بسمه تعالی

اطالعیه شماره 2
قابل توجه معرفی شدگان نهائی رشته های شغلی هنر آموز و استاد کار
نهمین آزمون استخدام پیمانی سال  1400وزارت آموزش و پرورش
شاغل در هنرستانها و مراکز کارودانش

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
ضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي ،به اطالع مي رساند  ،فرآيند پذيرش
و آموزش شما عزيزان در اين دانشگاه به دو مرحله تقسيم مي گردد.
الف -پذيرش غير حضوری در سامانه آموزش دانشگاه به نشاني

http://portal.sru.ac.ir

ب -پيگيری امور آموزشي و دريافت فايل های الکترونيکي دروس در سامانه آموزش مجازی به نشاني:
http://Lmsmaharat.sru.ac.ir

الف -پذیرش غیر حضوری
زمانبندی و نحوه ثبت نام و مدارک الزم برای پذیرش غیر حضوری به شرح زير اعالم ميگردد ،خواهشمند است
با دقت كامل و رعايت زمانبندی ذكر شده نسبت به انجام فرآيند تا آخرين مرحله اقدام نماييد.
در این مرحله  ،کلیه فرآیند به صورت اینترنتی انجام خواهد شد لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا
خودداری نمایید.
كليه معرفي شدگان اين مرحله از روز دو شنبه مورخ  1401/05/24با مراجعه به پرتال آموز شي دان شگاه تربيت دبير
شهههيد رجائي هتهرانب به آدرس  http://portal.sru.ac.irنسههبت به تکميل مشههاتههاخ درخواسههتي و بارگذاری
مدارک اقدام نمايند .
تذكر مهم :
فايل های اسههکن شههده جهت آپلود مي بايسههت با فرمت  JPGو حجم زير  250كيلو بايت آماده تا در زمان مقرر
بارگذاری گردد  .از گرفتن عکس از مدارک جهت بارگذاری جدا خودداری نماييد .در صههورتي كه مدرک بارگذاری
شده از و ضوح كافي برخوردار نبا شد  ،از پرونده مهارخ آموز حذف شده و پرونده مهارخ آموز دارای نقص مدرک خواهد
شد.
جهت ورود به سيستم ثبت نام دانشگاه مي بايست منحترا با استفاده از مرورگر اینترنت اكسپلورر يا گوگل
كروم به ن شاني  http://portal.sru.ac.irمراجعه نماييد .اگر از ويندوز  10ا ستفاده مي كنيد  ،نمی توانيد از
مرورگر

Edge

استفاده كنيد و حتما مي بايست به دنبال مرورگر اكسپلورر
1

باشيد

روی گزينه «ورود به سيستم» كليك نماييد.
از اينکه وارد صفحه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی شده ايد مطمئن شويد.

 -1در صههفحه بعد برای عبور از صههفحاخ امنيتي روی عبارتهای مشههاص شههده به ترتيم كليك نماييد .اين نمونه
مربوط به مرورگر اينترنت اكسههپلورر مي باشههد  .در ختههوی سههاير مرورگرها صههفحاتي مشههابه وجود دارد كه
مي بايست با قبول امن بودن صفحه  ،از آن عبور كنيد.

