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 استخدام  و  برگزاري دوره مهارت آموزي نحوه   اطالعيه

،مربيان پيش دبستانی و خرید  آموزشياران نهضت سواد آموزي معلمين حق التدریسی، 

       خدمات آموزشی

قانون    دراجرای به  ماده  يك  الحاق  حققانون  معلمین  استخدامي  تکلیف   سواد تعیین  نهضت  آموزشیاران  و  التدريسي 

قانون الحاق يك ماده به  قانون تفسیر    و  مجلس شورای اسالمي  13/6/1397وپرورش مصوب  آموزش  آموزی در وزارت

معلمین حق  استخدامي  تکلیف   تعیین  وپرورش  قانون  در وزارت آموزش  نهضت سوادآموزی   آموزشیاران  و  التدريسي 

اسالمي  15/2/1399مصوب   شورای  اطالع  ،مجلس  به  م   شدگانمعرفي  بدينوسیله  دوره  دانشگاه    در  آموزیهارتبه 

   رساند؛مي ، فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي

مااور   405/140و 5/9/1399مااور   40/140و  2/9/1398مااور   160150هااای شااماره بااا توجااه بااه مفاااد دسااتورالعم 

 باااقي مانااده  مياسااا،  راسااتخدامي وشااو  و  سااازمان اداری  28/1/1400مااور     3454و به اسااتناد نامااه شااماره    ،7/10/1399

   قرار گرفته  اولیه    مورد تأيید  مح  تشکی  پرونده  وپرورش استان  ازسوی اداره و  آموزشوه  فوق الذور    قانون  ینمشمول

 اين  گانمعرفي شدارسال شده است.     دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجاييجهت گذراندن دوره آموزشي  

( قااانون 3) نامه اجرايااي بناادآيین طبق ،آموزیتارمهيکساله جهت گذراندن دوره ،  د ذي با رعايت موار  مي توانندمرحله  

اقااداو    30/6/1398هااا مااور   56610/ت79795شااماره ابال ااي  به  محتاارو وزيااران  هیئت  17/6/1398مزبور مصوب جلسه  

 نمايند. 

 مهم:  ات تذكر 
، مجوز رديف های استخدامي  راستخدامي وشو  و  سازمان اداری  28/1/1400مور     3454با توجه به نامه شماره   -1

ائه گزارش پذيرفته شدگان نهايي از سوی سازمان  مهارت آموزی و ار   ازاتماو دوره بعداين مرحله  معرفي شدگان  

 شد.   خواهد صادر اداری واستخدامي وشور 

گزينش را وسب نمايند. بايد قب  ازجذب و تبدي  وضعیت، تأيیديه  ولیه افراد مشمول استخداو در اين مرحله مي -2

قوانین و انجاو مراح  گزينش مطابق  به    نحوه  از طريق دبیرخانه هیات مروزی گزينش  متعاقباً  مقررات مربوط، 

 افراد مشمول قانون اعالو خواهد شد.  

استخداو،با -3 عمومي  ضوابط  به  عدو    اخذگواهي   توجه  و  استخداو(  بدو  معاينات  و  )آزمايشات  مزاج  صحت 

 باشد. (، الزامي مي 30/5/1400مور   آموزشي)حداوثرتا پودمان اولز پايان رجع مربوط قب  اسوءپیشنه از م
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اداره  عهده  ر ب ،، جهت ثبت ناو وشروت دردوره مهارت آموزیاطالع رساني به افراد مشمول قانون دراين مرحله -4

 .مح  تشکی  پرونده خواهد بودو  آموزش وپرورش 

 دوره یکساله مهارت آموزينحوه برگزاري ضوابط مربوط به       :  بخش اول(
 

اساس   -1 )  بر  )( شرايط شیوه  3بند  ماده  استخداو مشمولین  مور     اه  56610/ت79795نامه اجرايي شماره  ( آئین2نامه 

  به   ملزو  لینمشمو ،هیات دولت  محترودبیر  6/8/1398مور     56610/98443هیات محترو وزيران و شماره    30/6/1398

