
  دستورالعمل پرداخت پاداش تحصيلي به كاركنان پيمانكار نيروي انساني و فرزندان آنان
پيمانكار هاي شركت در انساني منابع بر اساس آئين نامه   

 

   

بمنظور افزايش انگيزه در فراگيري دانش و حمايت مادي و معنوي از كاركنان جهت ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاء سطح 
  بر اساس آئين نامه منابع انساني در شركت هاي پيمانكاري ضوابط پرداخت پاداش تحصيليعلمي فرزندان آنان 

  به شرح ذيل اعالم ميگردد: 
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)به هريك از فرزندان كاركنان كه در مقاطع تحصيلي (ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) پذيرفته شوند با ارائه كپي 1-1(

  . بق معدل ذيل پاداش پرداخت ميگرددكارنامه تحصيلي ( ممهور به مهر مدرسه ) و يا اصل گواهي ط
 

  دبيرستان و پيش دانشگاهي  هفتم و هشم  مقطع ابتدايي مقطع تحصيلي
چهارم و پنجم و ششماول تا سوم  معدل

20 5/19 5/18  18  
  

به دانش آموزان مقطع ابتدايي كه در ارزيابي پايان تحصيلي  آنان از روش ارزشيابي توصيفي استفاده مي گردد،  ):1(تبصره 
  دستورالعمل به شرح ذيل معادل سازي مي گردد : 

 20معدلمعادل  تمامي دروس ارزشيابي خيلي خوب (درجه اول) در .1

 19.5معدل و ارزشيابي خيلي خوب (درجه اول) در ساير دروس، معادل يك درس  ارزشيابي خوب (درجه دوم) در .2

 19معدل و ارزشيابي خيلي خوب (درجه اول)در ساير دروس، معادل  دو درسارزشيابي خوب(درجه دوم) در  .3

 18.5معدل دروس، معادل  ريخوب (درجه اول)در سا يليخ يابيو ارزش درس سهرجه دوم) در خوب(د يابيارزش .4

  18معدل دروس، معادل  ريخوب (درجه اول)در سا يليخ يابيو ارزش درس چهارخوب(درجه دوم) در  يابيرزشا .5
  

) به فرزندان دانش آموز كه در امتحانات ورودي تيزهوشان پذيرفته مي شوند با ارائه گواهي در مقطع راهنمايي 2-1(
  ريال پرداخت مي گردد .  1.350.000ريال و در مقطع دبيرستان ساالنه  900.000ساالنه مبلغ 
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طع تحصيلي ديپلم در رشته تحصيلي خود رتبه اول )به فرزندان دانش آموز يا هنرجوي كاركنان كه در سال پاياني مق3-1(

  تا سوم را در سطح استان كسب نمايند مبالغ ذيل نيز به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد . 
  رتبه

  مبلغ (ريال )
  سوم  دوم اول

1.1170.000 745.000  422.500  
 
)هريك از فرزندان دانشجو ، دانش آموز يا هنرجو كه در امتحانات المپيادهاي علمي و ساير مسابقات علمي مشابه 4-1(

مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري در سطوح كشوري و جهاني رتبه هاي اول تا سوم را كسب نمايند با ارائه 
  فت . گواهي ذيربط جوايزي به شرح ذيل تعلق خواهد گر

  سوم  دوم اول  رتبه
  (ريال)591500  (ريال)843750 (ريال)1267500  كشور
  (ريال)850.000  (ريال)1.200.000 (ريال)1755000  جهان

  
) به فرزندان دانش آموز يا هنرجوي كاركنان كه طرح ابتكاري يا اختراع آنان در جشنواره خوارزمي جزء ده طرح 5-1(

  ريال پرداخت خواهد شد.  1170000نهايي جهت معرفي به رياست جمهوري برگزيده شود مبلغ 
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) به هريك از كاركنان و فرزندان آنان كه در كنكورهاي  سراسري پذيرفته شوند در صورت ارائه گواهي مبني بر ثبت  1-2(

  نام پاداشي به شرح ذيل تعلق ميگيرد . 
  

 كارشناسي ارشد  و دكتري  كارشناسي كارداني به كارشناسي كارداني  مقطع تحصيلي
  625.000  500.000 375.000 250.000  ميزان پاداش (ريال )
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) به هريك از كاركنان و فرزندان آنان كه رتبه اول ، دوم و سوم هريك از گروههاي تحصيلي كنكور سراسري 2-2(

دانشگاهها  را احراز نمايند و تصاوير آنان بعنوان نفرات برگزيده در جرايد كثيراالنتشار درج شود پاداش ذيل نيز تعلق 
  ميگيرد.

  
  سوم  دوم  اول  رتبه
  750.000  1.000.00 1400000  ريال

  
  
  
واحد درسي طي دو  ترم متوالي (يك  32) پرداخت پاداش به كاركنان و فرزندان دانشجوي آنان  منوط به گذراندن 3-2( 

  سال تحصيلي ) مي باشد .  
 

  كارشناسي ارشد  و دكتري  كارشناسي كارداني مقطع تحصيلي
  16  5/16 5/17 حداقل معدل

  
) آندسته از فرزندان كاركنان كه در سال آخر مقطع دبيرستان ، پيش دانشگاهي و يا هنرستان مشغول تحصيل مي 4-2(

باشند ، جهت شركت در كالسهاي كنكور و يا تقويتي ثبت نام نمايند با ارئه گواهي ثبت نام و رسيد شهريه براي هر درس 
  ريال پرداخت ميگردد.  750000ازاء هر دانش آموز جمعاً  ريال و سقف پرداخت به 125000بدون تكرار حداكثر 

  
  
  

 