1

 -2در صفحه بعد شناسه كاربری و گذرواژه خود و عبارخ امنيتي را وارد نماييد.
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شناسه كاربری شما «شماره داوطلبی آزمون  »r003و گذرواژه فقط شماره ملی ده رقمی مي باشد.
تمام  10رقم كد ملی جهت ثبت مورد نياز است.
به عنوان مثال در صورتي كه شماره داوطلبي شما  99111111 :و كد ملي 0023456789 :باشد :
شناسه كاريریr00399111111 :
گذرواژه 0023456789 :
تذکر مهم  :در صورتي که مطابق دستورالعمل فوق اقدام نموده ولي موفق به ورود به سيستم نشده اید به منزله آن
است که فرآیند بررسي صالحيت عمومي شما در هسته گزینش استان محل خدمت به اتمام نرسيده است .این عزیزان
در صورتي که در ردیف معرفي شدگان یک برابر ظرفيت آزمون استخدامي سال  1400بوده و پرونده گزینشي تکميل
کرده باشند  ،مي بایست جهت تکميل فرآیند گزینش با هماهنگي قبلي ضمن تماس تلفني به هسته گزینش استان متقاضي
استخدام مراجعه نمایند.
بدیهي است بعد از اتمام فرآیند فوق اسامي این عزیزان متعاقبا به دانشگاه اعالم و قطعا اطالع رساني خواهد شد.
اسامي و مشخصات معرفي شدگان یک برابر ظرفيت آزمون استخدامي سال  1400از طريق مركز برنامه ريزي منابع
انساني و اموراداري به ادارات کل استانهای مورد تقاضای استخدام ارسال شده است.
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بعد از ورود به سيستم در صفحه پذيرش غير حضوری دانشجويان جديدالورود و قبل از تکميل اطالعاخ ،لطفاً راهنمای
موجود را به دقت مطالعه نماييد .سپس به ترتيم روی كلمه «انتخاب»رديفهای موجود كليك كرده و كليه اطالعاخ
خواسته شده را به دقت و صحيح تکميل نماييد .در باالی اين صفحه شماره مهارت آموزی شما مشاص شده  ،آن را به
خاطر بسپاريد.

 -1تعیین وضعیت نظام وظیفه  :ماتوی پذيرفته شدگان برادر كه مي بايست يکي از موارد موجود را انتااب نمايند.

 -2اطالعات دان شجو (ق سمت اول)  :در اين باش كليه اطالعاخ خوا سته شده را به ترتيم تکميل نماييد .ار سال
عکس مهارخ آموز در اين مرحله مي با شد و ا صالح آن به هيچ عنوان امکان پذير ني ست .در ق سمت هايي از فرم ،
نام محل و كد آن مورد نياز اسههت .برای يافتن آن كافيسههت قسههمتي از نام را در فيلد مربوط تايه نموده و گزينه
صحيح را انتااب نماييد.

 مهارخ آموزان محترم حتما نسبت به ثبت استان و شهر محل خدمت خود مانند نمونه زير اقدام فرماييد.كليه مکاتبات بعدی دانشگاه با اين محل خواهد بود .كافيست در باش شهر محل خدمت حروف اوليه آن را
تايه نموده و از ليست باز شونده  ،شهر مد نظر خود را انتااب نماييد.

تذکر مهم  :صحت كليه اطالعاخ مندرج در فرم ها حائز اهميت مي باشد  .لطفا از ثبت اطالعاخ غير واقعي و يا اطالعاخ
ديگران در فرم ها جددا خودداری نماييد.
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اطالعاخ مربوط به شماره تلفن همراه و ايميل شما ب سيار مهم ا ست  ،كليه اطالع ر ساني ها از اين طريق انجام
خواهد شد و عواقم عدم دقت در صحت اطالعاخ ثبت شده در اين باش متوجه شاص مهارخ آموز مي باشد .در
اين بخش حتما شماره تلفن همراهی را ثبت فرماييد كه متعلق به كد ملی شما می باشد.
پس از تکميل كليه فيلدها در قسمت آخر می بايست اطالعات خود را تاييد نموده و در نهايت دكمه
اعمال تغييرات را كليک كنيد.