از    پايانيآزمون    یزار برگ  و زمان  ضوابط   شرايط و.  دنباشمي پاياني    درآزمون  وموفقیت  آموزی رتمها  دوره  گذراندن

 ،هااز سوی دانشگاه  رعايت ضوابط و مقررات اعالو شده .شداعالو خواهد  آموزیمهارت دانشگاه مجری دورهطريق 

 .آموزان الزامي استمهارت همه  برای

براساس فهرست  هازی در دانشگاه آمو ناو و شروت در دوره  مهارتثبت  -2 نهايي   تأيید ی وابسته  در سقف    و   شدگان 

برای دانشگاه  تشکی  پرونده   وپرورش استاناداره و  آموزشاز نامه  معرفياخذ    باصرفاً  مجوزهای رديف استخدامي، 

نمون برگ  )عرفي نامه  م  بايست ضمن اخذمي  ، تأيید شدهمشمولین    .پذير خواهدبودمکان، اكد رهگيري براساس    مجری دوره

 اقداو نمايند.   مهارت آموزی دردانشگاه تعیین شده، دوره ناو درثبتبه  نسبت ،تشکی  پرونده  استان   از پيوست(

آموزی  های دوره مهارتوالساطالع ثانوی برگزاری  تا    ،ملي ورونا  و تصمیمات ستاد  19بیماری وويد    با توجه به   -3

پرديس  فرهنگیان  در  دانشگاه  دبیرشهیدرجاييهای  تربیت  دانشگاه  و  حضوریبه صورت    و  نبوده  مجاز  به  ،  دروس 

خواهد ارائه  مجازی  لذ  صورت  مشمولین  شد.  مجازی  والس  شروع   دقیق  زمان  بايد   نهايي ا  طريق  ا   را،های  وب    ز 

 نمايند.  پیگیری ی مزبور،هادانشگاه سايت رسمي 

 خواهد شد.  برگزار حضوریبه صورت  آموزیدوره مهارت وارورزی و وارآموزی  دروس مرتبط با -4

سئولیت دانشگاه  های شغلي با مبوده وه براساس عناوين رشته    پودمان(  2به شیوه پودماني )های آموزشي  دورهاجرای   -5

به  در مهلت مقرر،  و  دوره    در  شروت  و   شد. عدو ثبت ناو  و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي برگزار خواهد فرهنگیان  

 شد. خواهد وپرورش  خداو در آموزشاست  تقاضا جهت زمنزله انصراف ا 

 يااا درس بااه دلیاا   یباات باایش ازمجاااز بااه حااذف پودمااان  براساااس مقااررات آموزشااي،  ی مجری دوره،  دانشگاهها -6

ها تخلفااي آموزی در رعايت مقااررات آموزشااي دانشااگاهچنانچه مهارت  باشند.و موارد انضباطي مي  ،تخلفحدمجاز



 

 وزارت آموزش وپرورش  

 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع  

   واموراداريمركز برنامه ريزي منابع انساني  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
1400سري سوم   

آمااوزی يا دوره مهارت پودمان و  ند نسبت به اجرای مقررات و حذف درس،ی دوره  مي تواند دانشگاه مجرانجاو ده

 د. اقداو نماي

آموزشي  دوره  -7 دوره   های  عنوان  به  علمي  و  استخدامي  ارزش  ولیه  فاقد هرگونه  و  بوده  باالتر  تحصیلي سطوح  های 

وارشناسي، وارشناسي ارشد و دوتری(   نظر از مدرک تحصیلي)اعم ازها صرف واجدين شرايط شروت در اين دوره 

 .ملزو به گذراندن دوره خواهند بود

-تغذيه مهارت  قبال اسکان و   های مجری دوره مسئولیتي درآموزی، دانشگاه درصورت حضوری بودن دوره مهارت -8

 گرفت.  هزينه مربوط انجاو خواهد  اخذ  ارائه خدمات با امکانات،  وجود و درصورت تقاضای افراد آموزان ندارند و

