فرم شمارٌ  :2معيارَاي عمًمي ي اختصاصي اوتخاب مربي ومًوٍ آمًزشگاٌ َاي فىي ي حرفٍ اي آزاد
وام ي وام خاوًادگي مربي :
آمًزشگاٌ محل خذمات :

رشتٍ آمًزشي :
وام استان :

وام مركس معيه :

وام شُر :

امتيازات
رديف

محًرَا

معيار َاي سىجش

1

تحصيالت

ديپلم  -فًق ديپلم  -ليغبوظ  -فًق ليغبوظ  -دكتزا

2

تمذيزوبمٍ

3

كغت عىًان ومًوٍ

4

آمًسػ َبي عي ؽذٌ

5

خالليت ي اثتكبر

6

َمبيؼ

امتيازات

مستىذات

ثٍ تزتيت  10-8 -6 -4 - 2امتيبس

تصًيز مذرن تحصيلي

دريبفت تمذيزوبمٍ عي  2عبل گذؽتٍ اس مغئًليه ؽُزعتبوي(رئيظ مزكش  -ثخؾذار -فزمبوذار ي )...

 1امتيبس حذاكثز  2امتيبس

دريبفت تمذيزوبمٍ عي  2عبل گذؽتٍ اس مغئًليه اعتبوي( مذيزان كل اعتبوي ي معبيويه مزثًعٍ ي اعتبوذار )

 2امتيبس حذاكثز  4امتيبس
تصًيز تمذيزوبمٍ

دريبفت تمذيزوبمٍ عي  2عبل گذؽتٍ اس مغئًليه كؾًري ( ريعبي عبسمبن َب  -معبيويه يسرا ي مذيزان كل عتبدي ي )...

 3امتيبس حذاكثز  6امتيبس

دريبفت تمذيزوبمٍ عي  2عبل گذؽتٍ اس رئيظ جمًُر ي يسرا

 4امتيبس حذاكثز  8امتيبس

كغت عىًان ومًوٍ كؾًري اس عبسمبن يب عبيز دعتگبٌ َب وظيز جؾىًارٌ َبي ملي عي  5عبل گذؽتٍ

 4امتيبس حذاكثز  8امتيبس
تصًيز گًاَي مزثًعٍ

كغت عىًان ومًوٍ اعتبوي اس ادارات كل ي عبيز دعتگب ٌ َب عي  5عبل گذؽتٍ
ديرٌ َبي آمًسؽي عمًمي عي ؽذٌ اس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28
ديرٌ َبي آمًسؽي تخصصي عي ؽذٌ اس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

ثٍ اساء َز  8عبعت  1امتيبس

10

ثٍ اساء َز اختزاع ثجت ؽذٌ  4امتيبس حذاكثز  8امتيبس
8

ثٍ اساء َز ريػ ارائٍ ؽذٌ ثجت ؽذٌ  2امتيبس حذاكثز  4امتيبس

ثٍ اساء َز عخىزاوي  4امتيبس حذاكثز  8امتيبس
ارائٍ تصيًر لزارداد

اجزاي ديرٌ آمًسؽي تخصصي در كبرگبٌ َبي آمًسؽيبس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

8

دريبفتي
ارائٍ گًاَي ادارٌ ثجت

ايزاد عخىزاوي در َمبيؼ َبي علمي  -تخصصي اس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

8

تصًيز گًاَيىبمٍ َبي
دريبفتي يب تبييذيٍ َبي

ارائٍ ريػ َبي وًيه ثجت ؽذٌ

10

 3امتيبس حذاكثز  6امتيبس
ثٍ اساء َز  10عبعت  1امتيبس

اختزاع ثجت ؽذٌ

حذاكثر امتياز امتياز مكتسبٍ

ثٍ اساء َز كبرگبٌ  3امتيبس حذاكثز  6امتيبس

8

فرم شمارٌ  :2معيارَاي عمًمي ي اختصاصي اوتخاب مربي ومًوٍ آمًزشگاٌ َاي فىي ي حرفٍ اي آزاد
وام ي وام خاوًادگي مربي :
آمًزشگاٌ محل خذمات :

