
اطالعات مربوط به مالک ها و ضوابطعنوان ردیف
امتیاز خود 

اظهاری
تایید مدیر

تایید امور 

اداری
تایید آموزش

امتیاز تایید 

شده نهایی

سنوات خدمت1
سال           ماه          هفته

مدرک تحصیلی 2

آخرین مدرک و رشته تحصیلی

 فارغ التحصیالن 3
فارغ التحصیل سال

تاهل 4
سال ازدواج

فرزند 5
تعداد فرزند

تكفل6
تعداد تحت تكفل

پدر        مادر       فرزند        همسر

درصد جانبازی

درصد جانبازی همسر

 اسارت به ماه 

اسارت همسر به ماه

حضور درجبهه به ماه

حضور همسر در جبهه به ماه

8
اشتغال به خدمت 

در روستا

3     درجه 2     درجه 1درجه 

9
بیتوته در روستای 

محل خدمت

بیتوته به سال

خدمت به سال

خدمت به سال

خدمت به سال 

خدمت به سال

سرپرستی به ماه

12

خدمت تمام وقت در 

ادارات آموزش و 

پرورش

خدمت به سال 

حافظان قرآن 13
تعداد جزء 

   امتیاز2خدمت در مناطق محروم به تبعیت از همسر  

0/25هر ماه سرپرستی مدرسه در غیاب مدیر با ابالغ اداره   

هر سال خدمت تمام وقت دارای پست ثابت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش منطقه، استان و وزارت  

4

1 (استان - ناحیه/ منطقه )حفظ هر جزء  قرآن با ارایه گواهی از معاونت پرورشی و فرهنگی

11

1هر ماه اسارت آزادگان  7

1برای همسران آزاده كه قبل از اسارت ازدواج نموده اند به ازای هر سال اسارت همسر 

2هر ماه حضور داوطلبانه قبل و بعد از استخدام در جبهه های جنگ براساس حكم كارگزینی

ایثار گری

1هر درصد جانبازی طبق حكم كارگزینی 

2 درصد جانبازی همسرشان 10برای همسران جانبازان به ازای  هر 

با ارائه مدارک تأیید شده  (پدر، مادر، فرزند و همسر)بستگان درجه یك شهدا ، مفقوداالثرها و آزادگان 

12از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

مشمول دریافت فوق العاده مناطق محروم و ) سال اول خدمت 5 خدمت در مناطق محروم مازاد بر 

3هر سال  (محرومیت از تسهیالت زندگی طبق حكم كارگزینی /كمتر توسعه یافته/روستایی 

4- 3- 2گانه ¬ به ترتیب درجات سه3،2،1برای هر سال خدمت در مدارس روستایی درجه 

با گواهی معلم راهنما  (به شرطی كه بومی آن روستا نباشد )هر سال بیتوته كامل در روستای محل خدمت 

3ناحیه /مجتمع و تایید كارشناسی آموزش منطقه/مدیر مدرسه / 

2هر سال اشتغال در پست مدیرآموزگار  و مدیر در دوره های تحصیلی ، مدارس عادی 

                    با سمه تعالی                                                                         نمون برگ محاسبه  امتیازات سازماندهی معلمان دوره ابتدایی استان آذربایجان شرقی 

..................................  واحد  /دوره دوم متوسطه/دوره اول متوسطه /مدرسه ابتدایی ......................... شاغل در پست .............................دارای كد پرسنلی .........................فرزند  ...........................     اینجانب 

در صورت . متقاضی سازماندهی درون منطقه ای با مطالعه كامل شیوه نامه مربوط  امتیازات خودرا براساس مالک ها و ضوابط مشخص شده  ، تكمیل و به همراه مدارک و مستندات الزم توسط مسئول بالفصل به كارشناسی امور اداری تحویل می نمایم 

.مغایرت مستندات ارایه شده و یا ارایه اطالعات نادرست ، اداره آموزش و پرورش متبوع  نسبت به اصالح  امتیازات  و سازماندهی براساس آن  اقدام خواهد كرد

: شماره تلفن مدرسه 

مالكها و ضوابط امتیازبندی

25/0 ،هرهفته 1 ، هر ماه 12هرسال سابقه براساس حكم كارگزینی  

0/5برای خواهران فرهنگی به ازای هرماه حضور داوطلبانه همسرشان بعداز ازدواج   

فوق دیپلم در رشته های مرتبط - 2  (24)دیپلم -1براساس باالترین مدرک تحصیلی برابر حكم كارگزینی 

