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 استخدام و  برگزاري دوره مهارت آموزي نحوه اطالعيه

،مربيان پيش دبستانی و خرید آموزشياران نهضت سواد آموزي معلمين حق التدریسی، 

      خدمات آموزشی

التدريسي و آموزشیاران نهضت سواد تعیین تکلیف  استخدامي معلمین حققانون الحاق يك ماده به قانون  دراجرای

قانون الحاق يك ماده به قانون تفسیر  و مجلس شورای اسالمي 13/6/1397وپرورش مصوب آموزش آموزی در وزارت

التدريسي و آموزشیاران نهضت سوادآموزی  در وزارت آموزش وپرورش قانون تعیین تکلیف  استخدامي معلمین حق

دانشگاه  در آموزیهارتبه دوره م شدگانمعرفي بدينوسیله به اطالع ،مجلس شورای اسالمي 15/2/1399مصوب 

  رساند؛مي، فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي

مااور   405/140و 5/9/1399مااور   40/140و  2/9/1398مااور   160150هااای شااماره بااا توجااه بااه مفاااد دسااتورالعم 

 بااقي ماناده مياساا، راساتخدامي ششاو و ساازمان اداری 28/1/1400ماور   3454و به اساتناد ناماه شاماره  ،7/10/1399

   قرار گرفته اولیه  مورد تأيید مح  تشکی  پرونده وپرورش استان ازسوی اداره ش  آموزششه فوق الذشر  قانون ینمشمول

 اين گانمعرفي شدارسال شده است.   دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجاييجهت گذراندن دوره آموزشي 

( قاانون 3) نامه اجراياي بنادآيین طبق ،آموزیتارمهيکساله جهت گذراندن دوره ، د ذي با رعايت موار مي توانندمرحله 

اقادا    30/6/1398هاا ماور  56610ت/79795شاماره ابالياي به محتار  وزياران هیئت 17/6/1398مزبور مصوب جلسه 

 نمايند. 

 مهم: ات تذكر 
، مجوز رديف های استخدامي راستخدامي ششو و سازمان اداری 28/1/1400مور   3454با توجه به نامه شماره  -1

ائه گزارش پذيرفته شدگان نهايي از سوی سازمان مهارت آموزی و ار ازاتما  دوره بعداين مرحله معرفي شدگان 

 شد.  خواهد صادر اداری واستخدامي ششور 

گزينش را شسب نمايند. بايد قب  ازجذب و تبدي  وضعیت، تأيیديه شلیه افراد مشمول استخدا  در اين مرحله مي -2

مقررات مربوط، متعاقباً از طريق دبیرخانه هیات مرشزی گزينش به  نحوه انجا  مراح  گزينش مطابق قوانین و

 افراد مشمول قانون اعال  خواهد شد.  

صحت مزاج )آزمايشات و معاينات بدو استخدا ( و عد   اخذگواهي توجه به ضوابط عمومي استخدا ،با -3

 باشد.(، الزامي مي30/5/1400مور   آموزشي)حداشثرتا پودمان اولز پايان رجع مربوط قب  اسوءپیشنه از م
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اداره عهده  رب ،، جهت ثبت نا  وشرشت دردوره مهارت آموزیاطالع رساني به افراد مشمول قانون دراين مرحله -4

 .مح  تشکی  پرونده خواهد بودش  آموزش وپرورش 

 دوره یکساله مهارت آموزينحوه برگزاري ضوابط مربوط به      :  بخش اول(
 

مور   اه 56610ت/79795نامه اجرايي شماره ( آئین2نامه استخدا  مشمولین ماده )( شرايط شیوه 3بند ) بر اساس  -1

 به ملز  لینمشمو ،هیات دولت محتر دبیر 6/8/1398مور   56610/98443هیات محتر  وزيران و شماره  30/6/1398

از  پايانيآزمون  یزاربرگ و زمان ضوابط شرايط و. دنباشميپاياني  درآزمون وموفقیت آموزیرتمها دوره گذراندن

 ،هااز سوی دانشگاه رعايت ضوابط و مقررات اعال  شده .شداعال  خواهد  آموزیمهارت دانشگاه مجری دورهطريق 

 .آموزان الزامي استمهارت همه برای

در سقف  و شدگان نهايي تأيیدی وابسته براساس فهرست هازی در دانشگاهآمونا  و شرشت در دوره  مهارتثبت  -2

برای دانشگاه تشکی  پرونده  وپرورش استاناداره ش  آموزشاز نامه معرفياخذ  باصرفاً مجوزهای رديف استخدامي، 

