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شيوه انهم نقل و ااقتنالت ردون استاني فرهنگيان استان زيد (سال ي )97- 98
مشاغل مشمول انتقال :
مديران و معاونان واحدهاي آموزشي  ،معلمان مقطع ابتدايي و دبيران متوسطه اول و دوم  ،مربيان امور پرورشي  ،مشاوران  ،دبيران و
هنرآموزان هنرستانها وکليه کادر اداري مدارس که منحصراً در يكي از رشتههاي جداول اعالم نياز ،اشتغال به کار و يا تدريس دارند .
همچنين انتقال ساير مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان مانند حسابدار  ،کارپرداز  ،انبار دار و  ...نيز با رعايت اصل نياز و عدم نياز
صورت مي پذيرد .
تبصره  :1مديران و معاونين واحدهاي آموزشي و سرپرست و کمک سرپرست شبانه روزي منحصراً مي توانند در رشته هاي شغلي متناسب با
مدرک تحصيلي و رشته تدريس قبل از انتصاب در پست مديريت يا معاونت و يا مدرک تحصيلي مربوط  ،متقاضي انتقال شوند .
تبصره  : 2افرادي که حكم آنان آموزگار است در هر دوره و رشته اي مشغول باشند بايد الزاماً در رشته آموزگاري متقاضي شوند و پس از
انتقال در منطقه مقصد نيز در مقطع ابتدايي مشغول بكار خواهند شد .
تبصره  : 3آموزگاران تربيت بدني مي توانند از طريق آموزگاري تقاضاي انتقال داده و در مقصد در پست آموزگاردرس تربيت بدني ادامه
خدمت خواهند داد .
تبصره  : 4افرادي که رشته تدريس با مدرک تحصيلي آنها متناسب نمي باشد بايد رشته بيشترين ساعات تدريس در سه سال آخر منتهي به
 97/6/31را انتخاب نمايند .
تبصره  : 5افرادي که در حين خدمت برابر ض وابط تغيير پست و تغيير رشته شغلي داده اند و منجر به تغيير دوره تحصيلي شده تا سه سال
نمي توانند متقاضي انتقال شوند و بعد از سه سال بايد در آخرين دوره و پست متقاضي انتقال شوند .
تبصره  : 6شاغلين در آموزش و پرورش استثنائي ( اداري و آموزشي ) که متقاضي انتقال مي باشند بايد با اخذ موافقت کتبي از اداره آموزش
و پرورش استثنائي  ،به امور اداري محل خدمت مراجعه نمايند .
تذکر  :ثبت نام کليه متقاضيان اينترنتي مي باشد  .لذا همكاران محترم متقاضي انتقال داخل استان  ،ازتاريخ  97/3/1لغايت
 97/3/20نسبت به تحويل فرم امتياز بندي تكميل شده و ارائه مدارک مربوطه به امور اداري محل خدمت خود اقدام نمايند  .امور اداري
نيز پس از بررسي و تاييد  ،درخواست انتقال متقاضيان را در سامانه مربوطه ثبت و پس از طرح در کميته راهبري توسعه مديريت شهرستان /
منطقه اعالم نظر ( موافقت يا عدم موافقت ) مي نمايد .
تذکر مهم  :افرادی که بصورت زنجیره ای یا جابجایی انتقال می یابند حق انصراف از انتقال را ندارند .
شرايط و ضوابط انتقال عادي ( دائم ) :