های مصوب آموزش و آموزشي براساس تعرفه های مربوط به برگزاری دورههزينه اجرائي، نامهآيین 8به موجب ماده  -9

 گردد.بوده وه به شرح جدول ذي  اعالو ميپرورش برعهده مشمولین 

 

   آموزشی ساعت  ميانگين دانشگاه 

 شغلی  هاي  رشته

 هزینه هرساعت آموزشی 

 )ریال(  

    شغلی  هاي رشته  شهریه ه هزین ميانگين

 آموزي )ریال(   هرمهارت براي دوره

 نظري 
عملی/كا 

 رگاهی 
 نظري  جمع

 عملی/

 كارگاهی 

سایر  

 هزینه ها 
 نظري 

 عملی/

 كارگاهی 

سایر هزینه  

 ها

هزینه  

كارورزي 

 درمدرسه 

 جمع

 18681448 2000000 1819550 6733133 8128765 2585 28530 17369 704 236 468 تربيت دبيرشهيد رجایی 

 15333703 2000000 1801662 3680699 7851343 2559 15596 16776 704 236 468 فرهنگيان 

 10از  مشمول قانون ومتاار    تعداد افراد  ،دربرخي از رشته های شغلي  در دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي  با توجه به اينکه  تذكر:   

بیشتر از ر    %20مهارتي و عملي  دانشگاه مجاز خواهدبود حداوثرتا  نفر(  مي باشد فلذابه منظور برگزاری والسهای9تا1نفر)

تعیین شده  هزينه را دريافت نمايد. اين نوع مهارت آموزان درصورت تماي  مي توانند به جا يپرداخت هزينه مااازاد، در دوره 

  بعدی برا يگذراندن اين دروس اقداو ونند. 

 

 لاایکننمرات آزمون مي باشااد  (  %60درسي )حداق   ماده    ولي در هرمالک قبولي در آزمون پاياني وسب نمره قب -10

آزمااون پاياااني، نماارات)  درصااد هفتاااد (%70)    حااداق   وساابدوره مهارت آموزی  منوط بااه      و تأيید  مالک قبولي  

 بود.  خواهد ( براساس ضوابط دانشگاه مجری دورههای فرهنگي و تدريس عمليفعالیت

گیرد و مدت دوره نیز جزو سنوات  ر دوره آموزشي، حقوق و مزايا تعلق نميبرای مدت زمان حضور مشمولین د -11

 .شودخدمت محسوب نمي 
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طريق دانشگاه مجری    آموزی را صرفاً ازدوره مهارت  ناو و شروت در مرتبط با ثبت  دقت نمايندوه امور   مشمولین -12

نمايند و درصورت بروز مشک   الکترونیکي،ثبت  در دوره پیگیری  ازط  ناو  استاني  ريق  فقط  دانشگاه مجری  رابطیین  

 .به صورت  یرحضوری اقداو نمايند وه دراطالعیه دانشگاه مشخص خواهدشد  دوره

و موافقت  درصورت فراهم بودن شرايط  نشوند  مهارت  دورهاز  يا چند درس    افرادی وه موفق به گذراندن يك و -13

يااا دروس افتاااده پودمااان   درس و  مجاادد دروااالس  بار مجاز به شااروت  يك  صرفاً  های مربوط،دانشگاه با اخذ هزينه

)حداوثر تا مور  استخداو اين افراد منوط به موفقیت دردوره مهارت آموزی واخذگواهي مربوط  . باشندمي  آموزشي

 بود. خواهد  (15/11/1400

 جهت ضاابط دررا  زمون داخليآآموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مکلفند گواهي قبولي در  آموزشیاران و -14

پرونده  استخدامي و آموزشي به ترتیب به اداره و  آموزش وپرورش سهمیه خدمتي و دانشگاه مجری دوره مهااارت 

قابل    https://hrtc.irبه آدرس  جهاد دانشگاهی مركز آزمون داخلی ازطریق سایت  در آزمون  گواهی قبولی)آموزی ارائه نماينااد.

