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 بسمه تعالی
 

 1اطالعیه شماره 

 معرفی شدگان نهائی رشته های شغلی هنر آموز و استاد کارقابل توجه 

 آموزش و پرورش 1399ی آبان ماه آزمون استخدامتاخیر گزینش و جاماندگان 

 دوره مهارت آموزی و استخدام نهائی  معرفی شدگانو 

  (مرحله دوم)(چهارمسری ) 1400سال  حق التدریسی هنرآموزان

 دانشدر هنرستانها و مراکز کارو شاغل

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
 

به اطالع مي رساند ، فرآيند پذيرش  دبيرشهيد رجائي، ضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دانشگاه تربيت

 و آموزش شما عزيزان در اين دانشگاه به دو مرحله تقسيم مي گردد.

 http://portal.sru.ac.ir                              مانه آموزش دانشگاه به نشانيپذيرش غير حضوری در سا -الف

 پيگيری امور آموزشي و دريافت فايل های الکترونيکي دروس در سامانه آموزش مجازی به نشاني: -ب

http://Lmsmaharat.sru.ac.ir    

  پذیرش غیر حضوری -الف

گردد، خواهشمند است به شرح زير اعالم مي پذیرش غیر حضوریبندی و نحوه ثبت نام و مدارک الزم برای زمان 

 .تا آخرين مرحله اقدام نماييد انجام فرآيندبندی ذكر شده نسبت به با دقت كامل و رعايت زمان

کلیه فرآیند به صورت اینترنتی انجام خواهد شد لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا در این مرحله ، 

 خودداری نمایید.

ستاد كار شغلي هنر آموز و ا شته های  شدگان نهائي ر ستخدامتاخیر گزینش  معرفي   روز از  ری چهارمسی آزمون ا

   28/07/1400  مورخ شنبه چهارلغايت   27/07/1400  مورخ  شنبهسه 

شدگانو  ستخدام نهائي  معرفي  سیدوره مهارت آموزی و ا سری چهارم( 1400سال  هنرآموزان حق التدری  روز از  )

  30/07/1400  مورخ جمعهلغايت   29/07/1400  مورخ  شنبهپنج

شهيد رجائي )تهران( به آدرس شگاه تربيت دبير  شي دان سبت    http://portal.sru.ac.ir  با مراجعه به پرتال آموز ن

 مدارک زير اقدام نمايند . بارگذاریمشخصات درخواستي و  به تکميل
 

 رنگي با پشت زمينه سفيد )تهيه شده در سال جاری( . 3*4يك قطعه عکس تمام رخ  -1

 يك سری كپي كامل از صفحات شناسنامه . -2

 .هوشمنديك سری كپي از پشت و روی كارت ملي  -3

 دانشنامه مدرک تحصيلي مورد تأييد استان سهميه خدمتيگواهينامه يا يك سری كپي  -4

http://portal.sru.ac.ir/
http://lmsmaharat.sru.ac.ir/
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و يا  يك سری تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت خدمتي )ويژه برادران( و يا گواهي انجام خدمت نظام وظيفه -5

 . حکم كارگزيني

 )مخصوص معرفي شدگان حق التدريس( معرفي نامه استان سهميه خدمتي -6

 (آزمون استخدامي)مخصوص معرفي شدگان  ) درصورت وجود( نخواني قرآن كريمرواروخواني و كپي مدرک  -7

 (آزمون استخدامي)مخصوص معرفي شدگان  ) درصورت وجود( (ICDL) كپي مدرک مهارتهای هفتگانه -8

 ، نيازی به بارگذاری آنها نمي باشد. 7و  6تذكر : در صورت عدم وجود مدارک شماره 

صورت : تذکر مهم ضوریبه جهت برگزاری دوره به  شگاه وجود ندارد.  غير ح ضوری به دان ، امکان مراجعه ح

ترم می بایستتتت یکزید مدارا را نزد  ود نگه دا تتتته و منتعر ابعدکه بعدی محمهارت آموزان بنابراین 

 دانشگاه در  صوص نحوه تحویل مدارا با ند.