در صورتي كه كليه فيلدها به درستي تکميل شده باشند با پيغام «عملياخ با موفقيت انجام شد» مواجه مي شويد.
در صفحه پذيرش غير حضوری دانشجويان جديدالورود جلوی اين رديف عبارخ «تاييد» نمايش داده مي شود.
 -3اطالعات دانشجو (قسمت دوم) :در اين قسمت نيز ساير اطالعاخ خواسته شده را به دقت تکميل نماييد .و بعد
از تاييد دكمه اعمال تغييراخ را كليك كنيد.
 -4اطالعات ایثارگری :اين قسهمت ماتص مهارخ آموزان خانواده معظم شهاهد و اياارگران مي باشهد كه الزم اسهت
اطالعاخ اياارگری فردی كه با اسههتفاده از سهههميه ايشههان در آزمون شههركت نموده اند  ،در صورت وجود در آن
تکميل گردد.
 -5ار سال فایل مدارک :در اين ق سمت الزم ا ست كليه مدارک خوا سته شده كه قبال ا سکن نموده ايد بارگذاری
فرماييد .الزم به يادآوری است :
 از بارگذاری عکس موبايلي مدارک جدا خودداری نماييد. فرمت فايل فقط  jpgبا شد  .در صورتي كه از فرمت  pdfو يا  rarو يا  zipو  ...ا ستفاده كنيد  .فرآيند ادامهنمي يايد.
 -حجم فايل كمتر از  250كيلو بايت باشد.
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برای اين كار الزم اسههت روی عبارخ ارسههال كليك كنيد  .و در صههفحه جديد با كليك روی گزينه ايجاد  ،نشههاني محل
ذخيره فايل ا سکن شده را م شاص نماييد .و روی عبارخ اعمال تغييراخ كليك كنيد .در صورتي كه تعداد مدارک شما
بيش از يك برگ مي باشد  ،مجددا روی گزينه ايجاد كليك كرده و مراحل را تکرار كنيد.

اين كار تکرار گردد تا كليه مدارک بارگذاری شوند.
مدارک مورد نياز:
 -1يك قطعه عکس تمام رخ  3*4رنگي با پشت زمينه سفيد هتهيه شده در سال جاریب .
 -2تتوير صفحاخ اول و دوم شناسنامه .
 -3تتوير پشت و روی كارخ ملي هوشمند.
 -4تتوير گواهينامه يا دانشنامه مدرک تحتيلي مورد تأييد استان سهميه خدمتي
 -5تتوير كارخ پايان خدمت و يا معافيت خدمتي و يا گواهي انجام خدمت نظام وظيفه و يا حکم كارگزينيهويژه برادرانب
 -6تتوير مدرک روخواني و رواناواني قرآن كريم ه درصورخ وجودب
 -7تتوير مدرک مهارتهای هفتگانه) (ICDLه درصورخ وجودب
تذكر  :در صورت عدم وجود مدارک شماره  6و  ، 7نيازی به بارگذاری آنها نمی باشد.
تذكرات مهم:
 هيچ يك از موارد خواسته شده الزامي نبايد بدون مدرک باشند.-

صحت مدارک بارگذاری شده در زمان پذیرش نهایي برر سي مي گردد .بنابراين ن سبت به بارگذاری صحيح و
واضح مدرک خواسته شده دقت كافي داشته باشيد.

 در صورخ ا شتباه در بارگذاری امکان ويرايش آن تا قبل از زمان پذيرش ح ضوری از همين م سير ممکن ا ست.فقط كافيسههت بعد از كليك روی عبارخ ارسههال و ورود به صههفحه سههند الکترونيکي  ،روی عالمت ضههربدر كنار
مدرک بارگذاری شده كليك كرده و آن را حذف كرده و مجددا مبادرخ به ارسال مدرک صحيح نماييد.
 -6اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو :پس از تکميل مراحل فوق در اين قسمت
الزم ا ست  ،فرآيند پذيرش غير ح15ضوری خود را نهايي نموده و از فرم های مربوطه پرينت تهيه كنيد .توجه دا شته
باشيد بعد از تاييد نهايي اين باش  ،ديگر قادر به ويرايش اطالعات بخش های قبلی نخواهيد بود.
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برای اين كار پس از ورود به صفحه و مشاهده اطالعاخ خود  ،در پايين صفحه گزينه «آماده سازی جهت چاپ»
را كليك نماييد .در ادامه از منوی  Fileعبارخ … Printرا انتااب نماييد.
در ليست پرينتر نمايش داده شده  ،پرينتر متتل به رايانه خود را انتااب نموده و دكمه  printرا كليك كنيد.
در صورتي كه پرينتری به رايانه خود مت تل نداريد  ،از فرم ها  ،ن ساه  pdfتهيه نموده و در محل ديگری اقدام به
تهيه پرينت نماييد  .برای اين كار در ليست پرينتر ها از گزينه  1يا  2شکل زير استفاده نماييد.
حتما از اين ق سمت پرينت تهيه نموده و تا زمان پذيرش نهايی نزد خود نگهداری نماييد .پذيرش نهايی
شما منوط به ارايه اين فرم ها می باشد.
در صورتي كه موفق به تهيه پرينت ن شده ايد مجددا وارد صفحه خود شده و اقدام نماييد و يا به راهنمای سمت
چه صفحه خود مراجعه كنيد.

