












 

 (1شماره ) پیوست

 تذریس انمتقاضی عمومی اعالعاتفزم 

 :مشخصات فزدی-1

 ًام پذر: ًام خاًَادگی: ًام: 

 ؽوارُ هلی: ؽوارُ ؽٌاعٌاهِ: تاریخ تَلذ:

 آدرط الکتزًٍیک: ؽوارُ تلفي ّوزاُ: ؽوارُ تلفي ثابت:

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  آدرط هٌشل:

 :تلفي ٍ دٍرًگار آدرط هحل کار،
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 :مشخصات تحصیلی -2

 عال اخذ ًام داًؾگاُ هحل تحصیل)ؽْز/کؾَر( رؽتِ تحصیلی هذرک تحصیلی ردیف

1      

2      

3      
   4عغح   3غح ع   2عغح   1عغح  :تحصیالت حوسوی

 :غیزشاغل  وضعیت شغلی: شاغل  -3

 بخؼ دٍلتی

 ...........................................................................  )ػٌَاى پغت(:  هذیز کارؽٌاط

 ارؽذ هیاًی پایِ ػولیاتی ػالی خبزُ ارؽذ پایِ هقذهاتی
         

 )ػٌَاى پغت(: .............................. هذیز کارؽٌاط بخؼ غیزدٍلتی

 ػلوی ػضَ ّیات
 عٌَات خذهت)عال( غیزدٍلتی دٍلتی: داًؾگاُ هزتبِ ػلوی

 ٍ بیؾتز  ............................... 5 - 1 15- 10 15- 20 20اعتاد داًؾیار اعتادیار هزبی

 : .............................................................. آخزیي پغت/ؽغل عاسهاًی غیزؽاغل ؽاغل باسًؾغتِ

 تاریخ ...................................... ًام ٍ ًام خاًَادگی هتقاضی تذریظ .............................................   اهضاء ................................ 

 



 

 (2شماره ) پیوست

 متقاضیان تذریس موضوعیاعالعات فزم 

 :مشخصات فزدی-1

 هلی: ػ ؽٌاعٌاهِ: ػ ًام پذر: ًام خاًَادگی: ًام: 

 آدرط الکتزًٍیک: ؽوارُ تلفي ّوزاُ: ؽوارُ تلفي ثابت: تاریخ تَلذ:

 آدرط هٌشل:

 .....................................................................................................................................................................................................................................آدرط هحل کار: 
  ....................................  ،   ............................   ؽوارُ تلفي ٍ دٍرًگار:

 :مشخصات تحصیلی -2

 سال اخذ نام دانشگاه گزایش تحصیلی رشته تحصیلی مذرک تحصیلی ردیف

رک ٍ رؽتِ اارتباط هذ
 اتتحصیلی با هَضَػ

 تذریظ
 ًذارد  اردد      1

      2 تَضیحات:
3      

   4عغح   3عغح    2عغح   1تحصیالت حَسٍی: عغح 

 :تذریسموضوعات کاری مزتبظ با  سوابق و تجزبیات -3

 بخؼ دٍلتی
با  کاریتجارب عَابق ٍ ارتباط  ..........  تجزبِ کاری هزتبظ: ............  )ػٌَاى پغت(: ..............................  رتبِ ؽغلی: هذیز کارؽٌاط

 تذریظ اتهَضَػ

 ًذارد  دارد ............ هزتبظ: یتجزبِ کار ................ هذیز)ػٌَاى پغت(: .......................... کارؽٌاط)ػٌَاى پغت(: غیزدٍلتی بخؼ
 ................ : خذهتعٌَات  .......... هزتبِ ػلوی: ..................  غیزدٍلتی ًام داًؾگاُ دٍلتی ػلوی ػضَ ّیات تَضیحات:

  تجزبِ کاری هزتبظ : :  .........................................آخزیي پغت/ؽغل عاسهاًی غیزؽاغل ؽاغل باسًؾغتِ

 عالهذت بِ  :  ... هَعغِ، ٍ/ؽزکت/ اجزایی ًام دعتگاُ : عاسهاى پغتعوت ٍ  ػٌَاى 

   

   

   

   

 :سیمزتبظ با موضوعات تذر سیسوابق تذر -4
با  ظیعَابق تذرارتباط  هذت سهاى هقغغ تذریظ هحل تذریظ  ػٌَاى دٍرُ  ردیف

 تذریظ اتهَضَػ

 ًذارد  اردد     1
 تَضیحات:

 

2     

3     

4     



 