 -1شرط اصلي انتقال عالوه بر شرايط ذيل عدم نياز مبداء  ،نيازمقصد  ،کسب باالترين امتيازات و تأييد کميته راهبري توسعه مديريت استان
مي باشد .
 -2دارا بودن حكم استخدام رسمي ( آزمايشي و قطعي ) يا پيماني به هنگام ارائه درخواست با حداقل دو سال سابقه خدمت تجربی تا
تاريخ  97/6/31درآموزش و پرورش .
تبصره  :مدت خدمت حق التدريس  ،نهضت سوادآموزي  ،قراردادکارمعين  ،خدمت در ساير دستگاهها  ،ايام تحصيل فارغ التحصيالن مراکز
تربيت معلم  ،تربيت دبير و خدمت نظام وظيفه جزء سابقه خدمت موضوع بند فوق الذکرمحسوب نمي شود .
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 -3ورود نيرو و توزيع آن در شهرها و ساير مناطق  ،حسب درخواست متقاضي و اعالم نتايج نقل و انتقاالت خواهد بود  ( .متقاضيان انتقال به
شهرستان يزد حتماً در موقع تكميل فرم ناحيه يک يا دو يزد را قيد نمايند )
 -4سابقه اشتغال پاره وقت بانوان که از طرح نيمه وقت استفاده کرده اند به صورت کامل قابل محاسبه نمي باشد و به نسبت محاسبه گردد
 -5افرادي که از اول مهر تا پايان اسفند  97مشمول بازنشستگي مي شوند نمي توانند متقاضي انتقال شوند .
 -6خانمهايي که از اول مهر تا پايان اسفند  97به مرخصي زايمان مي روند نمي توانند متقاضي انتقال شوند .
 -7افرادي که در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري داراي پرونده تحت اقدام مي باشند ابتدا بايد نظر هيأت مربوطه را اخذ نموده و سپس
مبادرت به تكميل فرم انتقال نمايند .
 -8عدم مراجعه افراد منتقل شده به محلهاي تعيين شده پس از اعالم نتايج  ،غيبت تلقي و با آنان برابر مقررات رفتار خواهد شد  .بنابراين
ادارات مبدأ حق بكارگيري مجدد اين قبيل افراد را ندارند و ادارات مقصد مكلفند موضوع را سريعاً به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري
اين اداره کل منعكس نمايند .
 -9افرادي که در مرخصي بدون حقوق و انتقال موقت بسر ميبرند و متقاضي انتقال در سال تحصيلي 97-98مي باشند ( به شرط خاتمه
مرخصي بدون حقوق تا پايان شهريور  ) 97مي توانند نسبت به تكميل فرم درخواست انتقال در صورت داشتن ساير شرايط انتقال اقدام
نمايند  .همچنين صدور حكم انتقال و انتصاب با تاريخ اجراي  97/7/1در منطقه مقصد با هماهنگي منطقه مبدأ به منزله صدور حكم انتصاب
مجدد پس از پايان مرخصي بدون حقوق باشد و از تاريخ مذکور ملزم به اشتغال در آموزش و پرورش مقصد خواهد بود  ( .انتظار مي رود
اطالع رساني به صورت مكتوب توسط اداره شهرستان  /منطقه  ...صورت گيرد )
 -10افرادي که در مأموريت برون سازماني بسر مي برند و متقاضي انتقال و جابجايي در سال تحصيلي 97-98مي باشند ( با رعايت مفاد