نمون برگ )عرفي نامه م بايست ضمن اخذمي ،تأيید شدهمشمولین  .پذير خواهدبودمکان، اكد رهگيريبراساس  مجری دوره

 اقدا  نمايند.  مهارت آموزی دردانشگاه تعیین شده، دوره نا  درثبتبه  نسبت ،تشکی  پرونده استان  از پيوست(

آموزی های دوره مهارتشالساطالع ثانوی برگزاری تا  ،ملي شرونا و تصمیمات ستاد 19بیماری شويد  با توجه به  -3

دروس به ، مجاز نبوده و حضوریبه صورت  و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجاييهای دانشگاه فرهنگیان در پرديس

وب  ز طريق ا را،های مجازی شالس شروع دقیق زمان بايد نهاييا مشمولین شد. لذ صورت مجازی ارائه خواهد

 نمايند. پیگیری ی مزبور،هادانشگاهسايت رسمي 

 خواهد شد.  برگزار حضوریبه صورت  آموزیدوره مهارت شارورزی و شارآموزی  دروس مرتبط با -4

سئولیت دانشگاه های شغلي با مبوده شه براساس عناوين رشته  پودمان( 2به شیوه پودماني )های آموزشي دورهاجرای  -5

به در مهلت مقرر، و دوره  در شرشت و شد. عد  ثبت نا  و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي برگزار خواهدفرهنگیان 

 شد. خواهدوپرورش خدا  در آموزشاست تقاضا جهت زمنزله انصراف ا

 ياا درس باه دلیا  يیبات بایش ازمجااز باه حاذف پودماان  براسااس مقاررات آموزشاي، ی مجری دوره، دانشگاهها -6

ها تخلفاي آموزی در رعايت مقاررات آموزشاي دانشاگاهچنانچه مهارت باشند.و موارد انضباطي مي ،تخلفحدمجاز
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آماوزی يا دوره مهارت پودمان و ند نسبت به اجرای مقررات و حذف درس،ی دوره  مي تواند دانشگاه مجرانجا  ده

 د. اقدا  نماي

های تحصیلي سطوح باالتر بوده و شلیه فاقد هرگونه ارزش استخدامي و علمي به عنوان دوره های آموزشي دوره -7

شارشناسي، شارشناسي ارشد و دشتری(  نظر از مدرک تحصیلي)اعم ازها صرفواجدين شرايط شرشت در اين دوره

 .ملز  به گذراندن دوره خواهند بود

-تغذيه مهارت قبال اسکان و های مجری دوره مسئولیتي درآموزی، دانشگاهدرصورت حضوری بودن دوره مهارت -8

 گرفت. هزينه مربوط انجا  خواهد اخذ ارائه خدمات با امکانات، وجود و درصورت تقاضای افراد آموزان ندارند و

های مصوب آموزش و آموزشي براساس تعرفه های مربوط به برگزاری دورههزينه اجرائي، نامهآيین 8به موجب ماده  -9

 گردد.بوده شه به شرح جدول ذي  اعال  ميپرورش برعهده مشمولین 

 

  آموزشی ساعت ميانگين دانشگاه

 شغلی هاي رشته

 هزینه هرساعت آموزشی

 )ریال( 

   شغلی هاي رشته  شهریه ههزین ميانگين

 آموزي )ریال(  هرمهارت براي دوره

 نظري
عملی/كا

 رگاهی
 نظري جمع

 عملی/

 كارگاهی

سایر 

 هزینه ها
 نظري

 عملی/

 كارگاهی

سایر هزینه 

 ها

هزینه 

كارورزي 

 درمدرسه

 جمع

 18681448 2000000 1819550 6733133 8128765 2585 28530 17369 704 236 468 تربيت دبيرشهيد رجایی

 15333703 2000000 1801662 3680699 7851343 2559 15596 16776 704 236 468 فرهنگيان

 10از مشمول قانون شمتار  تعداد افراد ،دربرخي از رشته های شغلي در دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي با توجه به اينکه تذكر:  

بیشتر از ر   %20مهارتي و عملي  دانشگاه مجاز خواهدبود حداشثرتا نفر(  مي باشد فلذابه منظور برگزاری شالسهای9تا1نفر)

تعیین شده  هزينه را دريافت نمايد. اين نوع مهارت آموزان درصورت تماي  مي توانند به جا يپرداخت هزينه ماازاد، در دوره 

  بعدی برا يگذراندن اين دروس اقدا  شنند. 

