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  آموزي  شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت

، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 28سازمان اداري و استخدامی کشور و مفاد ماده  11/2/1396مورخ  1147257مجوز شماره به استناد  -1

پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگیان 

موز و هاي شغلی هنرآمراقب سالمت و...) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته، بی امور تربیتیمر، آموزگار، هاي شغلی دبیر(رشته

  باشند.استادکار) می

بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور ، کلیه پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي و موفقیت در آزمون جامع -2

 باشد.موفقیت در دوره مذکور میحکم استخدامی منوط به کسب 

هاي برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود. و چنانچه هریک از بخشی از هزینه -3

تواند پذیرفته شدگان در طول برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند وزارت اموزش و پرورش می

 به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون مصاحبه استخدامی و برگزاري دوره اقدام نماید.

در زمان ثبت نام از سوي دانشگاههاي مجري دوره یکساله مهارت آموزي اعالم ، شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت آموزي بعد از قبولی -4

 باشد.ه از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور الزامی میخواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعالم شد

مدت دوره یکساله مهارت آموزي جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش  -5

 باشد.الی نمیباشد. گواهی مزبور داراي ارزش براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عمی

احکام کارگزینی با رعایت سایر ضوابط و ، در صورت موفقیت در دوره یکساله مهارت آموزي و ارائه اصل گواهی مربوط و اشتغال به کار -6

 به بعد صادر خواهد شد. 1/7/1397مقررات مربوطه از جمله تائید گزینش از تاریخ 

  از اعالم نتایج قطعی تعیین خواهد شد.پس . براساس شغل محل، محل مهارت آموزي دوره یکساله -7

تغییر محل تحصیل با موافقت مبداء و مقصد و صرفاً در صورت وجود رشته شغلی با رعایت جنسیت از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه  -8

 تربیت دبیر شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجري دوره یکساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرك  -9

ICDL آموزي مدارك مزبور را ارائه نمایند.باشند در غیر صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارتمی 

مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه قبول شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضاي افراد و وجود ، دوره مهارت آموزي هاي مجريدانشگاه -10

 امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.، امکانات

 اداره اختیار در آموزيـ  مهارت یکساله دوره گذراندن و آزمون در موفقیت از بعد عشایري پرورش و آموزش مناطق به مربوط هايسهمیه -11

 .بود خواهد مربوط استان پرورش و آموزش کل

  دستگاههاي اجرایی استان البرزـ  2

ی هاي شغلاعم از افراد عادي و ایثارگر در رشتهپذیرفته شدگان هاي تابعه استان بوده و استخدام از محل این مجوز براي شهرستان -1

در چهار چوب ضوابط و مقررات ... مصاحبه تخصصی و.، گزینش، آزمون، راحل ثبت نامپس از اتمام م، دستگاههاي اجرایی یاد شده

 موظف به ارائه تعهد محضري ده ساله مبنی بر خدمت در مناطق جغرافیایی تعیین شده خواهند بود. ، استخدام پیمانی

هاي شغلی محیط بانی و محیط بان راننده الزامی بوده و پذیرفته دارا بودن گواهی نامه رانندگی براي پذیرفته شدگان در رشته -2

  هاي آموزشی محیط بانی خواهند بود. شدگان موظف به شرکت در دوره

کتبی و مصاحبه تخصصی و هاي داوطلبان رشته شغلی کارشناس هواشناسی همدیدي موظف هستند درصورت قبولی در آزمون -3

هاي آموزشی تخصصی هواشناسی به مدت حداقل شش ماه در مرکز آموزش هواشناسی و علوم جوي (غیر یک دوره، پذیرش نهایی

 ،از دارندگان رشته تحصیلی هواشناسی) طی نمایند و همچنین ارائه تعهد خدمت نوبتکاري (شیفتی) و دارا بودن سالمت جسمی

  باشد.اس هواشناسی همدیدي ضروري میحرکتی در شغل کارشن

 سازمان پزشکی قانونی کشورـ 3

د نیز باشنمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال گذراندن دوره طرح نیروي انسانی و یا ضریب کا در سازمان می -1

  یرفته شده منتقل خواهد شد.توانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند که در صورت قبولی تعهدات ایشان به محل پذمی
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پذیرش نهایی در رشته شغلی مامور حراست پس از انجام مراحل گزینش اصلح از سوي مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه خواهد  -2

 بود.