رشتٍ آمًزشي :
وام استان :

وام مركس معيه :

وام شُر :

امتيازات
معيار َاي سىجش

رديف

محًرَا

7

تذييه اعتبوذارد مُبرت امًسػ

8

فعبليت علمي ي پضيَؾي تبليف ممبلٍ تخصصي ي چبح در وؾزيبت معتجز داخلي عي  5عبل گذؽتٍ

تذييه اعتبوذارد مُبرت امًسػ عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز اعتبوذارد  4امتيبس حذاكثز  8امتيبس

عبيت عبسمبن يب
تبئيذيٍ دفتز عزح ي

اصالح ي ثبسوگزي اعتبوذاردَبي مُبرت ي آمًسػ عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز اعتبوذارد  2امتيبس حذاكثز  4امتيبس

تبليف ي تزجمٍ كتت تخصصي(مؾزيط دريبفت مجًس اوتؾبر) عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز كتبة  5امتيبس حذاكثز  10امتيبس

تبليف ممبلٍ تخصصي ي چبح در وؾزيبت معتجز خبرجي عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز ممبلٍ  3امتيبس حذاكثز  9امتيبس

تزجمٍ ممبالت ي متًن تخصصي چبح ؽذٌ در وؾزيبت معتجز داخلي عي  5عبل گذؽتٍ
عضًيت در اوجمه َبي علمي يتخصصي اس جملٍ گزيٌ َبي ثزوبمٍ ريشي ي ...

تذييه عًاالت آسمًن اس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

9

امتيازات

مستىذات

مؾبركت در آسمًن َبي فىي ي حزفٍ اي عزاحي پزيصٌ َبي آسمًن عمليبس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

َمكبري در ثزگشاري آسمًن ثعىًان وبظز اس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

ثٍ اساء َز ممبلٍ  2امتيبس حذاكثز  8امتيبس
ثٍ اساء َز مته تزجمٍ ؽذٌ  1امتيبس حذاكثز  5امتيبس
ثٍ اساء َز اوجمه  2امتيبس حذاكثز  6امتيبس

حذاكثر امتياز امتياز مكتسبٍ

8

ثزوبمٍ َبي درعي
تصًيز مجًس چبح كتبة
يب ممبالت چبح ؽذٌ در
وؾزيبت
10
تصًيز ممبالت چبح ؽذٌ
در وؾزيبت
تبييذٌ اوجمه

ثٍ اساء َز  50عًال  1امتيبس حذاكثز  4امتيبس

ثٍ اساء َز پزيصٌ تبييذ ؽذٌ  2امتيبس حذاكثز  8امتيبس

ثٍ اساء َز ديرٌ  1امتيبس حذاكثز  3امتيبس

تبئيذيٍ ادارٌ آسمًن

10

فرم شمارٌ  :2معيارَاي عمًمي ي اختصاصي اوتخاب مربي ومًوٍ آمًزشگاٌ َاي فىي ي حرفٍ اي آزاد
وام ي وام خاوًادگي مربي :
آمًزشگاٌ محل خذمات :

رشتٍ آمًزشي :
وام استان :

وام مركس معيه :

وام شُر :

امتيازات
رديف

محًرَا

10

حزف تحت آمًسػ

11

عملكزد آمًسؽي

12

كبرآيي مزثي

13

رعبيت اصًل اعالمي ي لبوًن گزايي

14

عبثمٍ مزثيگزي ي حزفٍ اي

معيار َاي سىجش

تعذاد حزف تحت آمًسػ ثز اعبط اثالغ اس تبريخ  93/1/1لغبيت 94/12/28

امتيازات

مستىذات

ثٍ اساء َز حزفٍ آمًسؽي  3امتيبس حذاكثز  15امتيبس

گشارػ پًرتبل

ثٍ اساء َز  100عبعت آمًسػ  1امتيبس حذاكثز  15امتيبس

گشارػ پًرتبل

حذاكثر امتياز امتياز مكتسبٍ

15
عملكزد آمًسؽي مزثي اس تبريخ  93/1/1لغبيت  94/12/28ثز اعبط گشارؽبت پًرتبل

15

ثٍ اساء  60تب  75درصذ لجًلي  5امتيبس  -ثٍ اساء  75تب
درصذ لجًلي  -مىظًر اس درصذ لجًلي وغجت تعذاد لجًل ؽذگبن وُبئي ثٍ تعذاد ؽزكت كىىذگبن در آسمًن كتجي مي ثبؽذ.

