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 های آموزشی کارمندان دولت تدریس در دورهمتقاضیان احراز صالحیت و روندنمای  راهنمای اجرایی

 (سازمان اداری و استخدامی کشور 29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره 

( 5، و ماده )30/01/1390مورخ  1834/200آموزش کارمندان دولت، موضوع بخشنامه شماره ( نظام 4در اجرای بند )

منظور ایجاد بسترهای الزم برای  ، به14/11/1392مورخ  18819/92/200اصالحیه نظام مذکور، موضوع بخشنامه شماره 

ز آموزش مدیریت دولتی در ان دولت، مرکمندهای آموزشی کار مندی از مدرسان واجد صالحیت تدریس در دوره بهره

، «های آموزشی کارکنان دولت دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره»چارچوب 

های  ، برگزاری دورههای متقاضیان بررسی درخواستنسبت به ، 29/08/1397مورخ  464185موضوع بخشنامه شماره 

 د.ماین میهای الکترونیکی مرکز اقدام  ، از طریق سامانه آموزشه مدرسیصدور گواهینامآموزشی تربیت مدرس و 

/الف 4ویژه متقاضیان فردی مشمول تبصره بند »، «ویژه متقاضیان فردی»قالب  3های یادشده در  دوره

ها(  گرایششامل: اعضای هیأت علمی، معلمان، دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی)کلیه )دستورالعمل

 شود. برگزار می «ویژه متقاضیان سازمانی»و  «(( از مراجع معتبر داخلی و خارجیTOTو دارندگان گواهینامه مدرسی)

، جزو «یا معادل آن که دارای ارزش استخدامی باشد داقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدح»دارا بودن ضمناً، 

اعالمی و صحت و مسئولیت رعایت دقیق فرایند احراز صالحیت براساس ضوابط بوده و شرایط اولیه برای ثبت تقاضا 

 اعتبار مدارک و مستندات بارگذاری شده، با متقاضیان است.

«:ویژهمتقاضیانفردی»هایدوره .1

پس از انتخاب دوره و پرداخت شهریه، ابتدا مستندات مورد نیاز شامل: عکس پرسنلی و تصاویر شناسنامه، کارت  -1-1

 و )حداقل کارشناسی ارشد(مدرک تحصیلیآخرین آخرین حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار، ملی، 

در قالب یک فولدر را ( براساس راهنمای استعالم مدارک تحصیلی)قابل دریافت آنگواهی استعالم 

 متقاضینام فولدر مذکور شامل نام و نام خانوادگی ارسال کنید.  ،قسمت بارگذاری مدارک ازشده(  فشرده)زیپ

 صورت فارسی باشد. به

های آموزشی، شرکت در آزمون و تکمیل فرم  ها و دریافت و مطالعه درسنامه مشاهده فیلمدر ادامه، نسبت به  -1-2

ای و شرط قبولی در آن، کسب  صورت تستی چهارگزینه ها به ؛ آزمون دورهفصل اقدام نمائیدنظرسنجی هر 

بار فرصت  دواست؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول آزمون،  100از  70حداقل امتیاز 

 برای شرکت در هر آزمون دارد. مجدد

کنندگان  شده، گواهینامه شرکت اریذها و بررسی و تأیید مدارک و مستندات بارگ پس از طی موفق دوره -1-3

 ود.دریافت خواهد ب لقاب ،صورت الکترونیکی صادر و از قسمت مربوط به
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«:/الفدستورالعمل4مشمولتبصرهبندویژهمتقاضیانفردی»هایدوره .2

دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط »، «معلمان» ،«اعضای هیأت علمی»، /الف دستورالعمل4تبصره بند  براساس -2-1

( از مراجع معتبر داخلی و TOTدارندگان گواهینامه مدرسی)»و  «ها( با رشته علوم تربیتی)کلیه گرایش

 باشند. موزشی تربیت مدرس معاف میهای آ از گذراندن بخشی از دوره، «خارجی

پس از انتخاب دوره و پرداخت شهریه، ابتدا مستندات مورد نیاز شامل: عکس پرسنلی این دسته از متقاضیان باید  -2-2

آخرین حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار، آخرین مدرک و تصاویر شناسنامه، کارت ملی، 

