فرم شاخص های انتخاب کارگران و همکاران ازکار افتاده کلی نمونه سازمان تأمین اجتماعی
ازکارافتادگان کلی می توانند در صورت واجد شرایط بودن با تکمیل و تحویل فرم شرکت در این فراخوان و ارائه مدارک ومستندات الزم
( کپی صفحات شناسنامه  ،صفحه اول دفترچه درمان تأمین اجتماعی  ،آخرین حکم ازکارافتادگی و ارائه توضیحات ضروری حداکثر یک برگ A4
) به اداره کل تأ مین اجتماعی استان یا شعب زیر مجموعه  ،از طریق مراجعه حضوری یا پست سفارشی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه
 89/4/62در این فراخوان شرکت نمایند.

معیارهای انتخاب کارگران و همکاران از کارافتاده کلی نمونه در سال 89
 -1داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قطعی و واقعی به ازای هر سال  1امتیاز
 -6کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه در دوران ازکارافتادگی (تبصره  :در صورت کارآفرینی می بایست حق بیمه های

حداکثر امتیاز
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افراد شاغل درکارگاه به شعب تأمین اجتماعی پرداخت و مورد تائید کمیته استانی قرار گرفته باشد).
 -3موفقیت در رقابتهای فرهنگی  ،علمی (تالیف کتاب  ،مقاله ها و پژوهش های علمی) در دوران ازکارافتادگی  ،شهرستانی
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یک امتیاز -استانی دو امتیاز -کشوری سه امتیاز -آسیایی چهار امتیاز -جهانی  2امتیاز.
*موفقیت در رقابت ورزشی (مقام های ورزشی -اخذ کمربند -اخذگواهی نامه داوری  /مربیگری) در دوران
ازکارافتادگی  ،شهرستانی یک امتیاز -استانی دو امتیاز -کشوری سه امتیاز -آسیایی چهار امتیاز -جهانی  2امتیاز.
*موفقیت هنری(خلق اثر هنری ؛نقاشی-خطاطی )... -در دوران ازکارافتادگی  ،شهرستانی یک امتیاز -استانی دو
امتیاز -کشوری سه امتیاز -آسیایی چهار امتیاز -جهانی  2امتیاز.
* موفقیت در حوزه قرآنی در دوران ازکارافتادگی  :الف) حافظ کل قرآن کریم  1امتیاز – حافظ( 2جزء اول یک
امتیاز2 ،جزء دوم ،دو امتیاز2 -جزء سوم  ،سه امتیاز2 -جزء چهارم  ،چهار امتیاز و حافظ 2جزء پنجم  ،پنج امتیاز )
ب) قاری قرآن  ( :شهرستانی  1امتیاز – استانی  6امتیاز – کشوری  3امتیاز – بین المللی  1امتیاز )
حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنی  1امتیاز می باشد.
 -4ازکارافتادگان کلی ایثارگر (رزمنده ،جانباز،آزاده)عالوه بر امتیازات شاخص های اعالم شده از 11امتیاز مربوط به
سابقه ایثارگری با ارائه مدارک مستند قابل قبول خواهد بود.
ایثارگری نیز برخوردار خواهند شد .بدیهی است
خانواده شهید
آزاده
جانباز
رزمنده
*سابقه ایثارگری:
 -1ارائه پیشنهادها و تجربیات موثر به حوزه های ذی ربط اجرایی ( اعم از شرکتها  ،کارخانجات و  ...دستگاههای اداری و
اجرایی کشور ) در دوران ازکارافتادگی که با تائید باالترین مرجع دستگاه مربوطه و ممهور به مهر دستگاه اجرایی گردیده
باشد ( .در سطح شهرستان با امتیاز  ، 4استان با امتیاز  7و کشور با امتیاز )11
 -2تدریس در مراکز دانشگاهی (آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان  1امتیاز – دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی  4امتیاز ،
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دانشگاه پیام نور و مراکز علمی کاربردی و همچنین تدریس نه در دانشگاه بلکه در دستگاههای اجرایی و ادارات  3امتیاز )
در دوران از کارافتادگی با ارائه گواهینامه معتبر .حداکثر امتیاز این شاخص  7درنظر گرفته شود.
* اگر فردی در تمام این مراکز تدریس می نماید باالترین امتیاز را کسب خواهد نمود.
 -7پیشرفتهای تحصیلی در دوران ازکارافتادگی  :تا پایان مقطع ششم ابتدائی  1.1امتیاز – تا پایان مقطع متوسطه  1امتیاز –

2

تا پایان دیپلم  1.1امتیاز – فوق دیپلم  6امتیاز – لیسانس  3امتیاز – فوق لیسانس  4امتیاز – دکترا  1امتیاز )  ،حوزوی در
سطح یک  6 ،امتیاز  ،سطح دو  3امتیاز و سطح سه  4امتیاز
-9تربیت فرزندان شایسته به ترتیب ذیل ؛

1

الف– -فوق دیپلم  6امتیاز – لیسانس  3امتیاز – فوق لیسانس  4امتیاز – دکترا  1امتیاز )
ب) حوزوی  :در سطح یک  6 ،امتیاز  ،سطح دو  3امتیاز و سطح سه  4امتیاز
ج) دررشته های فرهنگی ،هنری ورزشی ه امتیاز،
دموفقیت در حوزه قرآنی :الف) حافظ کل قرآن کریم  1امتیاز – حافظ( 2جزء اول یک امتیاز2 ،جزء دوم ،دو امتیاز-
2جزء سوم  ،سه امتیاز2 -جزء چهارم  ،چهار امتیاز و حافظ 2جزء پنجم  ،پنج امتیاز )
ب) قاری قرآن  ( :شهرستانی  1امتیاز – استانی  6امتیاز – کشوری  3امتیاز – بین المللی  1امتیاز )
حداکثر امتیاز منظور شده در حوزه قرآنی  1امتیاز می باشد
*** تعدد فرزندان دلیل بر افزایش امتیاز باالتر از  1نمی باشد.
-8مشارکت فعال در امور خیریه وعام المنفعه
جمع امتیازات :
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* منتخبین سنوات گذشته  ،چنانچه تمایل به شرکت مجدد در طرح مزبور را داشته باشند  ،می بایست نسبت به ارائه مستندات جدید ،
ذکر و اعالم تغییرات بوجود آمده در زمینه ی شاخصهای مدنظر را داشته باشند .در ضمن انتخاب یا عدم انتخاب افراد موصوف منوط
به تشخیص اعضای کمیته ستادی است.
* در صورت کسب شرایط مساوی میان دو نفر  ،اولویت انتخاب با فردی است که در سال یا سالهای گذشته به عنوان نمونه انتخاب
نشده است.

مشخصات متقاضی شرکت در طرح انتخاب از کارافتاده کلی نمونه تأمین اجتماعی
نام ونام خانوادگی :
تاییدیه شعبه پرداخت کننده مستمری یا اداره کل
استان مربوطه مبنی بر صحت مشخصات و سابقه اعالم
شده توسط متقاضی
مهر و امضا رئیس شعبه/اداره کل استان
شماره مستمری :
استان محل اقامت :
شهرستان محل اقامت :
نشانی و تلفن ثابت و همراه :
سابقه پرداخت حق بیمه براساس آخرین حکم ازکارافتادگی :
روز

ماه

سال

امضاء متقاضی :



به مدارک ارسالی پس از تاریخ فوق و همچنین سوابقی که توسط شعب و ادارات کل تامین اجتماعی استانها تائید نشده باشد  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