 

 لایکننمارات آزماون ماي باشاد ( %60درساي )حاداق  مااده  ولي در هرمالک قبولي در آزمون پاياني شسب نمره قب -10

آزماون پايااني، نمارات)  درصاد هفتااد (%70)  حاداق  شسابدوره مهارت آموزی  منوط باه   و تأيید مالک قبولي 

 بود.  خواهد ( براساس ضوابط دانشگاه مجری دورههای فرهنگي و تدريس عمليفعالیت

گیرد و مدت دوره نیز جزو سنوات ر دوره آموزشي، حقوق و مزايا تعلق نميبرای مدت زمان حضور مشمولین د -11

 .شودخدمت محسوب نمي
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طريق دانشگاه مجری  آموزی را صرفاً ازدوره مهارت نا  و شرشت درمرتبط با ثبت دقت نمايندشه امور مشمولین -12

دانشگاه مجری رابطیین  استاني ريق فقط ازط نا  الکترونیکي،ثبت در دوره پیگیری نمايند و درصورت بروز مشک 

 .به صورت يیرحضوری اقدا  نمايند شه دراطالعیه دانشگاه مشخص خواهدشد  دوره

و موافقات  درصاورت فاراهم باودن شارايط نشاوند مهارت دورهاز يا چند درس  افرادی شه موفق به گذراندن يك و -13

ياا دروس افتااده پودماان  درس و مجادد درشاالس بار مجاز به شارشت يك صرفاً های مربوط،دانشگاه با اخذ هزينه

)حداشثر تا مور  استخدا  اين افراد منوط به موفقیت دردوره مهارت آموزی واخذگواهي مربوط  . باشندمي آموزشي

 بود. خواهد (15/11/1400

 جهات ضابط دررا  زماون داخلايآآموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مکلفناد گاواهي قباولي در  آموزشیاران و -14

پرونده  استخدامي و آموزشي به ترتیب به اداره ش  آموزش وپرورش سهمیه خدمتي و دانشگاه مجری دوره مهاارت 

قابل   https://hrtc.irبه آدرس جهاد دانشگاهی مركز آزمون داخلی ازطریق سایت در آزمون گواهی قبولی)آموزی ارائه نمايناد.

  دریافت می باشد(

برگازاری  محا پارديس /مراجعه حضوری به دانشگاه  هرگونه از مشمولین ششور، رد اتوجه به شیوع ويروس شروناب -15

نحاوه  و نیااز مادارک ماورد مکاان، زماان،) دوره نا  در نحوه ثبت ت ازخودداری نموده و برای شسب اطالعادوره 

 مراجعه نمايند. های مزبوررساني دانشگاهبه پايگاه اطالع ،(مراجعه حضوری

 

 آدرس سايت دانشگاه

 https://cfu.ac.ir دانشگاه فرهنگیان 

 https://www.sru.ac.ir دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي 
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 آموزی تقويم زمان بندی ثبت نا  وشرشت دردوره مهارت -16

 

 دوره مهارت آموزي پودمان اول درنام وشركت  تقويم زمانبندي ثبت

 پودمان اول پايان پودمان اول شروع ثبت نام غير حضوري دانشگاه

دانشگاه تربيت 

 دبيرشهيدرجایی
 به بعد طبق اعالم دانشگاه 1/04/1400  10/03/1400بعداز صدور اطالعيه تا 

15/06/1400 

 دانشگاه فرهنگيان 
تا  12/3/1400بعداز صدور اطالعيه 

19/03/1400 
 به بعد طبق اعالم دانشگاه  1/04/1400

 15/10/1400و انتهاي پودمان حداكثر تا  1400از ابتداي مهر ماه  سال شروع پودمان دوم طبق برنامه دانشگاه 

 

 ؛دوره مهارت آموزی  مدارک موردنیاز برای ثبت نا  و شرشت در -17

 شناسنامهشپي صفحه اول  -

 شارت ملي شپي  -

 شپي پايان خدمت ويا معافیت دائم برای افراد ذشور -

 استان سهمیه خدمتي گواهینامه يا دانشنامه مدرک تحصیلي مورد تأيید شپي  -

 گواهي قبولي  در آزمون داخلي برای مشمولین نهضت سواد آموزی  -

 استان سهمیه خدمتي )فر  پیوست(  نامه معرفي -

 دريافت شد رهگیری از استان سهمیه خدمتي -

   3×4دو قطعه عکس  -

  آماوزی اطاالع نحوه ثبت نا  يیر حضور و ارائه مدارک ومستندات الز  ازطريق دانشاگاه مجاری دوره مهاارت

