
 دوره های تربیت مدرس اجرای 

نحوه  " سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع 29/8/1397مورخ  464185به استناد بخشنامه شماره 

دوره های  کلیه مدرسین "احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت

تائید صالحیت را طی نموده و شرایط عمومی و صالحیت موضوعی  آموزشی کارکنان دولت می بایست فرآیند

  باشند . " گواهینامه مدرسی "  آنها برای تدریس دوره های آموزشی کارکنان دولت مورد تائید قرار گیرد و دارای

      اقدام به  برنامه ریزی جهت اجرای بدین منظور مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان 

به مدت   درصد تخفیف 40( بخشنامه به شرح ذیل با اعمال 5دوره های آموزشی تربیت مدرس  موضوع بند )

نموده است . برنامه زمانبندی دوره های تربیت مدرس  و نکات مهم به تفکیک ثبت نام و شرکت در  ساعت 32

 دوره به شرح ذیل اعالم می گردد . 

 

ف 
دی

ر
 عناوین دوره ها 

مدت 

 روزهای برگزاری دوره
ساعت 

 برگزاری
 زمان آزمون نحوه اجرا

 ساعت 8 سنجش و ارزشیابی دوره ها 1
الی   8:15 20/10/1399جلسه اول : شنبه مورخ 

12:15 

 آنالین  –غیرحضوری 
 29/10/1399دوشنبه 

آنالین –غیرحضوری  21/10/1399جلسه دوم : یکشنبه مورخ   11:45الی  11ساعت 

2 
 روشها و فنون آموزشی

 ) تدریس( 
الی   8:15 23/10/1399جلسه اول : سه شنبه مورخ  ساعت 8

12:15 
 30/10/1399سه شنبه  آنالین –غیرحضوری 

آنالین –غیرحضوری  25/10/1399جلسه دوم : پنجشنبه مورخ  11:45الی  11ساعت 

الی   8:15 05/11/1399 جلسه اول : یکشنبه مورخ ساعت 8 تکنولوژی آموزشی 3

12:15 

  09/11/1399پنجشنبه   آنالین –غیرحضوری 

آنالین –غیرحضوری  07/11/1399جلسه دوم : سه شنبه مورخ  11:45الی  11ساعت 

4 

آشنایی با نظام آموزش 

 کارکنان دولت و
 مقررات مربوط 

 01/11/1399چهارشنبه آفالین –غیرحضوری  - -              ساعت 4

 11:45الی  11ساعت 

 شناخت نظام 5

 اداری ایران
 02/11/1399پنجشنبه  آفالین –غیرحضوری  - - ساعت 4

 11:45الی  11ساعت 

 

 18/10/1399پنجشنبه  مهلت ثبت نام :-
شهریه دوره برای اعضای هیئت علمی ،معلمان و افرادی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی )کلیه -

 ریال    3.240.000گرایشها( هستند :  

اعضای هیئت علمی ،معلمان و افرادی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی:    به استثنایشهریه دوره -

 ریال  7.560.000

 "درآمد اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور"به نام 4001004503025663شماره حساب: -

  327004577102500000000000000077شناسه واریز:  -

  IR 700100004001004503025663 شماره شبا:  -
 

 

 

 



  برای ثبت نام  :  نکات مهم
 

معادل آن که دارای ارزشی استخدامی است ، برای متقاضیان داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا  -1

 الزامی است .
 

بخش   http://erqz-mporg.ir متقاضیان می بایست ثبت نام خود را از طریق سامانه مدیریت آموزشی استان به آدرس -2

 ( 1)پیوست انجام دهند .   راهنمای ثبت نامطبق  سامانه آموزشی
 

اعضای هیئت علمی ،معلمان و افرادی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی )کلیه گرایشها(  -3

شناخت نظام  "و "آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط "هستند، الزم است صرفاً دوره های

   د  و نیازی به گذراندن سایر دوره هاجدول را با موفقیت طی نماین 5و  4مندرج در ردیف های  " اداری ایران

 دوره اعالم شده شرکت نمایند .  5نیستند . سایر متقاضیان الزم است در 

 

شناخت نظام  "و   " آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط "با عنایت به برگزاری دوره های  -4

دوره های فوق متعاقباً در اختیار ثبت نام شدگان جهت مطالعه  محتوای آموزشیبه صورت آفالین ،  " اداری ایران

 و شرکت در آزمون قرار خواهد گرفت . 

 

 
 

  برای شرکت در دوره   :  نکات مهم
 

 ثبت نام نمایند ، مجاز به شرکت در دوره می باشند .  18/10/1399افرادی که حداکثر تا پنجشنبه  -1
 

 erqz-mporg.ir  از طریق سامانه مدیریت آموزشی استان به آدرس:دوره به صورت غیرحضوری ) آنالین (  -2

 (2راهنمای شرکت در دوره مراجعه نمایید .)پیوست  برگزار خواهد شد . به 

 

نسبت به دریافت فایل راهنما و نصب نرم افزار مربوطه اقدام الزم معمول  حداقل دو روز قبل از شروع دوره -3

 گردد.

 

 وارد نمایید: فقط با فرمت ذیل و با حروف انگلیسینام و نام خانوادگی و عنوان دستگاه اجرایی  خود را  -4

      reza tahmasebi_sazman modiriat va barnameh riziمثال:                  
 

 حاظ خواهد شد.صرفاً  برای استفاده یک فراگیر بوده و در حضور و غیاب دوره فقط حضور یک نفر ل  userهر  -5

 

به همراه داشتن میکروفون در حین برگزاری دوره الزامی بوده و فراگیرانی که از طریق گوشی موبایل متصل          -6

 می شوند حتما از هدفون استفاده نمایند.

 

در فرآیند نظارت بر حضور و غیاب فراگیران توسط این مرکز، ثبت حضور فراگیران در دوره منوط به مشارکت  -7

اگیران در دوره و پاسخ به سواالت مدرس حسب مورد می باشد. تاکید می گردد عدم پاسخگویی به سوال فر

 مدرس به منزله غیبت در دوره محسوب می گردد . 