 تذكر مهم :

آماده تا در زمان مقرر كیلو بایت  250و حجم زیر  JPGفرمت شککده جهت آپلود مي بايسککت با  اسکککن های فايل    

در صککورتي كه مدرک بارگذاری  از گرفتن عکس از مدارک جهت بارگذاری جدا خودداری نمایید. گردد . بارگذاری

شد ، از پرونده  ضوح كافي برخوردار نبا شده و پرونده مهارت آموز شده از و خواهد دارای نقص مدرک آموز  مهارتحذف 

  شد.

گوگل یا  مرورگر اینترنت اكسپلورر از استفاده بامنحصرا  بايست مي دانشگاه نام ثبت سيستم به ورود جهت

شاني  كروم ستفاده مي كنيد ،  10اگر از ويندوز  اييد.مراجعه نم   http://portal.sru.ac.irبه ن نمی توانید از ا

 و حتما مي بايست به دنبال مرورگر اكسپلورر            باشيد استفاده كنید             Edgeمرورگر       

 كليك نماييد.« ورود به سیستم»روی گزينه 

 .از اینکه وارد صفحه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شده اید مطمئن شوید

 

در صککفحه بعد برای عبور  از صککفحات امنيتي روی عبارتهای مشککخص شککده به ترتيم كليك نماييد. اين نمونه  -1

       مي باشککد . در خصککوص سککاير مرورگرها صککفحاتي مشککابه وجود دارد كه  مرورگر اينترنت اكسککپلوررمربوط به 

  .مي بايست با قبول امن بودن صفحه ، از آن عبور كنيد

 

1 
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 را وارد نماييد.و عبارت امنيتي در صفحه بعد شناسه كاربری و گذرواژه خود  -2

 

 :شما كاربری شناسه

مي  ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « r001 ملی بدون صفر ابتداییشماره » معرفی شدگان آزمون استخدامی:

 باشد.

 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « r001 كد رهگیری معرفی نامه» معرفی شدگان حق التدریس:

 مورد نیاز است. گذرواژه رقم كد ملی جهت ثبت  10تمام 

 باشد :2345678900: كد ملي و  19911111شما :  كد رهگيریر صورتي كه د مثال عنوان به 

 r00199111111 شناسه كاريری:       

 0023456789:  گذرواژه               

ید به منزله آن ه امطابق دستورالعمل فوق اقدام نموده ولي موفق به ورود به سيستم نشد در صورتي که تذکر مهم :

. این عزیزان مي بایست مشخصات شما از طریق امور استخدامي وزارت آ.پ به دانشگاه ارسال نشده استاست که 

 مراجعه نمایند.بررسي موضوع به امور استخدامي استان محل خدمت خود جهت 

 اطالع رساني خواهد شد.  قطعا واتمام فرآیند فوق اسامي این عزیزان متعاقبا به دانشگاه اعالم  از عدبدیهي است ب

 

 ضميمه این اطالعيه آمده استمعرفي شدگان اسامي و مشخصات 
 

و قبل از تکميل اطالعات، لطفاً راهنمای  پذيرش غير حضوری دانشجويان جديدالورودبعد از ورود به سيستم در صفحه 

های موجود كليك كرده و كليه اطالعات رديف«انتخاب»كلمه موجود را به دقت مطالعه نماييد. سپس به ترتيم روی 

شما مشخص شده ، آن را به  مهارت آموزیشماره در باالی اين صفحه  خواسته شده را به دقت و صحيح تکميل نماييد.

 خاطر بسپاريد.
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 كه مي بايست يکي از موارد موجود را انتخاب نمايند. برادر پذيرفته شدگانمخصوص   :تعیین وضعیت نظام وظیفه -1

صیلی: -2 شدكه  در اين بخش تاییدیه تح شدگان حق التدريس مي با صوص معرفي  شماره رهگیری و تاریخ  مخ

سهميه خدمتيرا كه از  معرفی نامه ای ستان  شدگان نيازی به تکميل  دريافت نموده ايد وارد كنيد. ا بقيه معرفي 

 ندارند.