  دریافت می باشد(

پاارديس /مراجعااه حضااوری بااه دانشااگاه  هرگونااه از مشاامولین وشااور، رد اتوجااه بااه شاایوع ويااروس وروناااب -15

 ماادارک مااورد مکان، زمان،) دوره ناو در نحوه ثبت ت ازخودداری نموده و برای وسب اطالعابرگزاری دوره   مح 

 مراجعه نمايند. های مزبوررساني دانشگاهبه پايگاه اطالع ،(نحوه مراجعه حضوری و نیاز

 

 آدرس سايت  دانشگاه 

 https://cfu.ac.ir دانشگاه فرهنگیان 

 https://www.sru.ac.ir دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي 
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 آموزی  تقويم زمان بندی ثبت ناو وشروت دردوره مهارت -16

 

 دوره مهارت آموزي   پودمان اول در نام وشركت    تقويم زمانبندي ثبت

 پودمان اول  پايان پودمان اول  شروع ثبت نام غير حضوري  دانشگاه

دانشگاه تربيت  

 دبيرشهيدرجایی 
 به بعد طبق اعالم دانشگاه 1/04/1400   10/03/1400بعداز صدور اطالعيه تا 

15/06/1400 

 دانشگاه فرهنگيان  
تا  12/3/1400بعداز صدور اطالعيه 

19/03/1400 
 به بعد طبق اعالم دانشگاه   1/04/1400

 15/10/1400و انتهاي پودمان حداكثر تا  1400از ابتداي مهر ماه  سال شروع پودمان دوم طبق برنامه دانشگاه 

 

 ؛دوره مهارت آموزی  مدارک موردنیاز برای ثبت ناو و شروت در -17

 شناسنامهوپي صفحه اول  -

 وارت ملي  وپي  -

 وپي پايان خدمت ويا معافیت دائم برای افراد ذوور  -

 استان سهمیه خدمتي  گواهینامه يا دانشنامه مدرک تحصیلي مورد تأيید  وپي  -

 گواهي قبولي  در آزمون داخلي برای مشمولین نهضت سواد آموزی   -

 استان سهمیه خدمتي )فرو پیوست(   نامه معرفي -

 دريافت ود رهگیری از استان سهمیه خدمتي  -

    3×4دو قطعه عکس  -

آمااوزی اطااالع نحوه ثبت ناو  یر حضور و ارائه مدارک ومستندات الزو ازطريق دانشااگاه مجااری دوره مهااارت  •

 شد. رساني خواهد

 بااه دانشااگاه تشااکی  پروناادهارائه گواهي قبولي آزمون داخلي و معرفي نامه اداره و  آمااوزش وپاارورش اسااتان  •

 بود. امکان پذير خواهد يآموزش دوو تا هفته  زمان شروع ثبت ناو ز، حداوثر امجری دوره 
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 و بکارگيري ضوابط ومقررات حاكم بر استخدام بخش دوم:  
معلمین حق  استخدامي  تکلیف   تعیین  قانون  به  ماده  الحاق يك  قانون  مشمولین  نهضت چنانچه  آموزشیاران  و  التدريسي 

تفسیر    و  مجلس شورای اسالمي  13/6/1397وپرورش مصوب  سوادآموزی  در وزارت آموزش الحاق يك  قانون  قانون 

حق معلمین  استخدامي  تکلیف  تعیین  قانون  به  و  ماده  آموزش التدريسي  وزارت  در  سوادآموزی  نهضت  -آموزشیاران 

وه با رعايت مقررات مربوط برای گذراندن دوره يکساله به دانشگاه    مجلس شورای اسالمي  15/2/1399وپرورش مصوب 

و شده دانشگا   فرهنگیان  معرفي  دبیرشهیدرجايي  تربیت  گذراندن  اند  ه  به  شوند  موفق  آموزی  مهارت   نیز   مراتب   ودوره 

مزبوراهدانشگتوسط   تأيید    های  گیرمورد  آموزش  .دقرار  و   استان اداره  از  ،هاوپرورش  گواهي    بعد  اص   دريافت 