فوق لیسانس - 4  ( 46)، بقیه رشته ها (50)لیسانس در رشته های مرتبط  - 3  (32)بقیه رشته ها( 36)

بقیه رشته  ( 60)دكترا و باالتر در رشته های مرتبط - 5     (50)بقیه رشته ها  (54)در رشته های مرتبط 

(54 )ها

6 فارغ التحصیالن مراكز تربیت معلم ، دانشسرا ، تعهد دبیری ، دانشگاه فرهنگیان 

 سال سابقه خدمت از امتیاز تاهل استفاده می 6خانم های مجرد با بیش از ) 6 براساس حكم كارگزینی 

(كنند 

زوجین  ) 3 به ازای هر فرزند تحت تكفل مشمول دریافت كمك هزینه اوالد براساس حكم كارگزینی 

(فرهنگی هر كدام مستقالً از امتیاز بند استفاده خواهند كرد

1هر نفر تحت تكفل با ارائه حكم مراجع قضایی : تكفل پدر، مادر، خواهر و برادر صغیر

10

:ناحیه / منطقه  :شماره تلفن همراه 

مدیریت ، معاونت، 

دفترداری ، 

سرپرستی ، 

متصدی كارگاه و 

آزمایشگاه موظف

خدمت در مناطق 

محروم

هرسال اشتغال تمام وقت موظف در پست معاون ، معاون آموزگار ، معاون دبیر ، دفترداری  و متصدی 

1كارگاه و آزمایشگاه در دوره های تحصیلی ، پژوهش سرا ، آزمایشگاه مركزی 



14
تدریس موظف 

مدیران و معاونین 

سال تحصیلی        ساعت 

سال

سال

سال

منطقه             استان

تعداد

تقدیرنامه 16
سطح                    تعداد

17

كسب رتبه های 

منطقه ای ، استانی 

و كشوری

موضوع                   سطح        رتبه

سطح                    تعداد

سطح                    تعداد 

سطح                    تعداد

19

دوره های 

آموزشی ضمن 

خدمت

تخصصی                  عمومی    

تعداد

تعداد 

21
برنامه تعالی مدیریت  

سال              رتبه          

تعداد قبولیهمكاری در سوادآموزی 22

23
 تدریس در          

 پایه های  دوره

اول               ششم                  سایر پایه ها

سال                      امتیاز

سال                      امتیاز

تعداد پایه های اضافی 

سال                      امتیاز

26
دبیران منتقله به 

دوره ابتدایی

امتیاز 

27
تدریس در مراكز 

بهبود اختالالت 

سال                      امتیاز

تدریس در نظام 28

دوری

سال                      امتیاز

29
اشتغال / تدریس

خواهران در 

دوره اول                  دوره دوم

امتیاز ارزیابی ساالنه30
سال         امتیاز         سال        امتیاز        

:           جمع دوسال

ساعت غیبت 

تعداد          منطقه                استان 

رای هیات

كارشناس  امور اداری            امضا /نام و نام خانوادگی   كارشناس مسئول 

عضویت در 

گروههای 

آموزشی ، نماینده 

معلمان، داور و 

ارزیاب مسابقات و 

جشنواره های 

1برای نفرات برگزیده مسابقات دانش افزایی كه به استان معرفی شده و لوح تقدیر استانی دریافت می نمایند هر مورد آموزشی

1به ازای قبولی هر نفر در آموزش فرد به فرد 

/.5هر ساعت تدریس موظف هفتگی در طول سال تحصیلی  

                   4 :    معاونین ، روسای سازمان و مركز وزارت     5:        وزیر آموزش و پرورش 6:   رئیس جمهور

حداكثر دو  مورد  و هر :     مدیر مدرسه  1:  رئیس ناحیه، منطقه/    مدیر       3 :ادارات كل استان  و دفاتر وزارت

2     استان  1ناحیه  /منطقه :  هر مورد تدریس در كارگاه های آموزشی با ارائه گواهی از اداره 

سرگروه درسی مدرسه درمدارسی كه درپایه مربوطه بیش از یك كالس وجود داشته باشد به شرط تشكیل جلسات ماهانه 

0/5هر سال   

مجموع امتیاز 

نام و نام خانوادگی   متقاضی           امضا 

مدیریت ، درس پ ژوهی / ، جشنواره الگوهای تدریس (اقدام پ ژوهی  )رتبه های اول تا سوم برنامه معلم پژوهنده 