 

شجو )اطالعات  -3 سمت اول( : دان شده را به ترتيم تکميل نماييدق سته  سال در اين بخش كليه اطالعات خوا . ار

شد ومهارت آموز عکس  ست. در اين مرحله مي با صالح آن به هيچ عنوان امکان پذير ني سمت هايي از فرم ،  ا در ق

نام محل و كد آن مورد نياز اسککت. برای يافتن آن كافيسککت قسککمتي از نام را در فيلد مربوط تايه نموده و گزينه 

 صحيح را انتخاب نماييد.

 
صککحت كليه اطالعات مندرد در فرم ها حائز اهميت مي باشککد . لطفا از ثبت اطالعات غير واقعي و يا  تذکر مهم :

 .جددا خودداری نماييدديگران در فرم ها  اطالعات

ساني ها  شماره تلفن همراه و ایمیلاطالعات مربوط به  ست ، كليه اطالع ر سيار مهم ا اين طريق انجام از شما ب

در مي باشد. مهارت آموز خواهد شد و عواقم عدم دقت در صحت اطالعات ثبت شده در اين بخش متوجه شخص 

 همراهی را ثبت فرمایید كه متعلق به كد ملی شما می باشد.این بخش حتما شماره تلفن 

 

پس از تکمیل كلیه فیلدها در قسمت آخر می بایست اطالعات خود را تایید نموده و در نهایت دكمه 

 اعمال تغییرات را كلیک كنید.

 
 مواجه مي شويد.« شد انجامعمليات با موفقيت »در صورتي كه كليه فيلدها به درستي تکميل شده باشند با پيغام 

 نمايش داده مي شود. «تاييد»جلوی اين رديف عبارت  پذيرش غير حضوری دانشجويان جديدالوروددر صفحه 

و بعد  در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته شده را به دقت تکميل نماييد. قسمت دوم(:)اطالعات دانشجو  -4

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.
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خانواده معظم شکاهد و اياارگران مي باشکد كه الزم اسکت  مهارت آموزاناين قسکمت مختص  اطالعات ایثارگری: -5

صورت وجود ، ی كه با اسککتفاده از سککهميه ايشککان در آزمون شککركت نموده انداطالعات اياارگری فرد در آن  در 

 تکميل گردد.

شجو -6 شغلی، اجتماعی و فرهنگی دان سمت نيز : فعالیتهای  صوردر اين ق صوص فعاليت در  -تي كه در اين خ

اطالعات خواسکته شکده را به دقت هايي داريد . مي بايسکت بعد از ورود به صکفحه روی گزينه ايجاد كليك كرده و 

 تکميل نماييد.

سال فایل مدارک -7 سکن نموده ايد : ار شده كه قبال ا سته  ست كليه مدارک خوا سمت الزم ا  بارگذاریدر اين ق

 الزم به يادآوری است : .ماييدفر

 مدارک جدا خودداری نماييد. عکس موبايلي  بارگذاریاز  -

صورتي كه از فرمت   jpgفرمت فايل فقط  - شد . در  ستفاده كنيد . فرآيند ادامه   zipو يا   rarو يا  pdfبا و ... ا

 نمي يايد.

 كيلو بايت باشد. 250حجم فايل كمتر از  -

 
نشککاني محل با كليك روی گزينه ايجاد ، و در صککفحه جديد  روی عبارت ارسککال كليك كنيد .رای اين كار الزم اسککت ب

شخص نماييد. شده را م سکن  شما و روی عبارت اعمال تغييرات كليك كنيد.  ذخيره فايل ا صورتي كه تعداد مدارک  در 

 د.بيش از يك برگ مي باشد ، مجددا روی گزينه ايجاد كليك كرده و مراحل را تکرار كني

 
 .شوند بارگذاریگردد تا كليه مدارک اين كار تکرار 

 نذكرات مهم:

 نبايد بدون مدرک باشند.الزامي هيچ يك از موارد خواسته شده  -

ضوری   شککده در زمان بارگذاریصککحت مدارک  - شدكه  پذیرش ح  زمان و مکان آن متعاقبا اعالم خواهد 