و   دوره  دانشگاهتأيید صالحیت  از  گزينشو    يه  نظريه  رديف اخذ  مجوز  استخدامي()طبق  حکم    ،های  صدور  به  نسبت 

 . ورداقداو خواهد با رعايت موارد ذي   ،به بعد 15/10/1400از استخداو پیماني 

اداری واستخدامي    مجوز صادره از سوی سازمان  و   ( قانون مديريت خدمات وشوری45براساس بند )ب( ماده ) -1

مشمول    وشور افراد  استخداو  با    پیماني  نوع  وه  )بوده  ماده  وشوری (42رعايت  خدمات  مديريت  و    قانون 

 . شونداستخداو مي ،  اجرايي مربوط نامهآيین قوانین فوق االشاره و  بامحلوظ نظر قراردادن  مفاد

ماده   -2 مفاد  موجب  م(  45)به  دادنامه قانون  و  وشوری  خدمات  شماره   ديريت  ديوان    12/2/1390مور   75های 

آموزی با در نظر گرفتن  عدالت اداری، تعیین مح  خدمت مشمولین قانون، پس از گذراندن دوره يکساله مهارت

باشد. به منظور رعايت  وپرروش  استان سهمیه خدمتي مي جنس بر عهده اداره و  آموزش  و  نیاز در رشته شغلي

های  سقف سهمیه  عدالت و جلوگیری از هرگونه تبعیض ناروا در تعیین مح  خدمت در مناطق آموزشي استان در 

)هفتاد    و براساس امتیازات فضلي افراد،5/9/1399مور     40/140بخشنامه شماره    7تخصیصي، وفق بند )ج( ماده  

متیازات آزمون پايان دوره( به عنوان  آموزی  و سي درصد   ادرصد امتیاز مکتسبه جهت معرفي به دوره مهارت

 معیار تعیین مح  خدمت خواهدبود.  

مسااتندات   آموزی، افزايش امتیاز مکتسبه آنان به دلی  ارائه ماادارک ومعرفي افراد به دوره مهارت  از  تبصره : بعد

 سوی ذينفع، جهت تعیین مح  خدمت، ترتیب اثر داده نخواهد شد. از جديد

التدريسااان  یرمستمر)موضااوع مصااوبه جلسااه ، حااقمربیااان پاایش دبسااتاني  ،يياا نامااه اجراآيااین  4به موجب ماااده   -3

خريااد هیئت وزيااران(  نیروهااای   2/7/1399)موضوع مصوبه    يينامه اجراآيین  5بند  هیئت وزيران(  و  17/6/1398
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آموزگاری، های شغلي دبیری،  پس از شروت در دوره آموزشي يکساله در دانشگاه، در رشتهخدمات آموزشي،  

بناادی  هنرآموزی، مربي امور تربیتي مدارس، مراقب سالمت و مشاور تحصیلي با رعايت شرايط احراز طرح طبقه

نامااه و رعاياات قااوانین و ( اياان آيااین2مشا   معلمان و اخذ نمره قبولي در آزمون پايااان دوره، بااا رعاياات ماااده )

  .مقررات گزينش، استخداو خواهند شد

ي و با توجه به برگزاری آزمون داخلي، آموزشیاران وآموزش دهندگان مسااتمر ينامه اجراآيین   5به موجب ماده    -4

رشااته  صاارفاً در  مهااارت آمااوزینامه، پااس از موفقیاات در دوره  ( اين آيین2نهضت سوادآموزی با رعايت ماده )

رعايت قوانین و مقررات گزينش شغلي آموزگار ابتدايي در دانشگاه فرهنگیان و قبولي در آزمون پايان دوره و با 

 .استخداو خواهند شد

مهارت  -5 گذراندن  لزوو  به  توجه  هفتبا  دولت  ICDLگانه  های  وارونان  بخشنامه   توسط  )موضوع 

برنامه   2/11/81  –  203222/1903 و  مديريت  بخشنامه  سازمان  استناد  به  وشور(،   14/5/94مور     82999ريزی 

انسا برای  معاونت توسعه مديريت و سرمايه  ني رئیس جمهور، طي دوره آموزشي مهارت هفتگانه،  شرط الزو 

