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 به نام خدا

  1400و   1399 سال  و استخدام هنرآموزان حق التدریس دوره مهارت آموزينهائی  معرفی شدگانبه اطالع کلیه 

با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا و لزوم رعایت ربیت دبیر شهید رجایی می رساند دانشگاه ت (دوم و سومسری )

 پستی انجام خواهد شد.ارسال صورت غیر حضوري و از طریق به  ، نهاییپذیرش  دستور العمل هاي بهداشتی،  فرآیند

 1400 ماه تیر 16شنبه  چهارتاریخ  از   یصورت پستلذا کلیه دانشجویان می بایست ، مدارک مورد نیاز را به 

 رابطین استانی که در ادامه خواهد آمد ارسال نمایند.به نشانی  1400 ماه تیرماه 23شنبه چهارلغایت 

 

 به موارد زیر به دقت توجه فرمایید : ارسال مدارکلطفا قبل از 

 به صورت کامل و واضح درج گردد. شغلیو رشته  مهارت آموزینام و نام خانوادگی و شماره روی مرسوله پستی  -1

 مرسوله پستی را تا پایان فرآیند پذیرش نهایی، همراه خود داشته باشید. رهگیری کد -2

  است. مهارت آموزبه عهده در زمان مقرر ارسال مدارک عواقب عدم  -3

 

 عواقب ناشی از عدم ارسال مدارک در مهلت مقرر و یا ارسال مدارک اشتباه و غیر واقعی ، 

 ایشان خواهد گردید. لغو قبولیمتوجه شخص پذیرفته شده می باشد و منجر به 
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 مدارک مورد نیاز:

 سال جاري( .فيد )تهيه شده در رنگي با پشت زمينه س 3*4يك قطعه عكس تمام رخ  -1

 كپي كامل از صفحات شناسنامه . يك سري -2

 .هوشمنديك سري كپي از پشت و روي كارت ملي   -3

 گواهينامه يا دانشنامه مدرک تحصيلي مورد تأييد استان سهميه خدمتييك سري كپي  -4

 . و يا حكم كارگزيني وظيفهيك سري تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت خدمتي )ويژه برادران( و يا گواهي انجام خدمت نظام  -5

 اصل معرفي نامه استان سهميه خدمتي -6

 « اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش غيرحضوري»پرینت و امضای فرم  -7

  نشده ايد. دريافت پرينت از اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش غيرحضوريدر صورتی که موفق به  تذکر مهم :

 ديخواه« پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود». وارد صفحه  يو گذرواژه قبل يدر پرتال گلستان با همان شناسه كاربر يبعد از ورود به صفحه شخص

( كليك نموده تا گواهي مربوطه را اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجومرحله )« انتخاب»روي عبارت  ستيبا يشد كه م

 مشاهده نماييد.
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 شهید رجایی دبیرمشخصات رابطین استانی دانشگاه تربیت 

 ردیف
محل استان 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 پیرقلی کیوی محمد اردبیل 1
کارشناس مسئول 

