
 با��ه �عا�ی
   

 

 

 

 

                        
 جمهوري اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 .......مدیریت /اداره آموزش و پرورش منطقه /ناحیه ....
 

 ...........................�ماره : ..
 �ر� : ............................

 ��ت : ...........................

  
 ارتقاءدانش و مهارت شغلی گواهی

 عرض ادب و  با سالم
با توجه به اشتغال                              آقاي خانم/ گواهی می شود احتراما 

درطول  / واحد آموزشی این اداره                                       در پست 

 اقدامات زیر را انجام داده است : 95-96سالتحصیلی

 طالعه کتب و نشریات تخصصی م-1

 مطالعه دستورالعملهاي مربوط به شغل تحت تصدي-2

 استفاده از نرم افزار هاي فنی -3

 استفاده از فناوریهاي جدید-4
  

 

 نام و نام خانوادگی 

 ارزیابی کننده       

 

 

 

 

 



 با��ه �عا�ی
   

 

 

 

 

                        
 جمهوري اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 .......مدیریت /اداره آموزش و پرورش منطقه /ناحیه ....
 

 ...........................�ماره : ..
 �ر� : ............................

 ��ت : ...........................

 

 هاي ارزندهپیشنهاد تاییدگواهی 

 با سالم و عرض ادب 

با توجه به اشـتغال                                  آقاي  احتراما گواهی می شود خانم/

این اداره / واحد آموزشـی                                                 در پست     

بـه شـغل    )                         مربـوط(  پیشنهادات 95-96درطول سالتحصیلی

پـذیرش و بررسـی    و درشـوراي  خود را به مسئول مافوق ارائـه نمـوده اسـت   

 .  پیشنهادات /شوراي مدرسه مورد تایید قرار گرفته است 
  

 

 نام و نام خانوادگی 

 /مدیر مدرسه ....رئیس اداره       

 

 

 

 

 

 

 

 



 با��ه �عا�ی
   

 

 

 

 

                        
 جمهوري اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 .......مدیریت /اداره آموزش و پرورش منطقه /ناحیه ....
 

 ...........................�ماره : ..
 �ر� : ............................

 ��ت : ...........................

 

 گواهی وتاییدیه تدوین گزارش تخصصی

 با سالم و عرض ادب 
ه اشتغال با توجه ب                             احتراما گواهی می شود خانم/ آقاي 

ایــن اداره / واحــد آموزشــی                                      در پســت     

 )                     (گزارشات تخصصی مربوطه 95-96درطول سالتحصیلی

 را تهیه ودراختیارمسئول مافوق قرار داده است.  
  

 

 نام و نام خانوادگی 

 /مدیر مدرسه ....رئیس اداره       

 

 

 

 

 

 

 

 



 با��ه �عا�ی
   

 

 

 

 

                        
 جمهوري اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش
 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 .......مدیریت /اداره آموزش و پرورش منطقه /ناحیه ....
 

 ...........................�ماره : ..
 �ر� : ............................

 ��ت : ...........................

 

 » جلسات در موثرگواهی حضور « 
 

  به شماره پرسنلی                                بدین وسیله گواهی می نماید خانم/ آقاي  

این اداره/ واحد                                     شاغل در پست                                                   

همایش /جلسات آموزشی و تربیتی در                                   آموزشی درتاریخ   

شرکت نموده  ... (            )کارگاه /گروههاي آموزشی /شوراهاي آموزشی و تربیتی /

 است . 

 

 نام و نام خانوادگی 

 /مدیر مدرسه ....رئیس اداره       

 

  
 

  
 
 