مهارت آموزان محترم توجه داشته باشند در صورتي که مرحله  6را به اتمام نرسانند  ،امکان حضور در
کالسهای درس را نخواهند داشت.
 -7چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو  :اين قسمت مروبط به دانشجويان دانشگاه مي باشد و شما نيازی به
چاپ اين گواهي نداريد.
تذکر مهم  :در صووتر ک م فت ب م دريا ت پرينت از اطالعات ثبت شوو ت ت وون دا دووپت در پ ير
غيرحضتري د ت اي .
بعد از ورود به صفحه شاتي در پرتال گلستان با همان شناسه كاربری و گذرواژه قبلي  .وارد صفحه «پذيرش غير
حضههوری دانشههجويان جديدالورود» خواهيد شههد كه مي بايسههت روی عبارخ «انتااب» مرحله ها مام پ ير
غيرحضتري و چاپ رم فدخصات افل دا دپتب كليك نموده تا گواهي مربوطه را مشاهده نماييد.

نکات مهم:
 -1شماره مهارت آموزی شما در باالی اين برگه ها ثبت مي باشد كه تا پايان دوره  ،جهت كليه امور آموزشي
به آن نياز داريد  .در حفظ و نگهداری آن كوشا باشيد.
 -2حتما اطالعيه های بعدی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری کالسها را پيگيری نمایيد.
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 -3در صورتي كه كليه مراحل پذيرش غير حضوری را به درستي انجام داده باشيد و از برگه های پذيرش غير حضوری
پرينت تهيه نماييد ،پيامکي با مضمون« :پذيرفته شده محترم با سالم به اطالع می رساند فرآيند پذيرش غير
حضوری شما با موفقيت به اتمام رسيد »...برای شما ارسال خواهد شد .در برخي موارد به جهت اختالالخ ماابراتي
و تنظيماخ گوشي تلفن همراه شما ،احتماال اين پيامك دريافت نمي گردد.

توجه :عدم ثبت نام الکترونيکی در مدت اعالم شده به منزله ی
انصراف از شركت در دوره مهارت افزايی در اين دانشگاه می باشد.
 -4پس از انجام مراحل فوق جهت مشاهده اطالعيه های بعدی می توانيد در كانال ارتباطی معاونت آموزشی
در پيام رسان سروش به نشانی زير عضو شويد.
https://splus.ir/srttu_edu

 -5مهارخ آموزان محترم مي بايست تمام دروس مربوط را در مدخ زمان برگزاری دوره در دانشگاه تربيت دبير شهيد
رجايي با نمره باالی  12بگذرانند .همچنين معدل كل آن آنها نبايد از  14كمتر باشد و در آزمون جامع نيز مي بايست
حداقل نمره  14را كسم نمايند تا گواهينامه دوره مهارت آموزی برای ايشان صادر گردد.
 -6معرفي شدگان آزمون استخدامي نيازی به ارسال مدارک ندارند.

پذیرش نهایي:
بعد از اتمام مهلت پذيرش غير حضوری و بررسي مدارک بارگذاری شده مهارخ آموزان توسط كارشناسان دانشگاه  ،پذيرش
دانشجو نهايي شده و پيامکي با مضمون « دانشجوي محترم با سالم ،به اطالع مي رساند فرآيند پذيرش نهايي شما با
موفقيت به اتمام رسيد  .از اين پس با شماره دانشجويي به عنوان نام كاربري و كدملي ده رقمي به عنوان گذرواژه