 آموزش فنی حرفه ای
04533521466 

اداره کل آموزش و پرورش  -میدان باکری -اردبیل

 5619833467کد پستی  استان اردبیل

 اکبری داود اصفهان 2
کارشناس ارتباط 

 پردیس ها
03137108615 

باغ گلدسته بلوار هشت بهشت اداره کل  ابانیاصفهان خ

 1آموزش و پرورش استان اصفهان ساختمان شماره 

 8145813331 یکد پست 128اتاق 

 فریبا البرز 3
عسگری 

 گودرزی
 02632507014 کارشناس رابط

عظیمیه باالتر از میدان مهران  اداره کل آموزش کرج 

و پرورش استان البرز اداره برنامه ربزی و آموزش 

 31555797178نیروی انسانی کدپستی

 عزیزی علی اکبر ایالم 4
ریس اداره فنی و کار 

 دانش
08433342002 

اداره کل آموزش و پرورش -انتهای خیابان بعث-ایالم

حرفه ای و  کاردانش کد پستی اداره فنی  -استان ایالم

6931719656 

5 
آذربایجان 

 شرقی
 محمدی فاضل 

رئیس اداره آموزش 

های فنی و حرفه ای و 

 کاردانش استان
04135538062 

 -خیابان نیروی انتظامی  -خیابان ارتش جنوبی  -تبریز

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 

کاردانش کدپستی اداره آموزش فنی حرفه ای و 

5138664611 

6 
آذربایجان 

 غربی
 محمدی قدیر

رئیس اداره فنی و 

حرفه ای و کاردانش 

 استان آذربایجان غربی
04432222594 

اداره کل -خیابان امام -ه ارومی-آذربایجان غربی 

ذربایجان غربی ساختمان آموزش و پرورش استان  آ

قدیر -اداره فنی حرفه ای و کاردانش  ریاست 3شماره 

 5713715765ی کد پستی محمد
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 ردیف
محل استان 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 سلیمانی اصغر بوشهر 7

کارشناس مسئول 

آموزش های فنی و 

 حرفه ای 
077-33333508 

اداره کل آموزش  -خ شهیدآوینی-خ عاشوری-بوشهر

 83979-75158کد پستی -و پرورش

8 
چهارمحال و 

 بختیاری
 فریبرز

مردانی 

 کرانی

کارشناس مسئول 

 آموزش متوسطه
03832223863 

خیابان   -شهرکرد  -استان چهارمحال و بختیاری 

اداره کل آموزش و پرورش -روبروی مصلی-طالقانی

فریبرز -اداره آموزش دوره اول متوسطه -استان 

 8817684949مردانی کدپستی 

9 
خراسان 

 جنوبی
 معنوی غالمحسین

کارشناس مسئول 

آموزش کشاورزی و 

کاردانش استان خراسان 

 جنوبی

05632439905 

اداره کل آموزش وپرورش  -بلوار معلم -بیرجند

کارشناس کاردانش  1خراسان جنوبی ساختمان شماره 

 9717853566کد پستی 

10 
خراسان 

 رضوی
 حسین پور حسین

اداره آموزش رییس 

دوره دوم متوسطه 

فنی وحرفه ای 

 وکاردانش

05132226427 

حدفاصل ایستگاه سراب -خیابان امام خمینی-مشهد

اداره کل آموزش وپرورش خراسان -ومیدان شهدا

 9133714165رضوی کدپستی 

11 

خراسان 

-شمالی

 بجنورد

 حاجی زاده گلرخ
کارشناس مسئول 

 کاردانش و کشاورزی
05832239313 

میدان بازرگانی اداره  -بجنورد -استان خراسان شمالی

کل آموزش وپرورش خراسان شمالی صندوق پستی 

رابط گلرخ حاجی زاده  9415915969کد پستی  1614

 کارشناس مسئول کاردانش و کشاورزی
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 ردیف
محل استان 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 برمال امین خوزستان 12
رییس اداره فنی وحرفه 

 ای 
06132358018 

-فلکه ساعت-میدان بسیج مستضعفین-اهواز-خوزستان

اداره کل آموزش وپرورش  خوزستان کارشناس 

آموزش کاردانش   اقای محمد مندنی زاده صندوق 

 6133743151کدپستی  633پستی 

 آقاجانلو عباس  زنجان 13
کارشناس اجرای دوره 

 آموزشی های
02433133207 

 -روبروی مصلی  -بلوار دارالقرآن کریم  -زنجان 

 -جنب ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری 

 4513869996کد پستی:

 یوسفیان وحید سمنان 14
رئیس اداره فنی حرفه 

 ای وکاردانش
02333349552 

بلوار سعدی نرسیده به میدان امام اداره کل  -سمنان

پرورش استان سمنان کد پستی آموزش و 

3513913183 

15 
سیستان و 

 بلوچستان
 نجاربرقی مسعود

کارشناس مسئول 

 کاردانش
۰۵۴-۳۳۴۲۶۲۵۹  

اداره کل آموزش و پرورش  -بلوار قلنبر -زاهدان

کارشناسی  -معاونت آموزش متوسطه  -استان 

نجار کارشناس  -9816913415کاردانش کد پستی 

 مسئول کاردانش و کشاورزی

 محمدامین شهر تهران 16
فروتن 

 محرمی

کارشناس آموزش 

 کاردانش
02188988022 

اداره -چهارراه سرپرست -خیابان طالقانی غربی-تهران

اتاق -طبقه اول-کل آموزش و پرورش شهر تهران

 1416633455کارشناس کاردانش کدپستی -108

17 
شهرستانهای 

 تهران
 رفیعی التفات

سرپرست اداره فنی و 

 ایحرفه 
02155063765 

بزرگراه بعثت خ شهید بخارایی خ شهید سمیعی -تهران

مقابل درب شمالی پارک بعثت داره کل آموزش و 

 1187613911پرورش شهرستان های تهران کد پستی 
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 ردیف
محل استان 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 07132358018 کارشناس برنامه ریزی  الهی سمیه فارس 18