 90درصذ لجًلي  10امتيبس  -ثٍ اساء  90تب  100درصذ

تبييذيٍ ادارٌ آسمًن

15

لجًلي  15امتيبس
حفظ ؽعبئز اعالمي ي اومالثي

حذاكثز  4امتيبس

اخالق حزفٍ اي

حذاكثز  3امتيبس

رعبيت وظم ي اوضجبط اداري

حذاكثز  3امتيبس

عبثمٍ مزثيگزي در ثخؼ غيز ديلتي عبسمبن

ثٍ اساء َز عبل  1امتيبس حذاكثز  15امتيبس

عبثمٍ مزثيگزي در ثخؼ ديلتي عبسمبن

ثٍ اساء َز عبل  1امتيبس حذاكثز  15امتيبس

عبثمٍ تذريظ در خبرج اس عبسمبن

ثٍ اساء َز عبل  1امتيبس حذاكثز  15امتيبس

سابقه حرفه ای در بازارکار در حرفه آموزشی مورد نظر

ثٍ اساء َز عبل  1امتيبس حذاكثز  15امتيبس

تبئيذيٍ مًعظ

تصًيز اثالغ يب كبرت مزثيگزي

جمع كل

10

15

150

فرم شمارٌ  :2معيارَاي عمًمي ي اختصاصي اوتخاب مربي ومًوٍ آمًزشگاٌ َاي فىي ي حرفٍ اي آزاد
وام ي وام خاوًادگي مربي :
آمًزشگاٌ محل خذمات :

رشتٍ آمًزشي :
وام استان :

وام مركس معيه :

وام شُر :

امتيازات
رديف

محًرَا

امتيازات

معيار َاي سىجش
كغت رتجٍ تًعظ كبرآمًس مزثي در مغبثمبت مزحلٍ جُبوي عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز كبرآمًس  5امتيبس حذاكثز  10امتيبس

كغت رتجٍ تًعظ كبرآمًس مزثي در مغبثمبت مزحلٍ كؾًري عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز كبرآمًس  3امتيبس حذاكثز  6امتيبس

كغت رتجٍ در مغبثمبت كغت رتجٍ تًعظ كبرآمًس مزثي در مغبثمبت مزحلٍ اعتبوي عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز كبرآمًس  2امتيبس حذاكثز  6امتيبس

مستىذات

حذاكثر امتياز امتياز مكتسبٍ

عًاثك مًجًد اس لجيل
15

ملي ي ثيه المللي مُبرت

آمًسػ كبرآمًسان ثزگشيذٌ اعشامي ثٍ مغبثمبت جُبوي عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز ديرٌ  2امتيبس حذاكثز  4امتيبس

اوتخبة ثٍ عىًان كبرؽىبط مغئًل يب معبين رؽتٍ مغبثمبت ملي مُبرت عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز ديرٌ  2امتيبس حذاكثز  4امتيبس

عزاحي عًاالت مغبثمبت ملي مُبرت عي  5عبل گذؽتٍ

ثٍ اساء َز ديرٌ  2امتيبس حذاكثز  4امتيبس

لًح تمذيز؛ لًح كغت
رتجٍ ي  ...يب تبييذيٍ دفتز
المپيبد

160

جمع كل

امضاء مربي :


امضاء مًسس :

10

امضاء رئيس مركس :

مجمًع امتيازات در فرم شمارٌ ( 2مربي ومًوٍ) با  14سًال؛  150امتياز مي باشد ي سًال  15مربًط بٍ رشتٍ َايي است كٍ در مسابقات مُارت حضًر دارود ي امتياز آن خارج از سرجمع امتياز كل ايه فرم (  150امتياز) بعىًان امتياز مثبت لحاظ مي گردد.