بخشنامه شماره  87/12/21-710/66معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع ) مي توانند نسبت به تكميل فرم درخواست انتقال
در صورت داشتن ساير شرايط انتقال اقدام نمايند ( .انتظار مي رود اطالع رساني به صورت مكتوب توسط اداره شهرستان  /منطقه  ...صورت
گيرد )
 -11افرادي که سال گذشته بر اساس نتايج نقل و انتقاالت منتقل شده و انصراف داده اند مجاز به ثبت نام نمي باشند .
 -12هر فرد مي تواند هم زمان متقاضي انتقال داخل استان و خارج استان شود و اگر در هر دو مورد انتقال شود اولويت با انتقال خارج از
استان است .
شرايط  ،ضوابط و مقررات انتقال استثناء :
انتقال افراد ذيل در صورتيكه در استخدام رسمي( آزمايشي و قطعي ) يا پيماني بوده وتا تاريخ  97/6/31حداقل داراي دو سال سابقه کار
تجربی در آموزش و پرورش باشند ( در صورت عدم نياز مبداء ) امكانپذير خواهد بود  .الزم بذکر است انتقال افراد با شرايط استثناء بصورت
دائم مي باشد .
تبصره  :1مدت خدمت حق التدريس  ،نهضت سوادآموزي  ،قراردادکارمعين  ،خدمت در ساير دستگاهها  ،ايام تحصيل فارغ التحصيالن مراکز
تربيت معلم  ،تربيت دبير و خدمت نظام وظيفه جزء سابقه خدمت موضوع بند فوق الذکر محسوب نمي شود .
تبصره  : 2کساني که به صورت استثنا انتقال مي شوند چنانچه در پست و رشته خودشان در مقصد مورد نياز نباشند در هر جايي که بنا به
تشخيص منطقه مورد نياز باشند سازماندهي مي گردند  ( .تكميل فرم تعهد الزامي مي باشد )
 -1پدر ،مادر ،فرزند و همسر شهدا و مفقود االثرها و جانبازان  %70و باالتر .
-2آزادگان و همسر آنان .
-3جانبازان  %25و باالتر .
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-4همسر جانبازان  % 25و باالتر در صورت انتقال جانباز با ارائه تاييديه از مراجع ذيصالح به استناد ماده  17آيين نامه اجرايي ماده  13قانون
تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان .
تبصره  :مدارک و مستندات بندهاي فوق الذکر صرفاً با ارائه تاٌييديه از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران قابل اعمال خواهد بود .
-5حافظين  20جزء قرآن کريم منحصراً براي يكبار در طول خدمت .
تبصره  :افراد مورد نظر بايد با معرفي نامه عكسدار از ادارات محل خدمت خود در تاريخ هاي  97/3/08لغايت  97/3/10به اداره امور قرآن
و عترت اين اداره کل مراجعه و در صورت واجد شرايط بودن  ،تاٌييديه حفظ حداقل  20جزء قرآن دريافت و به اداره محل خدمت خود
تحويل نمايند .
-6بيماري صعب العالج خود  ،همسر و فرزندان باستناد تاييديه کميسيون پزشكي( بدون در نظر گرفتن سابقه خدمت ) شامل بيماريهاي :
-