اداره کل آموزش و -خیابان معدل شرقی  -شیراز

کد پستی -واحد اموراداری -2طبقه  -پرورش استان

7134786187 

 شهری ساسان قزوین 19
رییس اداره فنی و 

 حرفه ای کاردانش
028-33327917 

  ،ی.جنب استانداریمانیسل دیسرداران بلوار شه دانیم نیقزو

و  ی،اداره فن 2اداره کل آموزش و پرورش ساختمان شماره 

 3414613685 یکد پست -و کاردانش یحرفه ا

 حمیدی مسعود  قم 20
رئیس اداره فنی و 

 ای و کاردانشحرفه
02532938036 

اداره کل آموزش و  2قم بلوار امین، کوچه شماره 

 پرورش استان قم

 یوسفی حبیب اهلل کردستان 21
فنی وحرفه کارشناس 

 ای
08733177005 

اداره کل اموزش و  -خیابان اکباتان  -سنندج-کردستان 

کدپستی -پرورش استان کردستان اداره فنی حرفه ای 

6615763661 

 مومن زاده مریم کرمان 22
کارشناس آموزش فنی 

 و حرفه ای
034-32229002 

اداره کل آموزش و پرورش استان  -خیابان معلم 

اداره آموزش های فنی و حرفه ای و  -کرمان 

  7613857569کاردانش کدپستی:

 شاهینی حامد کرمانشاه 23

رئیس اداره آموزش 

فنی حرفه ای و 

کاردانش اداره کل 

 استان کرمانشاه

08338225989 

 بلوارمصطفی امامی خیابان معلم کد پستی-کرمانشاه 

اداره آموزش فنی حرفه ای و  6714733587

 حامد شاهینی -کاردانش

24 
کهگیلویه و 

 بویر احمد 
 محمد 

حسین زاده 

 حسن آباد 

رئیس اداره آموزش 

های فنی و حرفه ای و 

 کاردانش 
00742223198 

یاسوج چهارباغ استقالل میدان معلم  اداره کل آموزش 

های فنی اداره آموزش  3و پرورش ساختمان شماره 

حرفه ای کار دانش آقای محمد حسین زاده کد پستی 

7591971349 
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 ردیف
محل استان 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 زارع حسین  گلستان  25

