز مکتسبه

امتیاز مورد

(خود ارزیابی)

تأیید اداره کل

 11امتیاز
 5امتیاز
 2امتیاز
تعداد .....
تعداد .....
تعداد .....

هر مورد  2امتیاز
هر مورد  4امتیاز
هر مورد 6امتیاز

تعداد  ....هر مورد  1امتیاز
ـ رئیس پردیس
ـ استاندار  /مدیرکل آموزش و پرورش تعداد  ....هر مورد  2امتیاز
تعداد  ....هر مورد  3امتیاز
ـ رئیس دانشگاه (کشوری)
تعداد  ....هر مورد  4امتیاز
ـ معاونین وزیر
تعداد  ....هر مورد  5امتیاز
ـ وزیر

جمع کل امتیازات
یادآوری  9 :ـ اصل مدارک امتیاز آور برای تأیید اداره کل ضمیمه فرم امتیاز بندی گردد .
 1ـ همسر و فرزندان محترم شهید و فرزند جانبازان باالی  01درصد بدون امتیاز بندی  ،سازماندهی می شوند .
 3ـ دانشجویان سهمیه شهرستان قزوین مناطق ( ناحیه  ، 9ناحیه  ، 1الموت شرقی  ،الموت غربی  ،طارم سفلی)  ،سهمیه شهرستان تاکستان مناطق ( تاکستان ،
اسفروین  ،ضیاءآباد  ،خرمدشت) و سهمیه شهرستان بویین زهرا مناطق ( بویین زهرا و شال) را به ترتیب اولویت مشخص نمایند  .الزم به ذکر است تعیین مناطق
صرفاً جنبه پیشنهادی دارد  ،و حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد .

اولویت

1

3

2

5

4

منطقه
اینجانب  ..............................................................................صحت مندرجات این نمون برگ را تأیید می نمایم و در صورت اثبات مغایرت  ،اداره کل آموزش و پرورش استان مجاز خواهد
بود از اشتغال یا ادامه کار اینجانب جلوگیری بعمل آورد .
نام و نام خانوادگی
مسئول آموزش دانشگاه
تاریخ و امضاء

امضاء و اثر انگشت دانشجو

اسماعیل افشار

خلیل نوروزی

حسنعلی اصغری

کارشناس مسئول استخدام

رئیس اداره امور اداری و تشکیالت

مدیر کل آموزش و پرورش استان قزوین
از طرف ـ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
ـ نجم الدین فالح شکراوی

تاریخ و امضاء

تاریخ و امضاء