روحي و رواني که منجر به بستري در بيمارستان رواني شده باشد .

-

انواع سرطان .

-

بيماريهاي ريوي .

-

بيماران کليوي دياليزي .

 کساني که عمل جراحي قلب و تومور مغزي دارند با ارائه مــدارک مستدل طبق رأي صريح شوراي پزشــكي و تأييد کميسيوننقل و انتقال اداره کل موضوع بخشنامه  80/4/27-710/25مبني بر عدم امكان مداوا و نداشتن امكانات و تجهيزات پزشكي در
محل فعلي و تاييديه مبني بر تغيير محل جغرافيايي به سبب بيماري فوق .
تبصره  :تكميل فرم شماره  2براي متقاضياني که واجد شرايط بند  ( 6بيماري صعب العالج ) مي باشند الزامي است .
 -7همكاران فرهنگي که همسر آنان شاغل درنيروهاي نظامي و انتظامي بوده و انتقال اجباري آنان از يک شهرستان به شهرستان ديگر
درطول سال تحصیلی جاری ( از  96/7/1به بعد ) انجام شده باشد ( تكميل فرم شماره  4براي همسران پرسنل نظامي و انتظامي الزامي
مي باشد )
 -8همكار فرهنگي متقاضي انتقال به شهر محل خدمت همسر فرهنگي خود که از يک شهرستان به يک شهرستان ديگر متقاضي انتقال
مي باشد  ( .بند فوق مشمول انتقال از ناحيه يک به دو يزد و بالعكس نمي شود )
تبصره  :زوج فرهنگي که هر دو در يک منطقه شاغل هستند و متقاضي انتقال به مناطق ديگر مي باشند بايد فرم نقل و انتقال عادي تكميل
نمايند .
شرايط  ،ضوابط و مقررات انتقال موقت :
انتقال مشمولين اين بخش در صورت دارا بودن حكم استخدام رسمي( آزمايشي و قطعي ) يا پيماني با حداقل دو سال سابقه کار تجربی
تا تاريخ  97/6/31در آموزش و پرورش ( در صورت عدم نياز مبداء ) امكان پذير خواهد بود  .قابل ذکر است افراد موصوف که داراي تعهد
خاص خدمتي باشند در صورت موافقت با انتقال موقت آنان  ،مدت انتقال موقت از مدت تعهد خاص خدمت آنان کسر نمي گردد و اين افراد
موظف به انجام تعهد در مبدأ خدمتي مي باشند .
تبصره  :مستخدميني واجد شرايط اين بخش مي باشند که از زمان صدور اولين حكم استخدام پيماني يا رسمي ( آزمايشي – قطعي ) آنان
لغايت  97/6/31حداقل دو سال گذشته باشد  ( .مدت خدمت حق التدريس  ،نهضت سوادآموزي  ،قراردادکارمعين  ،خدمت در ساير
دستگاهها  ،ايام تحصيل فارغ التحصيالن مراکز تربيت معلم  ،تربيت دبير و خدمت نظام وظيفه جزء سابقه خدمت موضوع بند
فوق الذکرمحسوب نمي شود ) .
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مشمولین انتقال موقت عبارتند از :
الف -فرهنگيان محترم شاغل در شهرستانهاي ابرکوه  ،بافق  ،بهاباد  ،خاتم و مناطق مروست و نير که در رشته هاي مورد نياز آموزش و
پرورش در مقاطع تحصيلي کارداني و باالتر در دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم به صورت حضوري و روزانه پذيرفته شده و حداقل سه روز
کاري در هفته کالس دارند  ،در صورت عدم نیاز مبدا بصورت انتقال آموزشي يكساله ( موقت ) به محل تحصيل انتقال مي يابند  .در غير
اينصورت استفاده از مرخصي بدون حقوق با رعايت ساير قوانين و موافقت آموزش و پرورش محل خدمت امكان پذير خواهد بود .
تبصره يک  :قبول شدگان دانشگاه فرهنگيان ( کارداني و کارشناسي ناپيوسته ) مشمول اين بند نمي شوند .
تبصره دو  :محل تحصيل افراد بايد شهر يزد ( و يا مسير طوالني تر ) باشد .
ب -همسر همكاران فرهنگي که به جهت ادامه تحصيل  ،انتقال موقت يا مامور به تحصيل ( مشمول تبصره ماده 61قانون مديريت خدمات
کشوري ) مي گردند در صورت عدم نياز مبداٌ .
ج -مراقبين جانبازاني که نياز به مراقبت ويژه دارند با ارائه مدارک و مستندات از بنياد شهيد و امور ايثارگران به استناد تبصره  2ماده 11
قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب مصوب . 74/3/31
د -همكاران داراي فرزند معلول حسي و حرکتي( نابينايي  ،ناشنوايي  ،کم توان ذهني ) به شرط عدم امكانات الزم در محل زندگي فعلي
( با تاٌييد کميسيون پزشكي استان ) و ارائه مدارک معتبر از بهزيستي .
تذکر  : 1با توجه به اينکه تايید نقل و انتقاالت و مجوز صدور حکم انتقال (خروجی ) درسامانه انجام می گیرد لذا در تشکیل پرونده هاي انتقال
(خصوصاً انتقال استثنا و موقت)  ،بررسی فرم امتیاز بندي  ،تايید فرم هاي انتقال در سايت نقل و انتقاالت و  ...نهايت دقت به عمل آيد .
تذکر  : 2کلیه حقوق و مزاياي مستمر و غیر مستمر منتقل شدگان ( دائم يا موقت ) از تاريخ  1397/7/1از محل اعتبارات آموزش و پرورش مقصد
پرداخت می گردد .
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«بسمه تعالي»