رییس اداره آموزش 

های فنی حرفه ای و 

 کاردانش استان گلستان 
01732624114 

شهرک بهارستان  23شهید بهشتی بهشت استان گلستان  گرگان خ

اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان کد پستی 

 زارع - 4913858188

 داودی  کاظم  گیالن 26
رییس اداره فنی و 

 حرفه ای و کاردانش 
01333329527 

اداره کل آموزش وپرورش استان  -میدان فرهنگ  -رشت 

کد پستی  گیالن.اداره فنی و حرفه ای  کارو دانش داودی

4184983111 

 سپهوند امین لرستان 27
رئیس اداره فنی، حرفه 

 ای و کاردانش
06633401772 

اداره کل آموزش و پرورش لرستان -میدان امام-خرم آباد

 6814639599کدپستی 

 قلیان حسین مازندران 28
کارشناس مسئول 

 آموزش کاردانش
011-33329330 

-ابتدای خیابان فرهنگ-حسین)ع(میدان امام  -ساری  -مازندران 

ساختمان معاونت -اداره کل آموزش و پرورش مازندران

قلیان -اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش-آموزش

 4718813765کدپستی

 یارمحمدی علی مرکزی 29
کارشناس مسئول فنی و 

 حرفه ای
08633136716 

خیابان شهید شیرودی اداره کل آموزش و پرورش کد -اراک 

 3819713133پستی 

 فرشته هرمزگان 30
احمدی 

 طیفکانی

کارشناس مسئول 

 کاردانش
07633333517 

میدان امام خمینی خیابان فلسطین اداره کل آموزش -بندرعباس 

 7916785519و پرورش استان هرمزگان کدپستی 

 فخار عمران همدان 31
کارشناس مسئول فنی 

 وحرفه ای
08138268053 

اداره کل آموزش -طالقانی خیابان فرهنگ همدان خیابان 

-طبقه دوم  -5ساختمان شماره -وپرورش 

 6515738448کدپستی

 ابراهیم یزد 32
فالحتی 

 مروست

رئیس اداره آموزش 

های فنی، حرفه ای و 

 کاردانش
03533144681 

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  -چهارراه فرهنگیان -یزد

 8917697745کد پستی 
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 نهایی:پذیرش 

د پذيرش دانشگاه نيز  رابطين محترم استاني دانشگاه بعد از دريافت ، بررسي و تاييد ، كليه مدارک را به صورت يكجا به دانشگاه ارسال نموده و كارشناسان واح

 نمود.  به تدريج و متناسب با زمان دريافت بسته هاي پستي ، مبادرت به انجام فرآيند پذيرش نهايي پذيرفته شدگان محترم خواهند

دانشجوی  »مضمون در نهايت در صورتي كه كليه مدارک ارسالي توسط كارشناسان اداره ثبت نام بررسي و تاييد گرديد ، پذيرش دانشجو نهايي شده و پيامكي با 

دانشجویی به عنوان نام کاربری و کدملی به اطالع می رساند فرآیند پذیرش نهایی شما با موفقیت به اتمام رسید . از این پس با شماره  محترم با سالم،

در برخي موارد به جهت اختالالت مخابراتي و  براي ايشان ارسال خواهد شد.« ده رقمی به عنوان گذرواژه می توانید وارد سامانه آموزشی دانشگاه شوید

موزان سری دوم آمهارت  شماره تلفن همراه وجودبا توجه به عدم متاسفانه  تنظيمات گوشي تلفن همراه شما احتماال اين پيامك دريافت نمي گردد.

 امکان ارسال پیامک به این عزیزان وجود ندارد.؛  در فایل ارسالی استانها

نشجو به سيستم آموزشي دانشگاه)گلستان( وضعيت تحصيلي و انتخاب واحد دانشجو مطابق با راهنماهاي موجود در سيستم قابل مشاهده از اين پس با ورود دا

 خواهد بود.

 این روال برای دانش پذیران محترم و متناسب با زمان تکمیل مراحل پذیرش غیر حضوری ، 

 ادامه خواهد یافت . به تدریج و در بازه زمانی حداقل یک هفته

 

 جهت ورود به سيستم آموزشي گلستانwww.portal.sru.ac.ir      

  صيه اكيد مي گردد در ستم تغيير دهيد. تو سي سب با راهنماي  سه كاربري و گذرواژه خود را به دلخواه و متنا شنا ست  شما مي باي اين در بدو ورود 

 خصوص حتما اقدام فرماييد.

  و مجددا با شناسه كاربري و گذرواژه جديد وارد سيستم شويد . در صفحه جديد مطابق شكل زير:يكبار از سيستم خارج شده 
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 ثبت كرده « شماره تلفن همراه جدید برای ارسال کلمه عبور »ابتدا شماره تلفن همراه خود را در محل  -1

 تا كد تاييد به شماره تلفن همراه ثبت نامي شما ارسال گردد.  منتظر باشيدكليك نماييد و «  دريافت كد تاييد »روي لينك  -2

 ثبت نماييد و دكمه اعمال تغييرات را كليك نماييد.« کد تاييد»در ادامه كد دريافتي را در محل  -3

رمز جديد براي شوما «  بازيابي كلمه عبور دانشججج و »از اين پس در صوورت فراموشوي رمز عبور در هنگام ورود به سويسوتم با كليك روي عبارت 

 پيامك خواهد شد.

 

 تذکرات مهم:

فقط در در صورتی که برخی اطالعات شما در زمان پذیرش غیر حضوری  به اشتباه در سیستم ثبت شده است ، نگران اصالح آن نباشید .  -1

دامی استان محل خدمت خود مورد را پیگیری نموده تا با صورتی که رشته شغلی شما اشتباه ثبت شده می بایست از طریق امور استخ

 ارسال اصالحیه به وزارت آموزش و پرورش ، اقدامات الزم جهت اصالح آن به عمل آید .

