بسمه تعالی
فرم اطالعات آینده سازان شرکت ملی گاز ایران
سال تحصیلی 1395 - 96

(ویژه دانشجویان در حال تحصیل )
شماره :
(قسمت فوق توسط روابط عمومی ستاد تکمیل می شود)
الف  :مشخصات ولی دانشجو 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 می باشد.
کد :

شماره تلفن محل کار جهت تماس ضروري :تلفن :

نام و نام خانوادگی مسئول امور کارکنان

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

پسر

دختر

نام
نام خانوادگی
نام پدر:

شماره شناسنامه :

تاریخ تولد:

محل تولد:

روز ماه
نشانی آخرین محل سکونت  :استان :
کوچه:

پالک:

شهرستان :
کد پستی:

شهر:

سال

خیابان:

کوي :

شماره تلفن جهت تماس ضروري( :

) کد( :

)

پست الکترونیك:
ج :اطالعات تحصیلی دانشجو ( این قسمت توسط محل واحد آموزشی مربوطه تکمیل گردد) .
بـدینوسیلـه گواهی میگــردد دانشجوي صاحــب مشخصــات منـدرج در بـنـد « ب » ایـن فـرم در سـال تحصیلـی 1395 - 96
در مقطع

اسـتـان
شهرستان

رشته

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکـتـرا

در دانشگاه  /مرکز آموزش عالی
موفق به گذراندن

مشغول تحصیل بوده و در مجموع دو نیم سال تحصیلی 1395 -96

واحد درسی گردیده و با میانگین معدل به حــروف

قبول گردیده است.

به عدد
نام /نام خانوادگی رئیس گروه یا اداره آموزش
محل مهر و امضاء دانشگاه یا مرکز آموزش عالی
لطفاً مطالب مندرج در پشت این فرم را نیز با دقت مطالعه و رعایت نمایید و توجه داشته باشید در صورت عدم تکمیل کامل این فرم  ،روابط عمـومی از پـذیرش
آن معذور بوده و نسبت به فرم هاي ارسالی ناقص هیچگونه ترتیب اثري داده نخواهد شد.

د  :شرایـط و الـزامـات :

د –  )1ارایه تصویر کارنامه تحصیلی ممهور به مهر دانشگاه یا مرکز آموزش عالی مربوطه الزامی است.
د ) 2-دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی چنانچه طی دو نیم سال تحصیلی متوالی حداقل  36واحـد را گذرانـده باشـند واجـد شـرایط
دریافت پاداش مذکور خواهند بود .اما اگر امکان ارایه واحدهاي درسی در طول یك سال(دو نـیم سـال) حسـب ضـوابط و مقـررات مرکـز
آموزشــی  /دانشــگاه  /دانشــکده كیــربط کمتــر از  36واحــد باشــد و مراتــب مــورد تاییــد مرکــز دانشــجو قــرار گیــرد پرداخــت
پاداش تحصیلی به این گروه از دانشجویان بالمانع میباشد.
د )3-شرط حد نصاب واحد درسی شامل دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد نبوده و براي این گـروه از دانشـجویان  ،پرداخـت
پاداش تحصیلی با ارائه تأییدیه مراکز آموزشی مبنی بر ادامه تحصیالت در مقطع تحصیلی مورد نظر و کسب معـدل تعیـین شـده بالمـانع
خواهد بود.
د )3-در مقطع تحصیلی دکتري الزامی به ارائه معدل دو ترم وجود نداردو با ارائه تأییدیه مراکز آموزشی مبنی بر تایید موفقیت آمیز دوره
در آن سال پرداخت پاداش بالمانع خواهد بود.
د ) 4-پاداشهاي مقرر شامل فرزندان تحت تکفل کارکنان رسمی  ،پیمانی  ،زیر پوشش ( گروه  ) 3شهدا و جانبازان حالت اشتغال میباشد.
د )5-شرط معدل براي فرزندان ممتاز کارکنان در کلیه مقاطع تحصیلی براي مناطق خارج از شهر هاي تهران ،اصـفهان  ،شـیراز  ،مشـهد
و تبریز نیم (  ) 0/5نمره کمتر مورد محاسبه قرار میگیرد.
د )6-براي فرزندان کارکنان جانباز و ایثارگر(شهدا،جانبازان ،آزادگان ،رزمندگان با حداقل  6ماه متوالی یا  9ماه متناوب حضور داوطلبانه
در جبهه و کارکنان فرزند شاهد) با گواهی و تایید امور ایثارگران با نیم (  ) 0/5نمره کمتر مورد محاسبه قرار میگیرد.
د ) 7-فرزندان کارکنان که در دانشگاهها (عقب افتاده كهنی و  )...مشغول به تحصیل می باشند بدون رعایت شرط معدل در صورت قبـولی
تمامی واحدهاي دو ترم مورد تشویق قرار می گیرند.
د ) 8-پرداخت پاداش تحصیلی به فرزندان ممتاز کارکنان اناث که تحت تکفل پدر غیر شرکتی باشند ،بال مانع است.
دوره تحصیلی  /مرکز آموزشی
دانشگاههاي دولتي و آموزشكده هاي فني و حرفه اي ( زير
نظر وزارت آموزش و پرورش ) دانشگاههاي آزاد اسالمي ،

معدل
(دانشگاه دولتي و سراسري)
15

جامع علمي – كااررردي و سااير مراكام آموزشاهاي عاالي
مورد تاييد وزارت علوم  ،تحقيقات و فنااوري -پياام ناور
سراسري(فراگير در صاورت بواولي و تواا ناام در دوره
تحصيلي دانشگاهي) و دانشگاههاي علوم نظامي

مبلغ پاداش (ریال )

(دانشگاه آزاد و ساير
دانشگاهها)
16/5

5/032/040