فرم شماره ( ) 1

فرم امتیاز بندي انتقاالت داخل استان
نام و نام خانوادگي :
مدرك تحصيلي :
شاغل دردوره  :ابتدايي

فرزند :
رشته تحصيلي :
متوسطه دوره اول 

شاغل در منطقه يا ناحيه :
كدملي :

كدپرسنلي :

کاردانش و فني و حرفه اي 

متوسطه دوره دوم 

استثنايي 

درس مورد تدريس :
متقاضي انتقال موقت  انتقال دائم (عادی  - استثناء  ) به آموزش و پرورش شهرستان /منطقه  /ناحيه

می باشم .

آدرس محل سکونت :
تلفن :

ردیف

تلفن همراه :

1

2

ضوابط امتیازبندی

احتساب

عوامل توسط
امور اداری

نهایی

سنوات خدمت آموزشي و اداري بر اساس آخرين حكم کارگريني ( تا تاريخ ) 97/6/31
الف ) به ازاء هر سال ( 24امتياز)  ،هر ماه ( 2امتياز) و هر هفته ( )0/5امتياز
ب ) خدمت مازاد بر  20سال هرماه نيم امتياز  .عالوه بر بند الف محاسبه شود
به ازاء هر سال تحصيلي خدمت در روستا و مناطق کمتر توسعه يافته
توضيح  :امتياز روستا براي خدمت نظام وظيفه منظور نخواهد شد .
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به ازاء هر ماه خدمت داوطلبانه بعد از استخدام در جبهه هاي جنگ تحميلي
به ازاء هر ماه خدمت داوطلبانه قبل از استخدام در جبهه هاي جنگ تحميلي
خواهران فرهنگي به ازاء هر ماه خدمت همسرشان در جبهه هاي جنگ بعد از ازدواج

4

ايثارگران فرهنگي :
الف) پدر و مادر  ،فرزند و همسر شهيد و جاويداالثر
ب ) جانباز  5درصد
ج ) به ازاي هر درصد جانبازي باالتر از  5درصد
د ) برادر يا خواهر شهيد
هـ ) همسر و فرزند آزاده و جانباز  25درصد به باال
و ) همسر آزاده که قبل از اسارت ازدواج کرده عالوه بر امتياز بند (هـ)
ز) آزادگان براي هرماه اسارت
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عوامل قابل

امتیاز
مكتسبه

تعیین و تأیید

امتیاز

( )2امتياز
( )2امتياز
( )1امتياز
( )1امتياز

( ) 60امتياز
( ) 10امتياز
(  ) 1امتياز
(  ) 5امتياز
(  ) 12امتياز
( )40امتياز
( )2امتياز

الف) خانمهاي مجرد دور از خانواده

( )12امتياز

ب) زنان سرپرست خانواده داراي گواهي حضانت فرزند

( )24امتياز

ج) متقاضيان انتقال به تبعيت سكونت يا اشتغال همسر طبق مدارک معتبر

( )36امتياز

د) زوجين فرهنگي (عالوه بر بند ج )
هـ ) همكاران داراي فرزند معلول حسي حرکتي و ذهني

( )24امتياز
( )24امتياز

و) حافظ حداقل  20جزء قرآن

( )20امتياز

ز) هنرمندان (درجه يک ) و قهرمانان ورزشي ملي

( )24امتياز

5

6

معلم نمونه (کشوري)

(  ) 15امتياز

معلم نمونه (استاني)

(  ) 10امتياز

معلم نمونه (منطقه اي)

(  ) 5امتياز
(حداکثر  15امتیاز )