 بدیهی است تماس تلفنی یا مراجعه حضوری مهارت آموز در این خصوص ، به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.

در مركز  در سيستم گلستان،شما اشتباه ثبت شده نيز نگران نباشيد زيرا كليه مهارت آموزان جهت گروهبندي  شهر محل خدمتهمچنين در صورتي كه 

 و اين گروهبندي ارتباطي به محل خدمت و محل استخدام شما عزيزان ندارد. تقسيم شده انداستان يا يكي از شهرهاي مهم استان 
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راهنماي » د از ورود به سامانه ، در سمت چپ صفحه شخصي شما قرار داده شده است. همچنين در نشاني راهنماي استفاده از سامانه آموزشي گلستان، بع -2

 نيز قابل دسترسي است.«  فرآيند هاي سيستم

 

 كليك نماييد.« اطالعات جامع دانشجو»: روي عبارت  جهت مشاهده وضعیت تحصیلی دانشجو -3

 

است ،  انتخاب واحد نشدهمي باشد  به منزله  ثبت نام نکرده، در صورتي كه آخرين وضعيت تحصيلي شما ، اطالعات جامع دانشجودر زمان ورود به 

 مشغول به تحصیل. بعد از انتخاب واحد ، آخرين وضعيت تحصيلي شما ،  منتظر باشيد تا انتخاب واحد شما توسط همكاران ما در دانشگاه انجام پذيرد

 به اتمام خواهد رسيد.خواهد شد و فرآيند پذيرش شما 

 

، اقدام  منوي كاربر / اطالعات جامع دانشجو / كليك روي نيمسال مورد نظرمي بايست در سامانه گلستان و از مسير  مشاهده دروس و نمراتجهت  -4

 نماييد.

 

 

https://www.sru.ac.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a8/
https://www.sru.ac.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a8/
https://www.sru.ac.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a8/
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. از اين پس  به اتمام رسیده استکلیه امور مربوط به پذیرش شما در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با موفقیت بعد از طي مراحل فوق ،  -5

دانشگاه با مراجعه به سامانه آموزش هاي الكترونيكي  آزمون های پایان دورهو اقدامات مربوط به  دریافت فایل درس هاو  امور آموزشیجهت انجام 

ورالعمل هاي موجود در آن، فرآيند آموزشي شما ادامه خواهد يافت ، و در پايان هر پودمان و بنا به دست http://Lmsmaharat.sru.ac.irبه نشاني 

 و بعد از برگزاري امتحان ، فقط نمرات شما در سامانه گلستان و در اطالعات جامع دانشجو قابل مشاهده مي باشد .

 

مدت زمان برگزاري دوره در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با نمره دانش پذيران محترم مي بايست تمام واحدهاي موجود در اطالعات جامع را در  -6

گواهینامه را كسب نمايند تا  14كمتر باشد و در آزمون جامع نيز مي بايست حداقل نمره  14بگذرانند. همچنين معدل كل آن آنها نبايد از  12باالي 

 براي ايشان صادر گردد. دوره مهارت آموزی

 

 اري شده، شركت در كالسهاي پرسش و پاسخ آنالينزكه شامل دانلود جزوات و كتابهاي بارگ اين سامانهاز كليه امكانات آموزشي ند توان ميمهارت آموزان  -7

موز د. مهارت آنمند گرد ها، بهره و مطالعه اخبار مربوط به دوره دانلود آرشيو كالسهاي آفالين ،(بر اساس جدول زمانبندي كه متعاقبا اعالم خواهد شد)

  ايميل و هرگونه سوال و مشكلي را از طريق فعاليتها را از طريق همين سامانه دنبال نمايد و هاي مربوط به كالسها موظف است كليه اخبار و اطالعيه

Maharat@sru.ac.ir  يد.پيگيري نما 

 

 زمان و مکان و نحوه برگزاری دوره ها ، ثبت نمره و اعتراض به آن ، امور اساتید وهمجنين كليه امور آموزشي دانش پذيران محترم مانند  -8

 قابل پيگيري مي باشد.  واحد آموزش الکترونیکی دانشگاهنيز از ...   گواهی پایان دوره و 

 با آرزوي توفيق

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

http://lmsmaharat.sru.ac.ir/
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