  مدرک خواسته شده دقت كافي داشته باشيد.و واضح صحيح  بارگذاریبنابراين نسبت به  .بررسي مي گردد
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شتباه در  - صورت ا ست.  بارگذاریدر  سير ممکن ا ضوری از همين م امکان  ويرايش آن تا قبل از زمان پذيرش ح

فقط كافيسککت بعد از كليك روی عبارت ارسککال و ورود به صککفحه سککند الکترونيکي ، روی عالمت ضککربدر كنار 

 رده و آن را حذف كرده و مجددا مبادرت به ارسال مدرک صحيح نماييد.شده كليك ك بارگذاریمدرک 

 

علي الحساب در اين مرحله ، : (مخصوص معرفی شدگان حق التدریس) پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه -8

اين قسککمت وارد «  انتخاب»دريافت مي گردد. برای اين كار بعد از كليك روی عبارت  درصککد شککهريه دوره 75

كليك نماييد. در ادامه به صککفحه  بانک مركزیشککده و روی آيکن « پرداخت های الکترونيکي دانشککجو»صککفحه 

 طي نماييد.با كارت بانکي دارای رمز دوم شاپرک بانك مركزی متصل شده و فرآيند پرداخت الکترونيکي را 

 

مبلغي بابت خدمات : (معرفی شووودگان حق التدریسمخصووووص ) پرداخت الکترونیکی مبلغ ویژه خدمات جانبی -9

ست . برای  صورت الکترونيکي قابل پرداخت ا سمت به  شده كه در اين ق شخص  شکيل پرونده م جانبي پذيرش و ت

صفحه «  انتخاب»اين كار بعد از كليك روی عبارت  سمت وارد  شجو»اين ق شده و « پرداخت های الکترونيکي دان

 نموده و مانند مرحله قبل اقدام فرماييد.روی آيکن بانك مركزی كليك 

 

پس از تکميل مراحل فوق در اين قسمت : اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو -10

ضوری خود را نهايي نموده و از فرم های مربوطه پرينت تهيه كنيد. ست ، فرآيند پذيرش غير ح شته  الزم ا توجه دا

 دیگر قادر به ویرایش اطالعات بخش های قبلی نخواهید بود.، باشيد بعد از تاييد نهايي اين بخش 

« آماده سازی جهت چاپ»ورود به صفحه و مشاهده اطالعات خود ، در پايين صفحه گزينه از برای اين كار پس 

 را انتخاب نماييد.  …Printعبارت  Fileادامه از منوی كليك نماييد. در را 

 را كليك كنيد.  printپرينتر متصل به رايانه خود را انتخاب نموده و دكمه ، در ليست پرينتر نمايش داده شده 

صورتي كه پرينتری به رايانه خود متصل نداريد ، از فرم ها  سخه ، در  تهيه نموده و در محل ديگری اقدام به  pdfن

 استفاده نماييد.شکل زير  2يا  1ار در ليست پرينتر ها از گزينه تهيه پرينت نماييد . برای اين ك

حتما از این قسمممت پرینت تهیه نموده و تا زمان پذیرح حرمموری نزد خود نگهداری نمایید. پذیرح 

 .حروری شما منوط به ارایه این فرم ها می باشد

شده و صفحه خود  شده ايد مجددا وارد  صورتي كه موفق به تهيه پرينت ن سمت  در  اقدام نماييد و يا به راهنمای 

 چه صفحه خود مراجعه كنيد.
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در اين قسمت نيز فرم گواهي پذيرش غير حضوری را مشاهده مي :  چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو -11

 .تا روز پذیرح حروری نزد خود نگهداریدكنيد كه مي بايست مانند مراحل فوق از آن پرينت تهيه نماييد و 

را به اتمام نرسانند ، امکان حضور  8و  7مهارت آموزان محترم توجه داشته باشند در صورتي که مراحل 

 در کالسهای درس را نخواهند داشت.