 شد. رساني خواهد

  باه دانشاگاه تشاکی  پرونادهارائه گواهي قبولي آزمون داخلي و معرفي نامه اداره ش  آماوزش وپارورش اساتان 

 بود. امکان پذير خواهد يآموزش دو  تا هفته  زمان شروع ثبت نا  ز، حداشثر امجری دوره 
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 و بکارگيريضوابط ومقررات حاكم بر استخدام بخش دوم: 
التدريسي و آموزشیاران نهضت چنانچه مشمولین قانون الحاق يك ماده به قانون تعیین تکلیف  استخدامي معلمین حق 

قانون الحاق يك قانون تفسیر  و مجلس شورای اسالمي 13/6/1397وپرورش مصوب سوادآموزی  در وزارت آموزش

-آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزشالتدريسي و ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمین حق

شه با رعايت مقررات مربوط برای گذراندن دوره يکساله به دانشگاه   مجلس شورای اسالمي 15/2/1399وپرورش مصوب 

 نیز مراتب ودوره مهارت آموزی شوند موفق به گذراندن اند ه تربیت دبیرشهیدرجايي معرفي شدهدانشگا فرهنگیان و

دريافت اص  گواهي  بعد از ،هاوپرورش استاناداره ش  آموزش .دقرار گیرمورد تأيید  های مزبوراهدانشگتوسط 

نسبت به صدور حکم  ،های استخدامي()طبق مجوز رديفاخذ نظريه گزينشو  يه از دانشگاهتأيیدصالحیت دوره و 

 . شرداقدا  خواهد با رعايت موارد ذي   ،به بعد 15/10/1400از استخدا  پیماني 

اداری واستخدامي  مجوز صادره از سوی سازمان و ( قانون مديريت خدمات ششوری45براساس بند )ب( ماده ) -1

و  قانون مديريت خدمات ششوری (42رعايت ماده )بوده شه با  پیماني نوع استخدا  افراد مشمول  ششور

 . شونداستخدا  مي، اجرايي مربوط نامهآيین قوانین فوق االشاره و بامحلوظ نظر قراردادن  مفاد

ديوان  12/2/1390مور  75های شماره  ديريت خدمات ششوری و دادنامهقانون م( 45)به موجب مفاد ماده  -2

آموزی با در نظر گرفتن عدالت اداری، تعیین مح  خدمت مشمولین قانون، پس از گذراندن دوره يکساله مهارت

باشد. به منظور رعايت وپرروش  استان سهمیه خدمتي ميجنس بر عهده اداره ش  آموزش و نیاز در رشته شغلي

های سقف سهمیه عدالت و جلوگیری از هرگونه تبعیض ناروا در تعیین مح  خدمت در مناطق آموزشي استان در

)هفتاد  و براساس امتیازات فضلي افراد،5/9/1399مور   40/140بخشنامه شماره  7تخصیصي، وفق بند )ج( ماده 

متیازات آزمون پايان دوره( به عنوان آموزی  و سي درصد   ادرصد امتیاز مکتسبه جهت معرفي به دوره مهارت

 معیار تعیین مح  خدمت خواهدبود.  

مساتندات  آموزی، افزايش امتیاز مکتسبه آنان به دلی  ارائه مادارک ومعرفي افراد به دوره مهارت از تبصره : بعد

 سوی ذينفع، جهت تعیین مح  خدمت، ترتیب اثر داده نخواهد شد. از جديد

التدريساان يیرمستمر)موضاوع مصاوبه جلساه ، حاقمربیاان پایش دبساتاني ،يياناماه اجراآياین 4به موجب مااده  -3

خرياد هیئت وزياران(  نیروهاای  2/7/1399)موضوع مصوبه  يينامه اجراآيین 5بند هیئت وزيران(  و 17/6/1398

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1376/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1376/
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آموزگاری، های شغلي دبیری،  پس از شرشت در دوره آموزشي يکساله در دانشگاه، در رشتهخدمات آموزشي، 

بنادی  هنرآموزی، مربي امور تربیتي مدارس، مراقب سالمت و مشاور تحصیلي با رعايت شرايط احراز طرح طبقه

ناماه و رعايات قاوانین و ( ايان آياین2مشاي  معلمان و اخذ نمره قبولي در آزمون پاياان دوره، باا رعايات مااده )

  .مقررات گزينش، استخدا  خواهند شد

ي و با توجه به برگزاری آزمون داخلي، آموزشیاران وآموزش دهندگان مساتمر ينامه اجراآيین  5به موجب ماده   -4