مي توانيد وارد سامانه آموزشي دانشگاه شويد» برای ايشان ارسال خواهد شد .در برخي موارد به جهت اختالالخ
ماابراتي و تنظيماخ گوشي تلفن همراه شما احتماال اين پيامك دريافت نمي گردد .متاسفانه با توجه به عدم وجود
شماره تلفن همراه برخی از مهارت آموزان در فايل ارسالی استانها ؛ امکان ارسال پيامک به اين عزيزان وجود
ندارد.
از اين پس با ورود دانشجو به سيستم آموزشي دانشگاه هگلستانب وضعيت تحتيلي و انتااب واحد دانشجو مطابق با
راهنماهای موجود در سيستم قابل مشاهده خواهد بود.
اين روال برای دانش پذيران محترم و متناسب با زمان بررسی مدارک پذيرش غير حضوری ،
به تدريج و در بازه زمانی حداقل يکماه ادامه خواهد يافت .
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 جهت ورود به سيستم آموزشي گلستان
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 در بدو ورود شما مي بايست شناسه كاربری و گذرواژه خود را به دلاواه و متناسم با راهنمای سيستم تغيير دهيد.
توصيه اكيد مي گردد در اين ختوی حتما اقدام فرماييد.
 يکبار از سيستم خارج شده و مجددا با شناسه كاربری و گذرواژه جديد وارد سيستم شويد  .در صفحه جديد مطابق
شکل زير:

 -1ابتدا شماره تلفن همراه خود را در محل « شماره تلفن همراه جديد براي ارسال کلمه عبور» ثبت كرده
 -2روی لينك « دريافت كد تاييد » كليك نماييد و منتظر باشههيد تا كد تاييد به شههماره تلفن همراه ثبت نامي شههما
ارسال گردد.
 -3در ادامه كد دريافتي را در محل «کد تایید» ثبت نماييد و دكمه اعمال تغييراخ را كليك نماييد.
از اين پس در صورخ فراموشي رمز عبور در هنگام ورود به سيستم با كليك روی عبارخ « بازيابي كلمه عبور

دانشجو » رمز جديد برای شما پيامك خواهد شد.
تذکرات مهم:
 -1انتخاب واحد شما بعد از پذیرش نهایي  ،توسط دانشگاه انجام خواهد شد.
 -2در صورتی كه برخی اطالعات شما در زمان پذيرش غير حضوری به اشتباه در سيستم ثبت شده است ،
نگران اصالح آن نباشيد  .فقط در صورتی كه رشته شغلی شما اشتباه ثبت شده می بايست از طريق امور
استخدامی استان محل خدمت خود مورد را پيگيری نموده تا با ارسال اصالحيه به وزارت آموزش و
پرورش  ،اقدامات الزم جهت اصالح آن به عمل آيد .
بديهی است تماس تلفنی يا مراجعه حضوری مهارت آموز در اين خصوص  ،به هيچ عنوان مقدور نمی
باشد.
 -3راهنمای استفاده از سامانه آموزشي گلستان ،بعد از ورود به سامانه  ،در سمت چه صفحه شاتي شما قرار داده
شده است .همچنين در نشاني « راهنمای فرآيند های سيستم » نيز قابل دسترسي است.
 -4جهت مشاهده وضعيت تحصيلی دانشجو  :روی عبارخ «اطالعات جامع دانشجو» كليك نماييد.
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در زمان ورود به اطالعات جامع دانشجو ،در صورتي كه آخرين وضعيت تحتيلي شما  ،ثبت نام نکرده مي باشد
به منزله انتااب واحد نشده است  ،منتظر باشيد تا انتااب واحد شما توسط همکاران ما در دانشگاه انجام پذيرد .
بعد از انتااب واحد  ،آخرين وضعيت تحتيلي شما  ،مشغول به تحصيل خواهد شد و فرآيند پذيرش شما به اتمام
خواهد رسيد.
 -5جهت مشاهده دروس و نمرات مي بايست در سامانه گلستان و از مسير منوی كاربر  /اطالعاخ جامع دانشجو /
كليك روی نيمسال مورد نظر  ،اقدام نماييد.