 

شما در باالی اين برگه ها ثبت مي باشد كه تا پايان دوره ، جهت كليه امور  مهارت آموزیشماره  -1

 آن كوشا باشيد. آموزشي به آن نياز داريد . در حفظ و نگهداری

 را پيگيری نماييد.در خصوص نحوه برگزاری كالسها حتما اطالعيه های بعدی دانشگاه  -2

و از برگه های پذيرش غير حضکوری  ديانجام داده باشک يرا به درسکت یحضکور ريغ رشيمراحل پذ هيكه كل يدر صکورت

ضمون:  يامکيپ پرينت تهيه نماييد، سالم به اطالع م شده محترم رفتهیپذ»با م ساند فرآ یبا   ریغ رحیپذ ندیر

در برخي موارد به جهت اختالالت مخابراتي  شما ارسال خواهد شد. یبرا« ...دیبه اتمام رس تیشما با موفق یحرور

 احتماال اين پيامك دريافت نمي گردد. ،و تنظيمات گوشي تلفن همراه شما

 

 توجه: عدم ثبت نام الکترونیکی در مدت اعالم شده به منزله ی 

 در این دانشگاه می باشد. شركت در دوره مهارت افزاییانصراف از 
 

 

ی معاونت آموزشی كانال ارتباط جهت  مشاهده اطالعیه های بعدی می توانید درپس از انجام مراحل فوق 

  عرو شوید.به نشانی زیر پیام رسان سروح در 

https://splus.ir/srttu_edu 

 

 تذکرات مهم:

https://splus.ir/srttu_edu
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نگران اصالح در صورتي كه برخي اطالعات شما در زمان پذيرش غير حضوری  به اشتباه در سيستم ثبت شده است ،  -1

 آن نباشيد . جهت اصالح اطالعات متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.

 

در دانشگاه تربيت دبير شهيد  برگزاری دورهرا در مدت زمان  دروس مربوطمحترم مي بايست تمام مهارت آموزان  -2

كمتر باشد و در آزمون جامع نيز مي  14همچنين معدل كل آن آنها نبايد از  بگذرانند. 12رجايي با نمره باالی 

 ايشان صادر گردد.برای  گواهینامه دوره مهارت آموزیرا كسم نمايند تا  14بايست حداقل نمره 

   

 معرفي شدگان آزمون استخدامي نيازی به ارسال مدارک ندارند. -3

 

 (سری چهارم) 1400سال دوره مهارت آموزی و استخدام هنرآموزان حق التدریسنهائی  معرفی شدگان -4

، به  را مدارک خودبا توجه به شرايط انتشار ويروس كرونا و لزوم رعايت دستور العمل های بهداشتي،  مي بايست 

 صورت غير حضوری و از طريق ارسال پستي به نشاني رابطين استاني كه در ادامه خواهد آمد ارسال نمايند.

 لطفا قبل از ارسال مدارک به موارد زیر به دقت توجه فرمایيد :

  دد.به صورت کامل و واضح درج گر نام و نام خانوادگی و شماره مهارت آموزی و رشته شغلیروی مرسوله پستی 

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

  است. مهارت آموزدر زمان مقرر به عهده ارسال مدارک عواقب عدم  

 :)مخصوص معرفی شدگان حق التدریس( مدارک مورد نیاز

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

 كپي كامل از صفحات شناسنامه . يك سری -2

 .هوشمنديك سری كپي از پشت و روی كارت ملي   -3

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

 و يك سری تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت خدمتي )ويژه برادران( و يا گواهي انجام خدمت نظام وظيفه -5

 . يا حکم كارگزيني

 اصل معرفي نامه استان سهميه خدمتي -6

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

دریایت پرینت از ابعدات ثبت  تتتده تودتتتج دانشتتترو در پ یر  در صتتتورتی مه مویه به  تذکر مهم :

  نشده اید. غکرحضوری

ص شخ صفحه  سه كاربر يبعد از ورود به  شنا ستان با همان  صفحه  يو گذرواژه قبل یدر پرتال گل پذيرش غير ». وارد 

اتمام پ یر  مرحله )« انتخاب»روی عبارت  سکککتيبا يشکککد كه م ديخواه« حضکککوری دانشکککجويان جديدالورود

