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مقذمه
ثٍ مىظًس استمبی ومی ي ثُجًد ػطح ویفی داوؾ وظشی ي ػملی مشثیبن مذسػبن ایه فذساػیًن دس سؿتٍ َبی
مختلف ،آییه وبمٍ ديسٌ َبی تشثیت مذسع ثٍ ؿشح ریل تذيیه می گشدد.

مبده  1ـ اهذاف
 1ـ  1ـ تشثیت مذسػبن صثذٌ ي افضایؾ ومی مذسػبن دسيع تخصصی دس فذساػیًن
 2ـ  1ـ تبمیه ویبص اػتبن َب ثٍ مذسػبن ثًمی دس سؿتٍ َبی مختلف يسصؿی تحت پًؿؾ ایه فذساػیًن
 3ـ 1ـ َمبَىگ ػبصی ي یىؼبن ومًدن سيؽ َبی ي ػشفصل َبی آمًصؽ وظشی ي ػملی مذسػـبن دس سؿـتٍ
َبی مختلف يسصؿی تحت پًؿؾ ایه فذساػیًن

مبده  2ـ تعبریف
 -2-1مذرس:
ثٍ فشدی اطالق می ؿًد وٍ مًفك ثٍ اخز گًاَی وبمٍ مذسػی اص ایه فذساػیًن گشدیذٌ ثبؿذ ي ثب تًجـٍ ثـٍ
ؿشایط مىذسج دس ایه آییه وبمٍ ثٍ تذسیغ دسيع تئًسی تخصصـی یـب دسيع ػملـی تخصصـی ديسٌ َـبی
مشثیگشی می پشداصد.

مبده  : 3دوره هبی تربیت مذرس
تؼشیف :ديسٌ َبی تشثیت مذسع دس فذساػیًن يسصؽ َبی جبوجبصان ي مؼلًلیه دس دي ثخؾ ثشگضاس می ؿًد.
ثخؾ ايل تشثیت مذسع دسيع تئًسی تخصصی ي ثخؾ ديم تشثیت مذسع دسيع ػملی تخصصی.
اهذاف کلی
 -3-1تشثی ت مذسػبن وبسآمذ ي ياجذ ؿشایط تذسیغ دس َش یه اص سؿتٍ َبی يسصؽ افشاد جبوجبص ي مؼلًل
 -3-2تًػؼٍ ثشوبمٍ َبی آمًصؿی غیش متمشوض فذساػیًن دس ثخؾ تشثیت مشثی ي مذسع
 -3-3تأمیه ویبص َیبت َبی اػتبوی دس خصًف ثشخًسداسی اص مذسػبن دسيع تئًسی تخصصی ي ػملی
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 -3-4وبَؾ َضیىٍ َبی وبؿی اص اػضام مذسػبن غیش ثًمی ثشای تذسیغ دس ديسٌ َبی آمًصؿی اػتبوی

مبده  :4شرایط عمومی و اختصبصی شرکت کننذگبن در دوره هبی تربیت مذرس
 -4-1ؿشایط ػمًمی:
 -4-1متذیه ثٍ دیه مجیه اػالم یب یىی اص ادیبن سػمی وـًس
 -4-2پزیشؽ لبوًن اػبػی ي اػتمبد ثٍ وظبم جمًُسی اػالمی
 -4-3وذاؿته مىغ لبوًوی اص وظش وظبم يظیفٍ

 -4-2ؿشایط اختصبصی ؿشوت دس ديسٌ َبی تشثیت مذسع دسيع تئًسی تخصصی:
 -4-2-1دايطلجبن ؿشوت دس ديسٌ َبی تشثیت مذسع دسيع تئًسی تخصصی ،الضامبً ثبیذ داوؾ آمًختٍ
ممطغ وبسؿىبػی اسؿذ ي ثبالتش سؿتٍ تشثیت ثذوی دس یىی اص گشایؾ َبی فیضیًلًطی يسصؿی ،آػیت
ؿىبػی يسصؿی ي حشوبت اصالحی یب سفتبس حشوتی ي یب سؿتٍ َبی صیش مجمًػٍ ػلًم پضؿىی ي
تًاوجخـی ثبؿىذ.
 -4-2-2طًل مذت ثشگضاسی ديسٌ َبی تشثیت مذسع دسيع تئًسی تخصصی  32ػبػت (ثٍ ؿشح جذيل
ؿمبسٌ  ) 1می ثبؿذ .اص ؿشوت وىىذگبن دس ایه ديسٌ َب آصمًن پبیبوی ثٍ ػمل می آیذ ي دس صًست
وؼت حذ وصبة ومشٌ الصم ثٍ پزیشفتٍ ؿذگبن گًاَی وبمٍ مذسػی اػطب می گشدد .حذ وصبة ومشٌ
لجًلی دس ایه ديسٌ  16می ثبؿذ.
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جذول شمبره  1ـ دروس دوره تربیت مذرس دروس تئوری تخصصی
سبعت(تئوری)

