فــرم درخواست نمایندگـی
آزمونهای سراسری مبتکران
الف) مشخصات فردی متقاضی (مدیر):
استان:

شـهرسـتــان:

نام و نامخانوادگی:

کـدمـلــی:

تاریخ تولد:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشتهی تحصیلی:

شغل فعلی:

شماره تماس (همراه):

آدرس :Email
متأهل

وضعیت تأهل :مجرد
ب) مشخصات مرکز آموزشی:
نام آموزشگاه:

مدت فعالیت:

متراژ آموزشگاه:

تعداد کالس:

شمار ه تماس (همراه با کد):

شماره فکس:

کدپستی:

نوع مالکیت:

فضای مناسب جهت برگزاری آزمون را

دارد

استیجاری

مالک

ندارد

تعداد دانشآموزان تحت پوشش در مرکز آموزشی:
آدرس دقیق پستی مرکز آموزشی:

پ) آیا تا کنون در قالب نمایندگی با مؤسسههای دیگر همکاری داشتهاید؟

بله

خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ ،جدول ذیل را تکمیل فرمایید:
ردیف

نام مرکز

سال شروع فعالیت

سال اتمام فعالیت تعداد آزمون تعداد داوطلب تحت پوشش

علت ترک کار

سهم شما از همکاری

سوابق و تجربههای کاری مرتبط:

ت) اطالعات آماری از محل مورد درخواست متقاضی:
لطف ًا اطالعات مربوط به شهر خود را برآورد و جدول ذیل را با دقت ،کامل فرمایید.
عنوان
تعداد تقریبی دانشآموز در شهر  /منطقه
پیشبینی ثبتنام در صورت اخذ نمایندگی

مقطع ابتدایی

مدارس

داوطلب آزاد

مقطع متوسطهی دورهی اول

مدارس

داوطلب آزاد

مقطع متوسطهی دورهی دوم

مدارس

داوطلب آزاد

فــرم درخواست نمایندگـی
آزمونهای سراسری مبتکران
ث) نیروی انسانی متخصص فعال در مرکز آموزشی:
چنانچه در مرکز خود به افراد متخصص در زمینهی آموزشی دسترسی دارید؛ مشخصات آنها را در جدول ذیل مرقوم فرمایید.
نام و نامخانوادگی

مدرک و رشتهی تحصیلی

سوابق اجرایی

نحوهی همکاری

ج) شیوههای اطالعرسانی و تبلیغات:
در صورتی که تجربهای در امور اطالعرسانی و تبلیغات داشتهاید مرقوم فرمایید:

مختصری از برنامههای اطالعرسانی و تبلیغات را که برای انجام امور نمایندگی در نظر گرفتهاید ،شرح دهید:

د) شرایط اعطای نمایندگی:
 -1فرم درخواست نمایندگی
 -2داشتن حداقل  30سال سن
 -3داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان ( برای متولدین  1339به بعد)
 -4دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و یا باالتر
 -5داشتن حداقل  3سال سابقهی فعالیت آموزشی مفید و مرتبط (ترجیحاً فرهنگیان شاغل یا بازنشسته)
 -6داشتن آموزشگاه علمی آزاد فعال یا مجتمع آموزشی غیردولتی
هـ) مدارک مورد نیاز:
-1کپی صفحهی اول و دوم شناسنامه و کپی کارت ملی (پشت و رو)
-2کپی آخرین مدرک تحصیلی
-3کپی حکم کارگزینی یا حکم بازنشستگی برای فرهنگیان
-4کپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت ( برای متولدین  1339به بعد)
-5گواهی  3سال فعالیت آموزشی برای متقاضیان غیرفرهنگی
-6کپی مجوز تأسیس آموزشگاه علمی آزاد یا مجتمع آموزشی غیردولتی از ادارهی آموزش و پرورش استان مربوطه
صحت تمامی موارد فوقالذکر را تأیید مینمایم.
اینجانب  .............................................بدین وسیله تقاضای دریافت نمایندگی خود را ارائه و ّ
تاریخ تکمیل فرم............................................. :

			

امضاء............................................. :

فرم را به همراه مدارک مربوطه به شماره تلفن  021 – 61094850فاکس و یا به آدرس ایمیل  agency9@mobtakeran.comارسال نمایید.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎى  021-61094805-806ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

.

بدیهـی اسـت ارسـال مـدارک به منزلهی اعطای نمایندگی نیسـت .امکان ارسـال فـرم به همراه مـدارک مربوطه تـا پایان مهلت مقرر فراهم اسـت و نظر نهایی پس از بررسـی درخواسـت
متقاضیان به وسـیلهی مؤسسـهی فرهنگی آموزشـی مبتکران بـه نحو مقتضی اعالم خواهد شـد.