 ( كليك نموده تا گواهي مربوطه را مشاهده نماييد.غکرحضوری و چاپ یرم مشخصات مامل دانشرو
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  پیگیری امور آموزشی -ب

 

در   فرآيند آموزش غير حضوریشما مي باشد و  مشاهده اطالعات آموزشيمنحصرا جهت  پرتال آموزشی گلستان -1

 انجام مي پذيرد.  http://Lmsmaharat.sru.ac.irنشاني  بهدانشگاه  سامانه آموزح الکترونیکی

 

 

 خواهد آمد.همين صفحه در  بعدیاطالعيه جدول و نحوه برگزاری كالسهای شما در  -2

 مي توانيد با رابطين استاني خود در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در تماس باشيد. جهت كسم اطالعات بيشتر -3

 

 مشخصات رابطین استانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 ردیف
استان محل 

 خدمت
 سمت خانوادگینام  نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 پیرقلی کیوی محمد اردبیل 1

کارشناس مسئول 

آموزش فنی 

 حرفه ای
04533521466 

اداره کل  -میدان باکری -اردبیل

آموزش و پرورش استان اردبیل کد 

 5619833467پستی 

 اکبری داوود اصفهان 2
کارشناس ارتباط 

 ها سیپرد
0 

3137108615 

باغ گلدسته بلوار هشت  ابانیاصفهان خ

بهشت اداره کل آموزش و پرورش 

اتاق  1استان اصفهان ساختمان شماره 

 8145813331 یکد پست 128

 فریبا البرز 3
عسگری 

 گودرزی
 02632507014 کارشناس رابط

کرج عظیمیه باالتر از میدان مهران  

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 

ربزی و آموزش نیروی اداره برنامه 

 31555797178انسانی کدپستی

 عزیزی علی اکبر ایالم 4
ریس اداره فنی و 

 کار دانش
08433342002 

اداره کل -انتهای خیابان بعث-ایالم

اداره  -آموزش و پرورش استان ایالم

فنی حرفه ای و  کاردانش کد پستی 

6931719656 

5 
آذربایجان 

 شرقی
 محمدی فاضل 

رئیس اداره 

آموزش های فنی 

و حرفه ای و 

 کاردانش استان

04135538062 

خیابان  -خیابان ارتش جنوبی  -تبریز

اداره کل آموزش و  -نیروی انتظامی 

پرورش استان آذربایجان شرقی اداره 

آموزش فنی حرفه ای و کاردانش 

 5138664611کدپستی 

6 
آذربایجان 

 غربی
 محمدی قدیر

رئیس اداره فنی و 

حرفه ای و 

کاردانش استان 

 آذربایجان غربی

04432222594 

خیابان امام - یهاروم-آذربایجان غربی 

اداره کل آموزش و پرورش استان  -

 3ذربایجان غربی ساختمان شماره آ

-ریاست اداره فنی حرفه ای و کاردانش 

 5713715765قدیر محمدی کد پستی 

http://lmsmaharat.sru.ac.ir/
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 ردیف
استان محل 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