امتياز براساس آخرين مدرک تحصيلي در حكم کارگزيني
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الف ) کمتر از ديپلم

(  ) 3امتياز

ب ) ديپلم

(  ) 5امتياز

ج ) فوق ديپلم

(  ) 10امتياز

د ) ليسانس

(  ) 15امتياز

هـ ) فوق ليسانس و دکتراي حرفه اي

(  ) 20امتياز

و ) دکتراي تخصصي

(  ) 25امتياز

به ازاء هر مورد تشويق و تقدير از سوي مسئوالن آموزش و پرورش از تاريخ 1393/1/1به بعد
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1ـ وزير يا معاون وزير

(  ) 4امتياز

2ـ مدير کل و معاون مدير کل

(  ) 3امتياز

3ـ رئيس اداره  ،معاون اداره آموزش و پرورش

(  ) 1امتياز
(حداکثر 10امتیاز )

ميانگين نمره ارزشيابي ساالنه (  3سال منتهي به شهريور ) 96

9

الف ) ميانگين نمره از  80تا  85درصد

(  ) 5امتياز

ب ) ميانگين نمره از  86تا  90درصد

(  ) 10امتياز

ج ) ميانگين نمره از  91تا  95درصد

(  ) 15امتياز

د ) ميانگين نمره باالتر از  95درصد

(  ) 20امتياز

دوره آموزشي ضمن خدمت از تاريخ  1393/1/1به بعد به ازاء هر ساعت
10

(  ) 0/5امتياز
( حداکثر  15امتياز )

تعهدنامه :اينجانب با مطالعه و ضوابط امتيازبندي شرعاً متعهد مي گردم كه به سئواالت بطور صحيح پاسخ داده و مدارك را نيز به امور اداري محل خدمت
تحويل نمايم.
امضاء متقاضی
-------------------------------------------------------------------نام و نام خانوادگی مسئول اموراداري :

نام و نام خانوادگی مسئول آموزش مربوطه:

امضاء

امضاء

مدير /رئیس اداره آموزش و پرورش

..............

مهر و امضاء

6

بسمه تعالي
( فرم شماره ) 2
از :کمیسیون پزشکی استان يزد
به :اداره کل آموزش و پرورش استان يزد
موضوع :رأي کمیسیون
با سالم
مدارك بیماري خانم  /آقاي ..........................................

مورخ

............................

همسر  /فرزند آقاي /خانم ......................................در کمیسیون

مطرح و بیماري نامبرده مشمول بیماريهاي صعب العالج ذيل تشخیص داده شد.

 -1بیمار روانی که منجر به بستري در بیمارستان روانی شده است.
 - 2بیمار کلیوي که منجر به ديالیز گرديده است .
 -3کسانی که عمل جراحی قلب و يا تومورمغزي دارند با ارائه مدارك مستدل(با توجه به بخشنامه شماره  710/25سال)80
-4بیماري هاي ريوي
 -5انوع سرطان
تذکر :فقط يکی از بیماريهاي ذکر شده در بندهاي  1تا  ، 5توسط کمیسیون محترم پزشکی تايید گردد .
اعضاء کمیسیون :
نام و نام خانوادگی

تاريخ

.............................................. -1

1397 / /

.............................................. -2

1397 / /

.............................................. -3

دبیرکمیسیون پزشکی استان يزد

امضاء

مهر

1397 / /

امضا و مهر

توجه  :فرهنگيان گرامي جهت تكميل فرم شماره  2توسط کميسيون پزشكي استان بايد از امور اداري شهرستان  /منطقه محل خدمت خود
به کميسيون پزشكي استان معرفي گردند .
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( فرم شماره ) 4
بسمه تعالي
شماره :
تاریخ :
از  :باالترين مقام نیروي مسلح يا انتظامی در استان
به  :مديريت  /اداره آموزش و

پرورش ...........................