گانه در مراوز  های هفتبايست از طريق خودآموزی، نسبت به فراگیری مهارت مي  و افراد جديداالستخداو بوده  

و مؤسسات آموزشي  یردولتي تأيید صالحیت شده  سازمان اداری و استخدامي وشور )مطابق عناوين مندرج در  

افزار  ( وه در حیطه آموزشي نرو www.aro.gov.irمصوب از طريق آدرس  يا لیست مؤسسات LTMSمانه سا

دوره و صادره از مؤسسه مصوب، صرفاً    نامۀ موفقیت درگواهي  يا فناوری اطالعات فعالیت دارند، اقداو نمايند.

مهارت  دوره  از گذراندن  دربعد  و  آموزی  فرهنگیان  ترب  دانشگاه  دانشگاه  دبیريا  منزلۀ شرط  یت  به  شهیدرجايي 

تلقي شده و در شناسنامه آموزشي افراد ثبت نخواهد شد و با ارائه به وارگزيني مح  خدمت در پرونده  استخداو  

 پرسنلي فرد نگهداری مي شود.

 الزامي است.     اسالو مبین ارائه اص  گواهي روخواني و روانخواني قرآن وريم برای داوطلبان دارای دين  -6

  پرونده   نگهداری در  جهت ضبط و  حکم وارگزيني   صدور  و   از اشتغال بکار   معلمي، قب نامه  امضای سوگند  و   داا -7

 ضروری است.   پرسنلي

  پايان دوره آموزشي را وسب ننمايند به محض اعالو نتايج   آزمون  يا  درآزمون داخلي و  افرادی وه نمره قبولي -8

آزمون مرجع  وازسوی  دوره  ياگیرنده  مجری  آموزش  ،موزیآهارت  م   دانشگاه  و     ،استانها  وپرورش ادارات 

 نمايند.  حذف  ،و از فرايند استخداو داده  به همکاری آنان خاتمه مکلفند
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از  مهارت -9 پس  وآموزان  آموزشي  دوره  در   گذراندن  قبولي  نمره  دوره  اخذ  پايان  آموزی  آزمون  به    ،مهارت 

و براساس رشته شغلي وه دوره    گزينشمربوط به    رات  قوانین و مقر   اجرايي با رعايت    نامه( آيین2ماده )موجب  

   .استخداو خواهند شدمهارت آموزی را گذراندن، 

صالحیت -10 اخذ  از  مشمولین بعد  رشته/جنس،  در  نیاز  براساس  خدمتي  سهمیه  منطقه  تعیین  و  الزو  های 

سند سپردن  با  ساله  مکلفند  ده  محضری  نق   ،تعهد  تقاضای  برعدو  آموزش  مبني  در  سهمیه  وانتقال،  وپرورش 

    . ايفای تعهد نمايند ،خدمتي

 

 

 :  تأیيد صالحيت جدید گزینش سنوات قبل  وجه داوطلبان استخدامیقابل ت
تربیت دبیرشهیدرجايي مسئولیتي درخصوص -1 فرهنگیان ودانشگاه  الذور،  معرفي مشمولین    دانشگاه  قوانین فوق 

و  آموزش    هر دلیلي  ازسوی اداره وه به    ساير مشمولین قانون ن دوره مهارت آموزی نداشته، فلذا  برای گذراند

نمايند. در صورت داشتن  به جد خوداری    ،مراجعه به دانشگاههای مزبور  زا   ، به دوره معرفي نشده اندش  وپرور

 پیگیری نمايند.  اعتراض، موضوع را از طريق مربوط، 

جهت گذراندن دوره    فرهنگیان ويا دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجايي  افرادی وه در مراح  اول ودوو  به دانشگاه  -2

موفق به ثبت ناو ويا شروت در دوره مهارت آموزی نشده اند صرفاً دراين    به دالي  موجه   لیکن  اند   معرفي شده

 مرحله  به آنان اجاز داده مي شود با دريافت معرفي نامه از استان برای گذراندن دوره اقداو نمايند.

 