کار با تلفن محل 

 پیش شماره
 نشانی پستی

 سلیمانی اصغر بوشهر 7

کارشناس مسئول 

آموزش های فنی 

 و حرفه ای 

077-
33333508 

 -خ شهیدآوینی-خ عاشوری-بوشهر

کد پستی -اداره کل آموزش و پرورش

75158-83979 

8 
چهارمحال و 

 بختیاری
 مردانی کرانی فریبرز

کارشناس مسئول 

 آموزش متوسطه
03832223863 

 -شهرکرد  -استان چهارمحال و بختیاری 

اداره -روبروی مصلی-خیابان  طالقانی

اداره -کل آموزش و پرورش استان 

فریبرز -آموزش دوره اول متوسطه 

 8817684949مردانی کدپستی 

9 
خراسان 

 جنوبی
 معنوی غالمحسین

کارشناس مسئول 

آموزش 

کشاورزی و 

کاردانش استان 

 خراسان جنوبی

05632439905 

اداره کل آموزش  -بلوار معلم -بیرجند

وپرورش خراسان جنوبی ساختمان 

کارشناس کاردانش کد پستی  1شماره 

9717853566 

10 
خراسان 

 رضوی
 حسین پور حسین

رییس اداره 

آموزش دوره 

دوم متوسطه فنی 

وحرفه ای 

 وکاردانش

05132226427 

حدفاصل -خیابان امام خمینی-مشهد

اداره کل -شهداایستگاه سراب ومیدان 

آموزش وپرورش خراسان رضوی 

 9133714165کدپستی 

11 

خراسان 

-شمالی

 بجنورد

 حاجی زاده گلرخ

کارشناس مسئول 

کاردانش و 

 کشاورزی
05832239313 

میدان  -بجنورد -استان خراسان شمالی

بازرگانی اداره کل آموزش وپرورش 

کد  1614خراسان شمالی صندوق پستی 

رابط گلرخ حاجی  9415915969پستی 

زاده کارشناس مسئول کاردانش و 

 کشاورزی

 برمال امین خوزستان 12
رییس اداره فنی 

 وحرفه ای 
06132358018 

میدان بسیج -اهواز-خوزستان

اداره کل -فلکه ساعت-مستضعفین

آموزش وپرورش  خوزستان کارشناس 

آموزش کاردانش   اقای محمد مندنی 

کدپستی  633زاده صندوق پستی 

6133743151 

 آقاجانلو عباس  زنجان 13

کارشناس اجرای 

دوره های 

 آموزشی
02433133207 

 -بلوار دارالقرآن کریم  -زنجان 

جنب ساختمان  -روبروی مصلی 

کد  -مدیریت و برنامه ریزی استانداری 

 4513869996پستی:

 یوسفیان وحید سمنان 14

رئیس اداره فنی 

حرفه ای 

 وکاردانش
02333349552 

بلوار سعدی نرسیده به میدان  -سمنان

امام اداره کل آموزش و پرورش استان 

 3513913183سمنان کد پستی 
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 ردیف
استان محل 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

15 
سیستان و 

 بلوچستان
 نجاربرقی مسعود

کارشناس مسئول 

 کاردانش
۰۵۴-

۳۳۴۲۶۲۵۹ 

اداره کل آموزش  -قلنبر  بلوار-زاهدان

معاونت آموزش  -و پرورش استان 

کارشناسی کاردانش کد پستی  -متوسطه 

نجار کارشناس مسئول  -9816913415

 کاردانش و کشاورزی

 محمدامین شهر تهران 16
فروتن 

 محرمی

کارشناس 

 آموزش کاردانش
02188988022 

چهارراه -خیابان طالقانی غربی-تهران

آموزش و پرورش اداره کل -سرپرست 

-108اتاق -طبقه اول-شهر تهران

کارشناس کاردانش کدپستی 

1416633455 

17 
شهرستانهای 

 تهران
 رفیعی التفات

سرپرست اداره 

 فنی و حرفه ای
02155063765 

بزرگراه بعثت خ شهید بخارایی خ -تهران

شهید سمیعی مقابل درب شمالی پارک بعثت 

داره کل آموزش و پرورش شهرستان های 

 1187613911تهران کد پستی 

 الهی سمیه فارس 18
کارشناس برنامه 

 ریزی 
07132358018 

اداره کل -خیابان معدل شرقی  -شیراز

 -2طبقه  -آموزش و پرورش استان

کد پستی -واحد اموراداری

7134786187 

 شهری ساسان قزوین 19
رییس اداره فنی و 

 حرفه ای کاردانش
028-

33327917 

 دیسرداران بلوار شه دانیم نیقزو

اداره کل   ،ی.جنب استانداریمانیسل

 2آموزش و پرورش ساختمان شماره 

کد  -و کاردانش یو حرفه ا ی،اداره فن

 3414613685 یپست

 حمیدی مسعود  قم 20

رئیس اداره فنی و 

ای و حرفه

 کاردانش
02532938036 

اداره کل  2قم بلوار امین، کوچه شماره 

 استان قمآموزش و پرورش 

 یوسفی حبیب اهلل کردستان 21
کارشناس فنی 

 وحرفه ای
08733177005 

اداره  -خیابان اکباتان  -سنندج-کردستان 

کل اموزش و پرورش استان کردستان 

کدپستی -اداره فنی حرفه ای 

6615763661 

 مومن زاده مریم کرمان 22

کارشناس 

آموزش فنی و 

 حرفه ای

034-
32229002 

اداره کل آموزش و  -خیابان معلم 

اداره آموزش  -پرورش استان کرمان 

های فنی و حرفه ای و کاردانش 

  7613857569کدپستی:

 شاهینی حامد کرمانشاه 23

رئیس اداره 

آموزش فنی 

حرفه ای و 

کاردانش اداره کل 

 استان کرمانشاه

08338225989 

بلوارمصطفی امامی خیابان -کرمانشاه 

اداره  6714733587 معلم کد پستی

 -آموزش فنی حرفه ای و کاردانش

 حامد شاهینی
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 ردیف
استان محل 

 خدمت
 سمت نام خانوادگی نام

تلفن محل کار با 

 پیش شماره
 نشانی پستی

24 
کهگیلویه و 

 بویر احمد 
 محمد 

حسین زاده 

 حسن آباد 

رئیس اداره 

آموزش های فنی 

و حرفه ای و 

 کاردانش 

00742223198 

چهارباغ استقالل میدان معلم  یاسوج 

اداره کل آموزش و پرورش ساختمان 

اداره آموزش های فنی حرفه  3شماره 

ای کار دانش آقای محمد حسین زاده 

 7591971349کد پستی 

 زارع حسین  گلستان  25

رییس اداره 

آموزش های فنی 

حرفه ای و 

کاردانش استان 

 گلستان 

01732624114 

شهید بهشتی  استان گلستان  گرگان خ

شهرک بهارستان اداره کل  23بهشت

آموزش و پرورش استان گلستان کد 

 زارع - 4913858188پستی 

 داودی  کاظم  گیالن 26

رییس اداره فنی و 

حرفه ای و 

 کاردانش 
01333329527 

اداره کل  -میدان فرهنگ  -رشت 

آموزش وپرورش استان گیالن.اداره فنی 

کد پستی  و حرفه ای  کارو دانش داودی

4184983111 

 سپهوند امین لرستان 27

رئیس اداره فنی، 

حرفه ای و 

 کاردانش
06633401772 

اداره کل آموزش -میدان امام-خرم آباد

و پرورش لرستان کدپستی 

6814639599 

 قلیان حسین مازندران 28
کارشناس مسئول 

 آموزش کاردانش
011-

33329330 

میدان امام  -ساری  -مازندران 

اداره -ابتدای خیابان فرهنگ-حسین)ع(

-کل آموزش و پرورش مازندران

اداره -ساختمان معاونت آموزش

-آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش

 4718813765قلیان کدپستی

 یارمحمدی علی مرکزی 29
کارشناس مسئول 

 فنی و حرفه ای
08633136716 

خیابان شهید شیرودی اداره کل -اراک 

پستی آموزش و پرورش کد 

3819713133 

 فرشته هرمزگان 30
احمدی 

 طیفکانی

کارشناس مسئول 

 کاردانش
07633333517 

میدان امام خمینی خیابان -بندرعباس 

فلسطین اداره کل آموزش و پرورش 

 7916785519استان هرمزگان کدپستی 

 فخار عمران همدان 31
کارشناس مسئول 

 فنی وحرفه ای
08138268053 

-طالقانی خیابان فرهنگ همدان خیابان 

ساختمان -اداره کل آموزش وپرورش 

-طبقه دوم  -5شماره 

 6515738448کدپستی

 ابراهیم یزد 32
فالحتی 

 مروست

رئیس اداره 

آموزش های فنی، 

حرفه ای و 

 کاردانش

03533144681 

اداره کل  -چهارراه فرهنگیان -یزد

آموزش و پرورش استان یزد کد پستی 

8917697745 

 با آرزوی توفيق                                                                                                         

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                              