رشاته  صارفاً در مهاارت آماوزینامه، پاس از موفقیات در دوره ( اين آيین2نهضت سوادآموزی با رعايت ماده )

رعايت قوانین و مقررات گزينش شغلي آموزگار ابتدايي در دانشگاه فرهنگیان و قبولي در آزمون پايان دوره و با 

 .استخدا  خواهند شد

)موضوع بخشنامه  توسط شارشنان دولت ICDLگانه های هفتبا توجه به لزو  گذراندن مهارت  -5

 14/5/94مور   82999ريزی ششور(، به استناد بخشنامه سازمان مديريت و برنامه 2/11/81 – 203222/1903

ني رئیس جمهور، طي دوره آموزشي مهارت هفتگانه،  شرط الز  برای معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسا

گانه در مراشز های هفتبايست از طريق خودآموزی، نسبت به فراگیری مهارتمي و افراد جديداالستخدا  بوده 

و مؤسسات آموزشي يیردولتي تأيید صالحیت شده  سازمان اداری و استخدامي ششور )مطابق عناوين مندرج در 

افزار ( شه در حیطه آموزشي نر www.aro.gov.irمصوب از طريق آدرس  يا لیست مؤسسات LTMSمانه سا

دوره و صادره از مؤسسه مصوب، صرفاً  نامۀ موفقیت درگواهي يا فناوری اطالعات فعالیت دارند، اقدا  نمايند.

شهیدرجايي به منزلۀ شرط یت دبیريا دانشگاه ترب دانشگاه فرهنگیان و آموزی دربعد از گذراندن دوره مهارت

تلقي شده و در شناسنامه آموزشي افراد ثبت نخواهد شد و با ارائه به شارگزيني مح  خدمت در پرونده استخدا  

 پرسنلي فرد نگهداری مي شود.

 الزامي است.   اسال  مبین ارائه اص  گواهي روخواني و روانخواني قرآن شريم برای داوطلبان دارای دين -6

 پرونده نگهداری در جهت ضبط و حکم شارگزيني صدور و از اشتغال بکار معلمي، قب نامه امضای سوگند و داا -7

 ضروری است.  پرسنلي

 پايان دوره آموزشي را شسب ننمايند به محض اعال  نتايج آزمون يا درآزمون داخلي و افرادی شه نمره قبولي -8

 ،استانها وپرورشادارات ش  آموزش ،موزیآهارت م دانشگاه مجری دوره ياگیرنده وازسوی مرجع آزمون

 نمايند. حذف  ،و از فرايند استخدا  داده به همکاری آنان خاتمه مکلفند
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به  ،مهارت آموزی آزمون پايان دوره اخذ نمره قبولي در گذراندن دوره آموزشي وآموزان پس از مهارت -9

و براساس رشته شغلي شه دوره  گزينشمربوط به  رات قوانین و مقر اجرايي با رعايت  نامه( آيین2ماده )موجب 

  .استخدا  خواهند شدمهارت آموزی را گذراندن، 

های الز  و تعیین منطقه سهمیه خدمتي براساس نیاز در رشته/جنس، مشمولین مکلفند با بعد از اخذ صالحیت -10

ايفای  ،وپرورش سهمیه خدمتيوانتقال، در آموزش مبني برعد  تقاضای نق  ،تعهد محضری ده ساله سپردن سند

   . تعهد نمايند

 
 

 : تأیيد صالحيت جدید گزینش سنوات قبل وجه داوطلبان استخدامیقابل ت
قوانین فوق الذشر، معرفي مشمولین  دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي مسئولیتي درخصوص -1

ش  آموزش  هر دلیلي  ازسوی ادارهشه به  ساير مشمولین قانونن دوره مهارت آموزی نداشته، فلذا برای گذراند

نمايند. در صورت داشتن به جد خوداری  ،مراجعه به دانشگاههای مزبور زا ،به دوره معرفي نشده اندش وپرور

 پیگیری نمايند. اعتراض، موضوع را از طريق مربوط، 

جهت گذراندن دوره  فرهنگیان ويا دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي افرادی شه در مراح  اول ودو   به دانشگاه -2

موفق به ثبت نا  ويا شرشت در دوره مهارت آموزی نشده اند صرفاً دراين  به دالي  موجه لیکن اند معرفي شده

 مرحله  به آنان اجاز داده مي شود با دريافت معرفي نامه از استان برای گذراندن دوره اقدا  نمايند.

 