سبعت(عملی)

ردیف عنوان درس
1

اصًل ي مجبوی تشثیت ثذوی افشاد مؼلًل

2

-

2

آؿىبیی ثب اوًاع مؼلًلیت َب

6

-

3

ممذمبت والع ثىذی پضؿىی ـ يسصؿی سؿتٍ مشثًط

6

-

4

مالحظبت تمشیه ي پیـگیشی اص آػیت َبی يسصؿی دس مؼلًلیه 6

-

5

آؿىبیی ثب امبوه يسصؿی مؼلًلیه

2

-

6

سيؽ تذسیغ ي مُبست دس والع داسی

2

4

7

مالحظبت سياوـىبػی دس مشثیگشی مؼلًلیه

2

جمغ

28

جمغ ول ػبػبت آمًصؿی ديسٌ تشثیت مذسع

32

4

 -4-3ؿشایط اختصبصی ؿشوت وىىذگبن دس ديسٌ َبی تشثیت مذسع دسيع ػملی تخصصی
 -4-3-1دايطلجبن ؿشوت دس ديسٌ َبی تشثیت مذسع دسيع ػملی تخصصی ،الضامبً ثبیذ دس سؿتٍ مشثًطٍ
حذالل داسای مذسن مشثیگشی دسجٍ  2یب ثبالتش ثًدٌ ي حذالل اص  3ػبل ػبثمٍ مشثیگشی مًسد تبییذ
فذساػیًن ثشخًسداس ثبؿىذ.
 -4-2-2طًل مذت ثشگضاسی ديسٌ َبی تشثیت مذسع دسيع ػملی تخصصی  32ػبػت (ثٍ ؿشح جذيل
ؿمبسٌ  ) 2می ثبؿذ .اص ؿشوت وىىذگبن دس ایه ديسٌ َب آصمًن پبیبوی ثٍ ػمل می آیذ ي دس صًست
وؼت حذ وصبة ومشٌ الصم ثٍ پزیشفتٍ ؿذگبن گًاَی وبمٍ مذسػی اػطب می گشدد .حذ وصبة ومشٌ
لجًلی دس ایه ديسٌ  16می ثبؿذ.
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جذول شمبره  2ـ دروس دوره تربیت مذرس دروس عملی تخصصی
سبعت(تئوری)

سبعت(عملی)