  باشد.سال می 45حداکثر سن براي مدرك دکتراي تخصصی براي این سازمان  -3

  سازمان دامپزشکی کشورـ 4

باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارك تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز میصرفاً دارندگان مدرك  -1

باشند. بدیهی است در هر مرحله از استخدام و حتی تحصیلی پایین تر و باالتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی

قبولی و استخدام وي ، زمون استخدامی داراي مدرك تحصیلی باالتر بودهپس از استخدام ثابت شود که داوطلب در زمان ثبت نام آ

  لغو خواهد شد.

  : رعایت موارد ذیل الزامی است -2

  براي دارندگان مدرك دکتري تخصصی داروسازي داشتن مدرك دکتري عمومی داروسازي الزامی است.» داروساز«در رشته شغلی  -

براي دارندگان مدرك دکتري تخصصی » پیشگیري و مبارزه بابیماریهاي دامیکارشناس «و » دامپزشک«هاي شغلی در رشته -

 اي یا عمومی دامپزشکی الزامی است.دامپزشکی داشتن مدرك  دکتري حرفه

داشتن مدرك  یدامپزشک یتخصص يدارندگان مدرك دکتر يبرا »هاي دامیکارشناس بهداشت دام و فرآورده«در رشته شغلی  -

بهداشت و مواد  یارشد داشتن مدرك کارشناس یدارندگان مدرك کارشناس يبراو  یالزام یدامپزشک یعموم ایاي حرفه يدکتر

  است. یگوشت الزام یبهداشت و بازرس ای یبا منشاء دام ییغذا

براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در » دارو و بهداشتی، کارشناس آزمایشگاه غذا«در رشته شغلی  -

هاي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی یا بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی و براي دارندگان مدرك دکتراي تخصصی در رشته رشته

اي یا عمومی دامپزشکی و براي دارندگان مدرك تخصصی داروسازي داشتن مدرك عمومی دامپزشکی داشتن مدرك دکتراي حرفه

 داروسازي الزامی است. 

یریت مدهاي حسابداري یا براي دارندگان مدرك باالتر از کارشناسی داشتن مدرك کارشناسی در رشته» حسابدار«در رشته شغلی  -

 مدیریت مالی الزامی است. دولتی یا 

 –براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته کامپیوتر » برنامه نویس سیستم«در رشته شغلی  -

 الزامی است. افزارنرم

براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته مدیریت دولتی » کارشناس امور اداري«در رشته شغلی  -

 الزامی است.  

وق حق، براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته حقوق» کارشناس امور حقوقی«در رشته شغلی  -

 ئی الزامی است. حقوق خصوصی و حقوق قضا، عمومی

ی هاي مدیریت دولتبراي دارندگان  مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته» کارشناس بودجه«در رشته شغلی  -

 یا مدیریت صنعتی الزامی است.

  در شغل امور آموزش (نظارت بر ذبح شرعی) داوطلبین می بایست ملبس یه لباس روحانیت باشند. -

 وزارت امور خارجهـ 5

 : استخدام اختصاصی شرایط

 باشد؛ اکتسابی وي ایرانی تابعیت که همسري یا خارجی همسر نداشتن -1

 استفاده) 1394 اسفند( کشور اجرایی يهادستگاه استخدامی آزمون دومین در مذکور مجوز محل از ایثارگران قانونی سهمیه -2

  .شد نخواهد لحاظ ایثارگران استخدامی سهمیه فوق پذیرش ظرفیت در و شده

 امهدانشن داشتن، هاي مترجم زبان انگلیسی و زبان فرانسه و زبان عربی و زبان آلمانی براي بقیه مشاغل مترجمبه جز شغل -3

 در رایطش واجد داوطلب که صورتی در مربوطه زبان به کامل تسلط و تحصیلی رشته هر باها سایر رشته در باالتر و کارشناسی

 ارتوز مصاحبه هیات و انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي در نهایی تصویب به منوط، باشد نداشته وجود مربوطه شغل

ایران استخدام  باشد. مورد قبول می، خارجه امور
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