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 هاي اجراييشرايط اختصاصي دستگاه
 :وزارت آموزش و پرورش

 طي دوره يكساله مهارت آموزي توسط پذيرفته شدگان با رعايت شرايط و ضوابط ذيل:
اساسنامه دانشگاه فرهنگيان،  28سازمان اداري و استخدامي كشور و مفاد ماده  19/02/1400مورخ  7276به استناد مجوز شماره  -

آموزي (اين دوره شامل و پرورش، ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت شدگان استخدام پيماني مشاغل آموزشي در آموزشپذيرفته
هاي مختلف دانشگاهي و آموختگان رشتهتربيتي، تخصصي و كارورزي (نظري، مهارتي) است كه براي دانشاي از دروس مجموعه

شود)، در دانشگاه فرهنگيان نامه خاص خود برگزار ميوپرورش برابر آيينهاي استخدامي آموزشحوزوي پذيرفته شده در آزمون
شغلي  وره، مراقب سالمت) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي (رشتهامورتربيتي، مشاهاي شغلي دبيري، آموزگاري، مربي(رشته

 باشد.هنرآموزي)، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدامي منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور مي
ادامه روند استخدام تلقي شده  آموزاني كه ازحضور در كالس درس، امتحانات مواد درسي خودداري نمايند به عنوان انصراف ازمهارت -

 هاي وارده خواهند بود.هاي دوره آموزشي و خسارتو مشمول پرداخت هزينه
آموزي (خدمات آموزشي و رفاهي) بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هريك از هاي برگزاري دوره يكساله مهارتبخشي از هزينه -

-وپرورش ميآموزي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزشارتشدگان در طول برگزاري دوره يكساله مهپذيرفته
 هاي مربوط اقدام نمايد.تواند به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه

هاي عمومي توسط گزينش، از آموزي بعد از قبولي نهايي و تأييد صالحيتنام در دوره يكساله مهارتشرايط، ضوابط و نحوه ثبت -
آموزي (دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) اعالم خواهد شد. هاي مجري دوره يكساله مهارتوي دانشگاهس

هاي شغلي رشته شدگان نهاييباشد. پذيرفتهرعايت ضوابط و مقررات اعالم شده از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور، الزامي مي
دانشگاه تربيت دبير  رسانيپايگاه اطالعبايست از طريق آموزي ميام و شركت يكساله مهارتنهنرآموزي جهت اطالع از نحوه ثبت

هاي شغلي آموزگاري، دبيري، مراقب سالمت، مشاوره، شدگان نهايي رشتهو پذيرفته www.sru.ac.irشهيدرجايي به نشاني 
 موضوع را پيگيري نمايند. www.cfu.ac.irدانشگاه فرهنگيان به نشاني  رسانيپايگاه اطالعمربي امور تربيتي نيز از طريق 

و  آموزي جزء سنوات خدمتي محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پيماني در آموزشمدت دوره يكساله مهارت -
ها و مؤسسات آموزي داراي ارزش براي ادامه تحصيل در مقاطع باالتر در دانشگاهباشد. گواهي پايان دوره مهارتپرورش مي

 باشد.آموزش عالي نمي
 آموزي دوره يكساله، براساس شغل محل پس از اعالم نتايج قطعي تعيين خواهد شد.محل مهارت -
 اه فرهنگيان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.آموزي، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعايت جنسيت از طريق دانشگتغيير محل مهارت -
آموزي ملزم به ارائه مدرك روخواني و روانخواني قرآن كريم و نام در مراكز مجري دوره يكساله مهارتآموزان در زمان ثبتمهارت -

 مدارك مزبور را ارائه نمايند.آموزي، باشند، در غير اينصورت بايد تعهد نمايند كه قبل از اتمام دوره يكساله مهارتمي ICDLمدرك 
آموزان ندارند در صورت وجود امكانات و تقاضاي آموزي، مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه مهارتهاي مجري دوره مهارتدانشگاه -

 پذير خواهد بود.افراد، ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط امكان
آموزي جهت تعيين محل آميز دوره يكساله مهارتي؛ بعد از گذراندن موفقيتو پرورش عشاير هاي آموزششدگان شغل محلپذيرفته -

 و پرورش استان مربوط قرار خواهند گرفت. خدمت در اختيار اداره كل آموزش
 تذكرات مهم:

ت دارا بودن ديپلم پيوسته بوده و يا در صوربايست داراي مدرك تحصيلي فوقمتقاضيان شركت در مشاغل هنرآموز (استادكاري)، مي -
 ديپلم ناپيوسته، بايد مدرك تحصيلي ديپلم هنرستان داشته باشند.مدرك تحصيلي فوق

نحوه جذب منابع « ماده واحده 4ه و همچنين تبصر پرورش و آموزش عالي شوراي  17/4/1398مورخ  965جلسه  مصوببا توجه به  -
شوراي عالي انقالب  1399/8/27مورخ  833جلسه مصوب » انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش

خواهد  »خدمت براي بوم«هرگونه گزينش و استخدام در مشاغل آموزشي و تربيتي در آموزش و پرورش، بر اساس نياز ، فرهنگي
خدمت  از بومل شده) (فرد قبوخارج شدن نيرو  پذيرد.  بنابراين بعد از طي فرايند استخدامي،صورت مي  ياستان بود كه به صورت 

  .خواهد بوداستان ابقاي رديف براي بوم  بوده و به منزله قطع رابطه استخدامي استاني 
التحصيالن دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه داراي تعهد التحصيالن مراكز تربيت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگيان و فارغفارغ -

 .نام در آزمون استخدامي را ندارندحق ثبت باشند،وپرورش ميخدمت به وزارت آموزش
شدگان نهايي، در اين آگهي پرورش جهت استخدام و اشتغال پذيرفته ومحل خدمت يك منطقه آموزشي است كه حسب نياز آموزش  -

 هاي اداره كل آموزش و پرورش استانها،الزم به ذكر است شهرستانهايي كه در جدول فهرست شغل محل مشخص شده است.
باشند، منطقه آموزش و پرورش محل خدمت فرد قبول شده (قبل از اشتغال)، توسط اداره داراي چند منطقه آموزش و پرورش مي

 كل آموزش و پرورش استان مربوطه در يكي از مناطق آموزش و پرورش همان شهرستان تعيين خواهد شد.


