« بسمه تعالي »
نمون برگ شماره يك  :سوابق همكاري وتاييد كارگروه شهرستان  /منطقه  /ناحيه

برگ درخواست تشکیل پرونده نیرو های شرکتی (خرید خدمات آموزشی -شرکتی -نهضت سوادآموزی و) ..مشمولین بند «د» تبصره  20موضوع بخشنامه
 710/20مورخ 1400/5/12
مدیر/رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان/منطقه .........................................
باسالم ،باعنایت به بند د تبصره  20قانون بودجه سال  1400کل کشور،اینجانب  ..............................................................................با مشخصات
ذیل ،خود را مشمول قانون و بخشنامه مذکور می دانم و تقاضای معرفی به دوره مهارت آموزی یک ساله ⃝

تبدیل وضععیت(نیرو هعای ییعر آموزشعی) ⃝

را دارم .
الف – مشخصات متقاضي :

 -1نام:

 -2نام خانوادگی :

 -3جنسیت :زن ⃝

 -4نوع همکاری با آموزش و پرورش:

 -5نام پدر:

 -6شماره ملی :

-7شماره شناسنامه :

 -8محل صدور

 -9تاریخ تولد:

 -10مدرك و رشته تحصیلی:

 -11وضعیت تاهل:

 -12محل تولد:

مرد ⃝

آدرس و شماره تلفن همراه :
ب – سوابق همكاري با آموزش و پرورش :

سوابق همکاری
ردیف نوع همکاری با آموزش
و پرورش نیروی خرید
خدمات آموزشی –
نهضت سواد آموزی -
شرکتی (خدماتی)

ازتاریخ

تا تاریخ
استان

منطقه

دوره
تحصیلی

مدرسه
دولتی

محل اشتغال
نیروی خدماتی

ساعات
همکاری
هفتگی

(ییر آموزشی )

امضاء و اثر انگشت متقاضي :

نام شرکت :
نععام و نععام خععانوادگی مدیرمدرسععه  /نععام و نععام خععانوادگی :کارشععناس نام و نام خانوادگی معاون آموزشی/
کارشععناس مسععلول پشععتیبانی اداره مسلول آموزش /رئیس اداره نهضعت
(حسب مورد)
سواد آموزی(حسب مورد)
(حسب مورد)
مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء

نععام و نععام خععانوادگی :کارشععناس نععام و نععام خععانوادگی :کارشععناس نععام و نععام خععانوادگی :کارشععناس
مسلول امور مالی
مسلول اموراداری
مسلول گزینش
مهر و امضاء

مهر و امضاء

مهر و امضاء

نععام و نععام خععانوادگی :رئععیس اداره
منطقه/ناحیه
مهر و امضاء
نام و نام خانوادگی :کارشناس
مسلول حقوقی
مهر و امضاء

« بسمه تعالی »
نمون برگ شماره دو  :كارگروه استان

صورتجلسه تشکیل پرونده و احراز صحت مستندات و صالحیت نیرو های شرکتی ( خرید خدمات ،شرکتی و نهضت سوادآموزی )مشمول بند
«د» تبصره  20قانون بودجه سال  1400کشور

براساس نمون برگ تکمیل شده شما ره یک توسع آقای/خعانم  ................................در تعاریخ  .......................و تائیعد کمیتعه توسععه
مدیریت شهرستان/منطقه/ناحیه ،کمیته سرمایه انسانی استان در تاریخ  .......................پیرامون معرفی نامبرده به دوره مهارت آمعوزی
دانشگاه فرهنگیان ⃝

یا تبدیل وضعیت(به عنوان نیروی ییر آموزشی) ⃝

 ،تشکیل جلسه داده و صحت مدارك ارائه شعده

ایشان به اتفاق آراء موردتائید قرار گرفت و اعالم می دارد که نامبرده شرای تمامی بخشنامه های صادره و قعانون معذکور را دارا معی
باشد.
نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه ):

نماینده معاونت آموزشی  /معاونت سوادآموزی

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

مهر و امضاء :
مهر و امضاء :
رئیس اداره امور مالی :

مدیرمنابع انسانی و امور اداری  /رئیس اداره سوادآموزی

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

امضاء :

امضاء :

رئیس اداره حقوقی وامالك و حمایت قضایی کارکنان :

مدیرکل آموزش و پرورش رئیس کارگروه :

نام و نام خانوادگی :

نام و نام خانوادگی :

امضاء :

امضاء :

تذکر مهم :
چنانچه به هر دلیلی مشخص گردد که منطقه یا شهرستان بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره اقدام به تایید سوابق نامبرده نموده است  .ملزم به
پاسخ گویی در مراجع نظارتی می باشد .ضمناً تایید یا عدم تایید گواهی های اشتغال نامبرده منوط به تایید کمیته سرمایه انسانی اداره کل استان است.

نمون برگ شماره 3
چک لیست بررسی پرونده نیرو های شرکتی (خرید خدمات آموزشی -شرکتی -نهضت سوادآموزی و )..مشمولین بند «د» تبصره  20موضوع بخشنامه
 710/20مورخ 1400/5/12

اطالعات فردی :
نام

کدملی

نام خانوادگی

منطقه

مدرك و رشته تحصیلی

شرکت

مدارك موجود در پرونده :
مدارك موردنیاز

ردیف

1

نمون برگ شماره ( 1نمون برگ تكميل شده مبني بر درخواست تشكيل پرونده و تائيد كميته توسعه مديريت منطقه )

2

نمون برگ شماره دو

3

تصوير آخرين مدرك تحصيلي

4

تصويركارت ملي  ،شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت ( براي آقايان)

5

تاييديه گزينش مربوط به سال تحصيلي  1400-1399و 1401-1400

6

دريافت حقوق سال  1399لغايت  1400از شركت (آخرين فيش حقوقي ) و استمرار خدمت در سال جاري

7

تصويرقرارداد آموزش و پرورش و شركت /قرارداد فرد با شركت و مشخص بودن نوع فعاليت و زمان شروع و پايان قرارداد

8

تصوير پرداخت هاي بيمه كه توسط شركت مذكور در سنوات كاري به سازمان تامين اجتماعي واريز شده استت يتا

دارد

ندارد

(صورت جلسه احراز مستندات توسط كميته سرمايه انساني استان )

تصوير سوابق بيمه ( پرينت بيمه) اخذ شده از سازمان تامين اجتماعي توسط فرد

9

تصوير ابالغ  24ساعت تدريس براي نيرو هاي آموزشي و ابالغ  44ساعت براي نيرو هاي غير آموزشي

10

تصوير گواهي ايثارگري

11

تصوير تاييد ايثارگري از مراجع ذيصالح

توجه:
لطفاً تصوير برگهاي درخواستي به ترتيب رديف هاي باال در پرونده قرار گيرد و از جمع آوري برگ هاي ديگر در جوف پرونده جداً
خودداري گردد.

استان منطقه

نام

نام

کد

کد پرسنلی(در

سمت

محل اشتغال طبق

خانوادگی

ملی

صورت داشتن )

فعلی

قرارداد

وضعیت
طرحی

وضعیت
ایثارگران