 -6بعد از طي مراحل فوق  ،كليه امور مربوط به پذيرش شما در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی با موفقيت به اتمام
رسيده است  .از اين پس جهت انجام امور آموزشی و دريافت فايل درس ها و اقداماخ مربوط به آزمون های پايان
دوره با مراجعه به سامانه آموزش های الکترونيکي دانشگاه به نشاني  http://Lmsmaharat.sru.ac.irو بنا به
دستورالعمل های موجود در آن ،فرآيند آموزشي شما ادامه خواهد يافت  ،و در پايان هر پودمان و بعد از برگزاری امتحان ،
فقط نمراخ شما در سامانه گلستان و در اطالعاخ جامع دانشجو قابل مشاهده مي باشد .
 -7مهارخ آموزان مي توانند از كليه امکاناخ آموزشي اين سامانه كه شامل دانلود جزواخ و كتابهای بارگزاری شده ،شركت در
كالسهای پرسش و پاسخ آنالين هبر اساس جدول زمانبندی كه متعاقبا اعالم خواهد شدب ،دانلود آرشيو كالسهای آفالين و
مطالعه اخبار مربوط به دوره ها ،بهره مند گردند .مهارخ آموز موظف است كليه اخبار و اطالعيه های مربوط به كالسها و
فعاليتها را از طريق همين سامانه دنبال نمايد و هرگونه سوال و مشکلي را از طريق ايميل  Maharat@sru.ac.irپيگيری

نمايد .همجنين كليه امور آموزشي دانش پذيران محترم مانند زمان و مکان و نحوه برگزاري دوره ها  ،ثبت
نمره و اعتراض به آن  ،امور اساتيد و گواهي پايان دوره و  ...نيز از واحد آموزش الکترونيکی دانشگاه
قابل پيگيری مي باشد.
 -8جدول و نحوه برگزاری کالسهای آموزشي در اطالعيه بعدی در همين صفحه خواهد آمد.
 -9جهت كسم اطالعاخ بيشتر مي توانيد با رابطين استاني خود در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در تماس باشيد.
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مشخصات رابطين استانی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی
رديف

استان محل

نام

نام خانوادگي

1

اردبيل

محمد

پيرقلي كيوي

2

اصفهان

داوود

اكبري

3

البرز

فريبا

4

ايالم

علي اكبر

عزيزي

فاضل

محمدي

قدير

محمدي

اصغر

سليماني

فريبرز

مرداني كراني

غالمحسين

معنوي

خدمت

سمت

تلفن محل كار با
پيش شماره

كارشناس مسئول
آموزش فني

نشاني پستي
اردبيل -ميدان باكري -اداره كل

04533521466

حرفه اي

آموزش و پرورش استان اردبيل كد
پستي 5619833467
اصفهان خيابان باغ گلدسته بلوار هشت

كارشناس ارتباط

0
3137108615

كارشناس رابط

02632507014

پرديس ها

بهشت اداره كل آموزش و پرورش
استان اصفهان ساختمان شماره  1اتاق
 128كد پستي 8145813331
كرج عظيميه باالتر از ميدان مهران

عسگري
گودرزي

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز
اداره برنامه ربزي و آموزش نيروي
انساني كدپستي31555797178
ايالم-انتهاي خيابان بعث-اداره كل

ريس اداره فني و
كار دانش

08433342002

آموزش و پرورش استان ايالم -اداره
فني حرفه اي و كاردانش كد پستي
6931719656
تبريز -خيابان ارتش جنوبي  -خيابان

رئيس اداره
5

آذربايجان
شرقي

آموزش هاي فني
و حرفه اي و

نيروي انتظامي  -اداره كل آموزش و
04135538062

آموزش فني حرفه اي و كاردانش

كاردانش استان

كدپستي 5138664611
آذربايجان غربي -اروميه -خیابان امام

رئيس اداره فني و
6

آذربايجان
غربي

حرفه اي و
كاردانش استان

اداره کل آموزش و پرورش استان04432222594

7

بوشهر

آموزش هاي فني

آذربايجان غربي ساختمان شماره 3
رياست اداره فني حرفه اي و كاردانش -

آذربايجان غربي
كارشناس مسئول

پرورش استان آذربايجان شرقي اداره

قدير محمدي كد پستي 5713715765
07733333508

و حرفه اي

بوشهر-خ عاشوري-خ شهيدآويني-
اداره كل آموزش و پرورش-كد پستي
83979-75158
استان چهارمحال و بختياري  -شهركرد -