ردیف عنوان درس
1

آمًصؽ اصًل پبیٍ ي مُبست َبی اصلی

2

6

2

آمًصؽ مُبست َبی پیـشفتٍ

2

4

3

آمًصؽ تبوتیه َبی ثبصی

4

4

4

سيؽ تذسیغ ي مُبست دس والع داسی

2

4

5

مالحظبت تمشیه ي پیـگیشی اص آػیت َبی يسصؿی دس مؼلًلیه 4

-

جمغ

14

جمغ ول ػبػبت آمًصؿی ديسٌ تشثیت مذسع

32

18

مبده  5ـ سطوح مذرسی
ثش اػبع مفبد ایه آییه وبمٍ ػطًح مذسػبن دس فذساػیًن يسصؽ َبی جبوجبصان ي مؼلًلیه ثب دس وظش
گشفته محذيدٌ مجبص ثشای تذسیغ دس ديسٌ َبی مشثیگشی/دايسی دسجٍ  2 ، 3ي  1تؼییه می گشدد.
 -3-1مذسع دسجٍ  :3ثٍ فشدی اطالق می ؿًد وٍ داسای وبست مذسػی دسجٍ  3اص ایه فذساػیًن ثبؿذ.
ومیتٍ آمًصؽ فذساػیًن مجبص اػت اص مذسػبن دسجٍ  3تىُب ثشای تذسیغ دس ديسٌ َبی مشثیگشی/دايسی دسجٍ
 3دػًت ومبیذ.
 -3-2مذسع دسجٍ  :2ثٍ فشدی اطالق می ؿًد وٍ داسای وبست مذسػی دسجٍ  2اص ایه فذساػیًن ثبؿذ.
ومیتٍ آمًصؽ فذساػیًن مجبص اػت اص مذسػبن دسجٍ  2ثشای تذسیغ دس ديسٌ َبی مشثیگشی/دايسی دسجٍ 3
ي  2دػًت ومبیذ.
 -3-3مذسع دسجٍ  :1ثٍ فشدی اطالق می ؿًد وٍ داسای وبست مذسػی دسجٍ  1اص ایه فذساػیًن ثبؿذ.
ومیتٍ آمًصؽ فذساػیًن مجبص اػت اص مذسػبن دسجٍ  1ثشای تذسیغ دس ديسٌ َبی مشثیگشی/دايسی دسجٍ 2
ي  1دػًت ومبیذ.
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مبده  6ـ شرایط تمذیذ یب ارتقبی گواهی نبمه مذرسی
 ثشای ؿشوت دس ديسٌ َبی استمبی مذسػی ثبیذ مذت ػٍ ػبل تمبم اص تبسیخ گًاَی وبمٍ لجلی ػپشیؿذٌ ثبؿذ.
 ثشای ؿشوت دس ديسٌ استمبی مذسػی دسجٍ ػٍ ثٍ دي ،متمبضی ثبیذ ظشف حذاوثش ػٍ ػبل وؼجت ثٍتذسیغ دس حذالل  6ديسٌ داوؾ افضایی یب دايسی/مشثیگشی دس ؿُشػتبن یب اػتبن الذام ومًدٌ ثبؿذ.
َمچىیه ثبیذ مؼتىذات فؼبلیت َبی اوجبم ؿذٌ تًػط متمبضی اص جملٍ اثالؽ َبی صبدس ؿذٌ اص ػًی
فذساػیًنَ ،یبت يسصؿُبی جبوجبصان ي مؼلًلیه اػتبن محل فؼبلیت ي یب اوجمه يسصؿی مشثًطٍ اسائٍ
گشدد.
 ثشای ؿشوت دس ديسٌ استمبی مذسػی دسجٍ دي ثٍ یه ،متمبضی ثبیذ ظشف حذاوثش ػٍ ػبل وؼجت ثٍتذسیغ دس حذالل  6ديسٌ داوؾ افضایی یب دايسی/مشثیگشی دس ػطح اػتبن یب وـًس الذام ومًدٌ ثبؿذ.
َمچىیه ثبیذ مؼتىذات فؼبلیت َبی اوجبم ؿذٌ تًػط متمبضی اص جملٍ اثالؽ َبی صبدس ؿذٌ اص ػًی
فذساػیًنَ ،یبت يسصؿُبی جبوجبصان ي مؼلًلیه اػتبن محل فؼبلیت ي یب اوجمه يسصؿی مشثًطٍ اسائٍ
گشدد.
تجصشٌَ : 1ش مذسع مًظف اػت ثٍ طًس ػبالوٍ دس یه َمبیؾ یىؼبن ػبصی ي ثبصآمًصی مذسػبن وٍ
تًػط ومیتٍ آمًصؽ فذساػیًن ثشگضاس می گشدد ،ؿشوت ومبیذ.
تجصشٌ : 2آییه وبمٍ اجشایی ایه دػتًسالؼمل مىطج ك ثب آییه وبمٍ اجشایی ديسٌ َبی وًتبٌ مذت مشثیگشی
فذساػیًن می ثبؿذ.

ایه آییه وبمٍ دس  6مبدٌ ي  2تجصشٌ دس تبسیخ  95/12/17ثـٍ تصـًیت ومیؼـیًن آمـًصؽ ي پـظيَؾ
فذساػیًن يسصؿُبی جبوجبصان ي مؼلًلیه سػیذٌ ي الصم االجشا می ثبؿذ.

5

