بسمه تعالی
فرم اطالعات آینده سازان شرکت ملی گاز ایران
سال تحصیلی 1395 - 96
( ویژه دانش آموزان ممتاز)

شماره :
( قسمت فوق توسط روابط عمومی ستاد تکمیل می شود )
الف  :مشخصات ولی دانش آموز شاغل در شرکت ملی گاز ایران (این قسمت توسط امور کارکنان مربوطه تکمیل گردد).

بدینوسیله گواهی می گردد برادر  /خواهر :
مدیریت

به شماره شناسایی

امور

در شرکت

مشغول خدمت میباشد.

شماره تلفن محل کار جهت تماس ضروري :تلفن :

کد :
نام و نام خانوادگی مسئوول امور کارکنان

محل مهر و امضاء
ب  :اطالعات مربوط به دانش آموز ممتاز ( این قسمت توسط دانش آموز تکمیل گردد )
جنسیت :

پسر

دختر

نام :
نام خانوادگی:
نام پدر:

محل تولد :

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:
روز

نشانی آخرین محل سکونت :استان:
کوچه:

پالک:

شهرستان:
کد پستی:

شهر:

خیابان:

ماه

سال

کوي :

شماره تلفن جهت تماس ضروري (

) کد( :

پست الکترونیك :
ج :اطالعات تحصیلی دانش آموز ممتاز ( این قسمت توسط محل تحصیل دانش آموز تکمیل گردد) .

بـدینوسیلـه گواهـی میگردد دانش آمـوز صـاحـب مشـخصـات منـدرج در بنـد «ب» ایـن فـرم در سـال تـحصـیلـی 1395 - 96
در مقطع

در شهر

ابتدایی

کالس

مشغول تحصیل بوده و با

راهنمایی
دبیرستان
معدل ساليانه

به حروف
به عدد

قبول گردیده اند.
نام /نام خانوادگی مسئول آموزشگاه

محل مهر و امضاء

)

لطفاً مطالب مندرج در پشت اين فرم را نيز با دقت مطالعه و رعايت نماييد و توجه داشته باشيد در صورت عدم تكميل كاملل ايلن فلرم ر روابل عملوم از
پذيرش آن معذور بوده و نسبت به فرم هاي ارسال ناقص هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد.

د  :شرایـط و الـزامـات :

د )1 -معدل کل سالیانه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی :ابتدایی /راهنمایی /دبیرستان و پیش دانشگاهی نباید کمتر از
حداقل تعیین شده درجدول ذیل باشد.
ردیف

مقطع

دوره تحصیلی  /مرکز آموزشی

اولر دومر رسوم

1

ابتداي
چهارم و پنجم و ششم

2

متوسطه اول(راهنمائ قديم)

3

متوسطه دوم( دبيرستان و هنرستان)

4

مركز استعدادهاي درخشان (سمپاد)

معدل
 19/5يا باالترين
ارزياب توصيف
 19يا باالترين
ارزياب توصيف

مبلغ پاداش (ریال)
1/354/780
1/548/320

اول

18/75

1/838/630

دوم

18/5

2/128/940

سوم

18/25

2/516/020

اول

18

2/903/100

دوم

18

3/290/180

سوم و پيش دانشگاه

17/5

3/677/260

دوره راهنمائ

دو نمره كمتر از

(متوسطه اول)

عادي

دوره دبيرستان

دو نمره كمتر از

(متوسطه دوم)

عادي

3/290/180
3/870/800

د ) 2 -الزم است همکاران محترم براي هر دانش آموز ممتاز یك فرم جداگانه ارسال نمایند.
د ) 3 -فرزندان کارکنان که در مدارس استثنایی آموزش و پرورش (عقب افتاده ذهنی و  )...مشغول به تحصیل می باشـند بـدون
رعایت شرط معدل در صورت قبولی حسب مقطع تحصیلی مورد تشویق قرار می گیرند .
د ) 4 -شرط معدل براي فرزندان ممتاز کارکنان در کلیه مقـاطع تحصـیلی بـراي منـاطق خـارج از شـهر هـاي تهـرانا اصـفهانا
شیرازا مشهد و تبریز با نیم ( ) 0/5نمره معدل کمتر مورد محاسبه قرار می گیرد .
د ) 5 -براي فرزندان کارکنان جانباز و ایثارگر(شهدااجانبازانا آزادگانا رزمنـدگان بـا حـداقل  6مـاه متـوالی یـا  9مـاه متنـاوب
حضور داوطلبانه در جبهه و کارکنان فرزند شاهد)حد نصاب معدل براي تمامی مقاطع تحصیلی با نـیم ( )0/5نمـره کمتـر مـالک
محاسبه می باشد.
د ) 6 -پرداخت پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان اناث که تحت تکفل پدر غیر شرکتی باشندا بال مانع است.
د ) 7 -فرم استفاده کنندگان از تخفیف نیم ( )0/5نمره معدل مربوط به اعضاي خانواده هاي گرامـی جانبـازان و ایثـارگران الزم
است توسط واحد ایثارگران و جانبازان گواهی و تأیید گردد.
د ) 8 -آن دسته از دانش آموزان مقطع ابتدایی مشمول ارزشیابی توصیفی کـه بـاالترین رتبـه در نوبـت دوم را کسـب کـرده و
موفق به ارتقا به پایه باالتر در خردادماه گردیده اند ممتاز می باشند.

نـام  /نـام خـانـوادگـی
امضاء مسول امور ایثارگران و جانبازان