8

چهارمحال و
بختياري

كارشناس مسئول
آموزش متوسطه

خيابان طالقاني-روبروي مصلي-اداره
03832223863

كل آموزش و پرورش استان -اداره
آموزش دوره اول متوسطه -فريبرز
مرداني كدپستي 8817684949

كارشناس مسئول
9

خراسان
جنوبي

بيرجند -بلوار معلم -اداره كل آموزش

آموزش
كشاورزي و
كاردانش استان
خراسان جنوبي

10

05632439905

وپرورش خراسان جنوبي ساختمان
شماره  1كارشناس كاردانش كد پستي
9717853566

رديف

استان محل
خدمت

نام

نام خانوادگي

حسين

حسين پور

سمت

تلفن محل كار با
پيش شماره

رييس اداره
10

خراسان
رضوي

مشهد-خيابان امام خميني-حدفاصل

آموزش دوره
دوم متوسطه فني

نشاني پستي

05132226427

وحرفه اي

ايستگاه سراب وميدان شهدا-اداره كل
آموزش وپرورش خراسان رضوي
كدپستي 9133714165

وكاردانش

استان خراسان شمالي -بجنورد -ميدان
خراسان
11

شمالي-

بازرگاني اداره كل آموزش وپرورش

كارشناس مسئول
گلرخ

حاجي زاده

بجنورد

كاردانش و

05832239313

كشاورزي

خراسان شمالي صندوق پستي  1614كد
پستي  9415915969رابط گلرخ حاجي
زاده كارشناس مسئول كاردانش و
كشاورزي
خوزستان-اهواز-ميدان بسيج
مستضعفين-فلکه ساعت-اداره كل

12

خوزستان

امين

برمال

13

زنجان

عباس

آقاجانلو

14

سمنان

وحيد

يوسفيان

مسعود

نجاربرقي

رييس اداره فني
وحرفه اي

06132358018

آموزش وپرورش خوزستان كارشناس
آموزش كاردانش اقاي محمد مندني
زاده صندوق پستي  633كدپستي
6133743151
زنجان  -بلوار دارالقرآن كريم -

كارشناس اجراي
دوره هاي

02433133207

آموزشي

مديريت و برنامه ريزي استانداري  -كد
پستي4513869996:

رئيس اداره فني
حرفه اي

روبروي مصلي  -جنب ساختمان

سمنان -بلوار سعدي نرسيده به ميدان
02333349552

وكاردانش

امام اداره كل آموزش و پرورش استان
سمنان كد پستي 3513913183
زاهدان-بلوار قلنبر  -اداره كل آموزش

15

سيستان و
بلوچستان

كارشناس مسئول

-۰۵۴

كاردانش

۳۳۴۲۶۲۵۹

و پرورش استان  -معاونت آموزش
متوسطه  -كارشناسي كاردانش كد پستي
 -9816913415نجار كارشناس مسئول
كاردانش و كشاورزي
تهران-خيابان طالقاني غربي-چهارراه

16

شهر تهران

محمدامين

فروتن

كارشناس

محرمي

آموزش كاردانش

سرپرست -اداره كل آموزش و پرورش
02188988022

شهر تهران-طبقه اول-اتاق -108
كارشناس كاردانش كدپستي
1416633455
تهران-بزرگراه بعثت خ شهيد بخارايي خ

17

شهرستانهاي
تهران

التفات

رفيعي

سرپرست اداره
فني و حرفه اي

02155063765

شهيد سميعي مقابل درب شمالي پارک بعثت
داره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي
تهران كد پستي 1187613911

11

رديف

استان محل

نام

نام خانوادگي

18

فارس

سميه

الهي

19

قزوين

ساسان

شهري

20

قم

مسعود

حميدي

21

كردستان

حبيب اهلل

يوسفي

22

كرمان

مريم

مومن زاده

23

كرمانشاه

حامد

شاهيني

خدمت

سمت

تلفن محل كار با
پيش شماره

نشاني پستي
شيراز -خيابان معدل شرقي -اداره كل

كارشناس برنامه
ريزي

07132358018

آموزش و پرورش استان -طبقه -2
واحد اموراداري-كد پستي
7134786187
قزوين ميدان سرداران بلوار شهيد