براساس راهنمای استعالم مدارک )قابل دریافت آنو گواهی استعالم  تحصیلی)حداقل کارشناسی ارشد(

و گواهی  )در صورت عدم تطابق با رشته مقطع ارشد(مدرک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی(، تحصیلی

و سایر  بودن(( از مراجع معتبر داخلی و خارجی )در صورت دارا TOT، گواهینامه مدرسی)استعالم آن

د. نام فولدر نشده( از قسمت بارگذاری مدارک ارسال کن در قالب یک فولدر فشرده)زیپ ،را مستندات مرتبط

 صورت فارسی باشد. مذکور شامل نام و نام خانوادگی متقاضی به

تکمیل فرم های آموزشی، شرکت در آزمون و  ها و دریافت و مطالعه درسنامه در ادامه، نسبت به مشاهده فیلم -2-3

ای و شرط قبولی در آن، کسب  صورت تستی چهارگزینه ها به نظرسنجی هر فصل اقدام نمائید؛ آزمون دوره

بار فرصت  دواست؛ ضمناً هر فراگیر در صورت عدم موفقیت در نوبت اول آزمون،  100از  70حداقل امتیاز 

 برای شرکت در هر آزمون دارد. مجدد

کنندگان  شده، گواهینامه شرکت اریذسی و تأیید مدارک و مستندات بارگها و برر پس از طی موفق دوره -2-4

 قابل دریافت خواهد بود. ،صورت الکترونیکی صادر و از قسمت مربوط به

«:سازمانیویژهمتقاضیان»هایدوره .3

ویژه های آموزشی تربیت مدرس  های اجرایی باید درخواست خود را برای احراز صالحیت و برگزاری دوره دستگاه

های الزم،  و هماهنگی ای به مرکز اعالم و نماینده خود را برای پیگیری امور مربوط متقاضیان آن دستگاه، طی مکاتبه

 معرفی نمایند.
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 سازمانی(ـ  فردی مشمول تبصره ـ های تربیت مدرس )فردی احراز صالحیت متقاضیان و برگزاری دوره روندنمای

 

  

 انتخاب دوره و پرداخت شهریه 

 )فردی ـ سازمانی(

 بارگذاری مدارک

 نقص یا 

 عدم تأیید

اعالم به متقاضی برای 

 رفع نقص

 تأیید

 بررسی و استعالم

 های آموزشی تربیت مدرسشرکت در دوره

 هاو آزمون دوره

 دوره( 2دوره/ مشمول:  5)غیرمشمول: 

 مردود

 تکمیل نظرسنجی

بررسی نتایج و صدور 

 گواهینامه

 قبول

نتیجه 

آزمون

نامدرسامانهثبت

LMS 

 ثبتمشخصاتدربانکاطالعاتمدرسان
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 های آموزشی متقاضیان عادی مشخصات دوره

مدرسساعتعنوانردیف

 ناهید شفیعی 8 ها و فنون آموزشی )تدریس( روش 1

 سیامک مهجور 8 های سنجش و ارزشیابی آموزشی روش 2

 مقدم افتخاریرامسیس  8 تکنولوژی آموزشی 3

 پور زهرا احمدی 4 شناخت نظام اداری ایران 4

 احمد ذاقلی 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط 5

32جمع

 

 /الف دستورالعمل4های آموزشی متقاضیان مشمول تبصره بند  مشخصات دوره

مدرسساعتعنوانردیف

 پور احمدیزهرا  4 شناخت نظام اداری ایران 1

 احمد ذاقلی 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط 2

8جمع

 

 /الف دستورالعمل:4مشموالن تبصره بند 

 اعضای هیأت علمی -1

 معلمان -2

 ها( دارندگان مدارک تحصیلی علوم تربیتی )کلیه گرایش -3

 از مراجع معتبر TOTدارندگان گواهینامه  -4

 

های  شماره تلفن)آموزشمدیریت نیازسنجی و ارزشیابی با ر صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر، د

 تماس بگیرید. (22258587 و 22221508، 22258660

 

 با آرزوی موفقیت

 آموزش مدیریت نیازسنجی و ارزشیابی