موضوع  :انتقال
گواهی می شود محل خدمت آقاي  .............................................شاغل در ...................................................................از تاريخ
 .....................................بنا به ضرورت و بدون درخواست به استناد امريه يا حکم شماره  .......................................مورخ
 ......................از شهرستان  ..................................به شهرستان  ........................................تغییر يافته  /می يابد .
اين گواهی جهت ارائه به آن مديريت  /اداره در خصوص انتقال همسرش خانم

........................................

صادر شده است .

نام و نام خانوادگی و امضا
باالترين مقام مسئول نیروي مسلح يا انتظامی در استان

توجه  :ضمیمه نمودن تصوير حکم انتقال يا امريه انتقال همراه گواهی فوق الزامی است
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( فرم تعهـــد )

بسمه تعالي

مديريت /اداره آموزش و پرورش ..........................

با سالم و احترام
اينجانب.....................................................فرزند................................کدپرسنلی....................

متقاضی انتقال بصورت استثناء  ،ضمن اطالع کامل از مفاد دستورالعمل نقل و
انتقال سال تحصیلی  97-98متعهد می شوم در صورتی که به يکی از مناطق مورد
درخواست خود منتقل گرديدم و امکان جذب و اشتغال قطعی در منطقه مذکور
میسور نگردد  ،به عنوان نیروي کسري ساعت موظف مازاد تلقی و مطابق مقررات
اجرايی کارکنان کسري ساعت موظف مازاد با اينجانب رفتار گردد و حق هرگونه
اعتراض را از خود سلب می نمايم .
امضاء متقاضي

تاريخ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعهد نامه فوق در تاريخ  ..........................................در دبیرخانه آموزش و پرورش شهرستان  /منطقه  /ناحیه .......................................................
به شماره ................................

ثبت گرديد .

نام و نام خانوادگي مسئول دبيرخانه :
امضاء
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جدول زمان بندي اجراي دستورالعمل نقل و انتقاالت درون استانی ( سال تحصیلی )97-98

رديف

نوع فعالیت

ابالغ شيوه نامه

مجري

تاريخ اجرا

اداره کل اموراداري و تشكيالت

ارديبهشت 1397

1
2

ارائه مدارک به اموراداري شهرستان ها و مناطق

3

کنترل  ،بررسي و اعالم نظر در سايت

متقاضيان

97/3/1

97/3/20

امور اداري شهرستانها و مناطق

97/3/1

97/3/22

ارائه مدارک استثنا و انتقال موقت متقاضيان
4

جهت بررسي و تاٌييد نهايي به اداره امور اداري و

امور اداري شهرستانها و مناطق

تشكيالت استان
5

اعالم نتايج نقل و انتقاالت داخل استان

97/3/23
اداره کل آموزش و پرورش استان

97/3/24

97/4/16

مدارك انتقال موقت :
-1فرم ( 502مطابق با آخرین اطالعات حكمی و ابالغ ) .
 -2آخرین حكم کارگزینی .
 -3اصل گواهی اشتغال به تحصیل یا قبولی ازطرف دانشگاه (پرینت انتخاب واحد یا قبولی دانشگاه مورد تایید نیست
 -4فتو کپی شناسنامه و حكم کارگزینی برای همسر فرهنگی .
 -5مستندات مربوط به مراقبین جانبازان و همكاران دارای فرزند معلول حسی و حرکتی .
 -6تكمیل فرم تعهد .
مدارك انتقال استثناء :
-1فرم ( 502مطابق با آخرین اطالعات حكمی و ابالغ ) .
 -2آخرین حكم کارگزینی .
 -3فتو کپی شناسنامه صفحه اول و دوم وحكم کارگزینی برای زوج فرهنگی .
 -4اصل مدارک استثناء .
 -5تكمیل فرم شماره  2برای بیماران صعب العالج .
 -6تكمیل فرم شماره 4برای همسران پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی .
 -7تكمیل فرم تعهد .
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