رييس اداره فني و
حرفه اي كاردانش

02833327917

سليماني.جنب استانداري ،اداره كل
آموزش و پرورش ساختمان شماره 2
،اداره فني و حرفه اي و كاردانش -كد
پستي 3414613685

رئيس اداره فني و
حرفهاي و

02532938036

كاردانش

قم بلوار امين ،كوچه شماره  2اداره كل
آموزش و پرورش استان قم
كردستان -سنندج -خيابان اكباتان  -اداره

كارشناس فني
وحرفه اي

08733177005

كل اموزش و پرورش استان كردستان
اداره فني حرفه اي -كدپستي
6615763661

كارشناس
آموزش فني و

خيابان معلم  -اداره كل آموزش و
03432229002

حرفه اي

كرمانشاه -بلوارمصطفي امامي خيابان

آموزش فني
08338225989

كاردانش اداره كل

24

كهگيلويه و
بوير احمد

محمد

حسن آباد

و حرفه اي و

اداره كل آموزش و پرورش ساختمان
00742223198

كد پستي 7591971349

رييس اداره

استان گلستان گرگان خ شهيد بهشتي

آموزش هاي فني
25

گلستان

حسين

زارع

26

گيالن

كاظم

داودي

01732624114

كاردانش استان

12

آموزش و پرورش استان گلستان كد

رشت  -ميدان فرهنگ  -اداره كل

رييس اداره فني و
كاردانش

بهشت 23شهرک بهارستان اداره كل
پستي  - 4913858188زارع

گلستان

حرفه اي و

شماره  3اداره آموزش هاي فني حرفه
اي كار دانش آقاي محمد حسين زاده

كاردانش

حرفه اي و

آموزش فني حرفه اي و كاردانش-

ياسوج چهارباغ استقالل ميدان معلم

رئيس اداره
حسين زاده

معلم كد پستي  6714733587اداره
حامد شاهيني

استان كرمانشاه

آموزش هاي فني

هاي فني و حرفه اي و كاردانش
كدپستي7613857569:

رئيس اداره
حرفه اي و

پرورش استان كرمان  -اداره آموزش

01333329527

آموزش وپرورش استان گيالن.اداره فني
و حرفه اي كارو دانش داودي كد پستي
4184983111

رديف

استان محل

نام

نام خانوادگي

27

لرستان

امين

سپهوند

28

مازندران

حسين

قليان

29

مركزي

علي

يارمحمدي

30

هرمزگان

فرشته

31

همدان

عمران

32

يزد

ابراهيم

خدمت

سمت

تلفن محل كار با
پيش شماره

رئيس اداره فني،
حرفه اي و

نشاني پستي
خرم آباد-ميدان امام-اداره كل آموزش

06633401772

كاردانش

و پرورش لرستان كدپستي
6814639599
مازندران  -ساري  -ميدان امام
حسين(ع)-ابتداي خيابان فرهنگ-اداره

كارشناس مسئول
آموزش كاردانش

01133329330

كل آموزش و پرورش مازندران-
ساختمان معاونت آموزش-اداره
آموزش هاي فني حرفه اي و كاردانش-
قليان كدپستي4718813765

كارشناس مسئول
فني و حرفه اي

احمدي

كارشناس مسئول

طيفکاني

كاردانش

اراک -خيابان شهيد شيرودي اداره كل
08633136716

آموزش و پرورش كد پستي
3819713133
بندرعباس -ميدان امام خميني خيابان

07633333517

فلسطين اداره كل آموزش و پرورش
استان هرمزگان كدپستي 7916785519
همدان خيابان طالقاني خيابان فرهنگ -

فخار

كارشناس مسئول
فني وحرفه اي

08138268053

اداره كل آموزش وپرورش -ساختمان
شماره  -5طبقه دوم -
كدپستي6515738448

رئيس اداره
فالحتي

آموزش هاي فني،

مروست

حرفه اي و
كاردانش

يزد -چهارراه فرهنگيان -اداره كل
03533144681

آموزش و پرورش استان يزد كد پستي
8917697745

با آرزوی توفيق
معاونت آموزشي و تحتيالخ تکميلي
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

13

