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  تـوجـه

و  »رك تحصيلياستعالم مداراهنماي «، »راهنماي اجرايي«هاي آموزشي، انتخاب و پرداخت شهريه دورهاز پيش لطفاً 

  دقت مطالعه كنيد.به هاي زير دريافت و از طريق لينكرا  »دستورالعمل نحوه احراز صالحيت تدريس«

وليت بوده و مسئ هاشركت در دوره، جزو شرايط اوليه براي »داقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشدح«دارا بودن ضمناً، 

شده، با  گذاريرعايت دقيق فرايند احراز صالحيت براساس ضوابط اعالمي و صحت و اعتبار مدارك و مستندات بار

  .متقاضيان است

هاي ره تلفنشما(مديريت نيازسنجي و ارزشيابي آموزش با ر صورت نياز به كسب راهنمايي و اطالعات بيشتر، د

  تماس بگيريد. )22258587 و 22221508، 22258660

  

  »دستورالعمل نحوه احراز صالحيت تدريس«  »استعالم مدارك تحصيليراهنماي «  »راهنماي اجرايي«

  

  متقاضيان فردي)ويژه هاي دوره(راهنما: 

 شامل: ،پس از پرداخت شهريه، ابتدا مستندات مورد نياز .1

  عكس پرسنلي −

  تصوير شناسنامه −

 كارت مليتصوير  −

 (حداقل كارشناسي ارشد)مدرك تحصيليآخرين تصوير  −

 )راهنماي استعالم مدارك تحصيليبراساس (قابل دريافت  گواهي استعالم مدرك تحصيليتصوير  −

 يا گواهي اشتغال به كار كارگزينيحكم آخرين تصوير  −

نام و  كور شاملنام فولدر مذارسال كنيد.  ،قسمت بارگذاري مدارك ازشده) در قالب يك فولدر فشرده(زيپرا 

 صورت فارسي باشد.به متقاضينام خانوادگي 

يل فرم و تكم هاي آموزشي، شركت در آزمونها و دريافت و مطالعه درسنامهمشاهده فيلمدر ادامه، نسبت به  .2

حداقل  ن، كسباي و شرط قبولي در آصورت تستي چهارگزينهها به؛ آزمون دورهفصل اقدام نمائيدنظرسنجي هر 

اي بر مجددصت بار فر دواست؛ ضمنًا هر فراگير در صورت عدم موفقيت در نوبت اول آزمون،  100از  70امتياز 

  شركت در هر آزمون دارد.

 كنندگانشده، گواهينامه شركتاريذها و بررسي و تأييد مدارك و مستندات بارگپس از طي موفق دوره .3

 دريافت خواهد بود. لقاب ،صورت الكترونيكي صادر و از قسمت مربوطبه
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  )الف دستورالعمل/4مشمول تبصره بند  هاي ويژه متقاضيان فردي(دورهراهنما: 

رتبط با مدارندگان مدارك تحصيلي «، »معلمان« ،»اعضاي هيأت علمي«، الف دستورالعمل/4تبصره بند  براساس .1

از ، ») از مراجع معتبر داخلي و خارجيTOTدارندگان گواهينامه مدرسي(«و  »ها)رشته علوم تربيتي(كليه گرايش

 باشند.هاي آموزشي تربيت مدرس معاف ميگذراندن بخشي از دوره

 ،تندات مورد نيازابتدا مسپس از پرداخت شهريه، ، ) هستيد1كه مشمول يكي از شرايط مذكور در بند ( در صورتي .2

 شامل:

  عكس پرسنلي −

  تصوير شناسنامه −

 تصوير كارت ملي −

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي(حداقل كارشناسي ارشد) −

 )مدارك تحصيليراهنماي استعالم براساس قابل دريافت ( گواهي استعالم مدرك تحصيليتصوير  −

ير و تصو مدرك تحصيلي مرتبط با رشته علوم تربيتي(در صورت عدم تطابق با رشته مقطع ارشد)تصوير  −

 گواهي استعالم آن

 خلي و خارجي (در صورت دارا بودن)) از مراجع معتبر داTOTگواهينامه مدرسي(تصوير  −

 تصوير آخرين حكم كارگزيني −

 )1در بند (شرايط مذكور ساير مستندات مرتبط با  −

 امل نام وكور ششده) از قسمت بارگذاري مدارك، ارسال كنيد. نام فولدر مذرا در قالب يك فولدر فشرده(زيپ

 صورت فارسي باشد.نام خانوادگي متقاضي به

ميل فرم و تك هاي آموزشي، شركت در آزمونها و دريافت و مطالعه درسنامهدر ادامه، نسبت به مشاهده فيلم .4

حداقل ب ن، كساي و شرط قبولي در آصورت تستي چهارگزينهها بهفصل اقدام نمائيد؛ آزمون دوره نظرسنجي هر

اي بر مجددصت بار فر دواست؛ ضمنًا هر فراگير در صورت عدم موفقيت در نوبت اول آزمون،  100از  70امتياز 

  شركت در هر آزمون دارد.

 كنندگانشده، گواهينامه شركتاريذستندات بارگها و بررسي و تأييد مدارك و مپس از طي موفق دوره .5

 قابل دريافت خواهد بود. ،صورت الكترونيكي صادر و از قسمت مربوطبه