تولید محتوای الكترونیكی ، معلم راهنمای گروه های منتخب جشنواره جابربن /، جشنواره فناوری اطالعات 

 ،  استانی 2:منطقه /حیان، مدیر ، معاون ، معلم و كارمند نمونه با ارایه گواهی از واحدهای برگزار كننده ، ناحیه

.در هر سال تحصیلی هر فرد از امتیاز باالترین مرحله برخوردار خواهد شد : توضیح 4:   ،  كشوری 3: 

15

1نماینده معلمان مدرسه ، سرگروه منطقه هرسال 

2سرگروه استان  هرسال 

كارشناس آموزش     امضا /نام و نام خانوادگی   كارشناس مسئول 

كسر امتیاز  31

5هر مورد  (معرفی شده در كتابنامه رشد)تالیف كتاب 

و دارای رتبه ممتاز  3كاركنان مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه دارای رتبه متعالی در هرسال 

(پس از اعالم نتایج وزارتی)2

سال قبل از سال تحصیلی منتهی به سازماندهی 2 ) ) 85به میزان   مجموع امتیاز بیشتر از    

1 ساعت غیبت غیرموجه كه منجر به كسر حقوق می شود 6هر 

نام و نام خانوادگی   مدیر          امضا 

3   استان 2ناحیه   /هر مورد توصیه كتبی منطقه

هر اخطار كتبی بدون درج در پرونده :  به ازای آرای صادره از هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 

      4هر مورد كسر حقوق        - 3هر توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی                  -   2استخدامی  

5هر مورد انفصال موقت از خدمت        - 

  3  امتیاز و در دوره دوم 2اشتغال خواهران در مدارس پسرانه در دوره اول / تدریس

9به ازای هر دوره ی سه ساله   (دوره اول ابتدایی)تدریس در نظام دوری 

3خدمت نموده اند برای هر سال تحصیلی  ( LD)به معلمانی كه با ابالغ رسمی به طور موظف در مراكز بهبود اختالالت یادگیری

گیردامتیاز تعلق می (50)متوسطه به دوره ابتدایی منتقل شده اند/به دبیرانی كه به جهت عدم نیاز از دوره های راهنمایی

1  و سایر پایه ها 2    ششم 3به ازای هر سال تدریس در پایه های اول 

25
تدریس در كالس 

1 تدریس در كالس های چندپایه با نوآموزان پیش دبستانی  با ارائه گواهی از اداره مربوطه هر سال  های چند پایه

1 به ازای تدریس هر پایه اضافی به صورت موظف      

24

تدریس در دوره 

آمادگی و 

2آموزگارانی كه با حفظ سمت در دوره آمادگی و مهد كودک مشغول بوده اند مهدكودک

1به ازای هر سال تدریس در دوره ی پیش دبستانی یك ساله بصورت غیرموظف 

20

تالیف ، اختراع و 

نوآوری مرتبط با 

رشته تحصیلی ، 
 6اختراع و نوآوری با ارایه گواهی از اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی هر مورد 

  ( (  ، امتیاز در سه سال منتهی به سازماندهی محاسبه می شود30  به جز بند 31 تا  14امتیاز بند های  یادآوری

18

تدریس / شركت 

دركارگاههای 

آموزشی ، 

عضویت در كمیته 

ها

های آموزشی كه منجر به صدور گواهی ضمن خدمت نشود با ارائه گواهی از هر مورد شركت در كارگاه

2      و كشوری  1استانی      /. 5 منطقه ای : اداره یا مرجع برگزار كننده 

استانی با / هر مورد عضویت در كمیته ها و كارگروه های آموزشی براساس دستورالعمل های وزارتی 

در هر سال تحصیلی :         توضیح  3:          استان 2: ناحیه/منطقه :        ارائه گواهی از واحدهای مربوطه

0/5    و  هر شش ساعت عمومی    1براساس گواهی صادره به ازای هر شش ساعت تخصصی   

:   منطقه /استانی طبق ابالغ صادره ناحیه/ داور و ارزیاب جشنواره ها و مسابقات آموزشی دارای دستورالعمل كشوری 

.      در هر سال تحصیلی هر فرد از امتیاز باالترین مرحله برخوردار خواهد شد 3:        ،  استانی 2