5     

 تذریس:موضوعات مزتبظ با تألیفات/تزجمه های  -5

 ػٌَاى  ردیف
 ًَع تالیف/تزجوِ

 ًؾز عال ًاؽز

با تألیفات/تزجوِ ّا ارتباط 
 ظیتذر اتهَضَػ

 تالیف/ تزجوِ هقالِ تزجوِ کتابتالیف/

 ًذارد  اردد

 تَضیحات:
 

1      

2      

3      

4      

 ) عغح هلی، عاسهاًی، اعتاًی(:: تذریظهَضَػات هزتبظ با عَابق پضٍّؾی  -6
با عَابق پضٍّؾی ارتباط  عال اجزاء ًَع ّوکاری ًَع پضٍّؼ ػٌَاى پضٍّؼ ردیف

 ظیتذر اتهَضَػ
 ًذارد  اردد  ًاظز ّوکار  هجزی بٌیادی تَعؼِ ای کاربزدی  1

         2 تَضیحات:
3         
4         

 

 .صالحیت هَضَػی تکویل هی گزددکٌٌذگاى  ػذم ارتباط هؼیارّا با هَضَع تذریظ تَعظ ارسیابی یاارتباط هزبَط بِ عتَى     *

  :تذریظهَضَػات هزتبظ با  ؽذُُ ّای آهَسؽی گذراًذ دٍرُ -7

 ٍ..( ، هَردکاٍری،ػٌاٍیي دٍرُ ّای هْارتی)ًزم افشارّا  ػٌاٍیي دٍرُ ّای تخصصی هزتبظ با هَضَع تذریظ  ردیف
ؽذُ   ّای گذراًذُ دٍرُارتباط 
 ظیتذر اتهَضَػ با 

 ًذارد  اردد   1
   2 تَضیحات:

3   
4   

 ................................  تاریخ ......................................ًام ٍ ًام خاًَادگی هتقاضی تذریظ ...........................................   اهضاء 

نام و نام 

خانوادگی 

 : ءو امضا

 تذریظ: هتقاضی صالحیت هَضَػی تاییذ کٌٌذگاىاهضاء 

.................................................................. ،  ................................................................. ، .............................................................   ، ...................................................................... 
 
 

(2اداهِ فزم ؽوارُ )  



 

(3)شماره  پیوست  

 سیتدر یعموم شرایط نامهیگواهنمونه فرم 

 

 

 

 «عمىمی تدریس شرایط »  گىاهیناهم

  ؛می شىد گىاهی ،   81/88/8919مىرخ  88881/19/922نظام آمىزش کارکنان مىضىع بخشناهم شماره  وی اصالح  5ماده  یرد اجرا 

  صارده از ............................................   شماره ملی دارنده  ...........................  فرزند .......................................... خانم / آاقی

 احرازمستلزم  آمىزشی کارکنان دولت بدیهی است تدریس  رد دوره اهی  عمىمی تدریس می باشد.شرایط واجد        .............................

 تدریس از مراجغ مربىهط می باشد.متقاضی   مىضىعی صالحیت

 .سال می  باشد چهاراعتبار ایه گىاهیناهم از اترخی صدور هب مدت  

 

 ................ ًام ٍ ًام خاًَادگی... ........                                 

 رئیظ هزکش آهَسػ هذیزیت دٍلتی/رئیظ عاسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی اعتاى ......                                       

 ٍ اهضاء هْز                        

  

 اترخی

 شماره:
 عنوان  و 

 نشان موسسه



 

 (4پیوست شماره )

 « مذرس تیتزب آموسشی های دوره مشخصات»
 

 آشنایی با نظام آموسش کارکنان دولت و مقزرات مزبوطعنوان دوره: 

 ٍ رٍیِ ّای حاکن آهَسػ کارکٌاى دٍلتًظام یٌذ ّا، عاختار ٍ فزآٌٌذگاى با عیاعتکآؽٌایی ؽزکت هذف دوره:

 عزفصل ّای آهَسؽی:
  قاًًَی ٍ فزآیٌذعیز تغَر ًظام آهَسػ کارکٌاى دٍلت: هباًی 

 تؼاریف ٍ هفاّین هٌذرج در ًظام آهَسػ کارکٌاى دٍلت 

 اصَل، اّذاف ٍ راّبزدّای آهَسػ کارکٌاى دٍلت 

 عاختار راّبزی آهَسػ کارکٌاى دٍلت 

 دٌّذُ آهَسػ کارهٌذاى دٍلتفزایٌذ ٍ ػٌاصز تؾکیل 

 ّای کارکٌاى ٍ هذیزاى ٍ عزاحی دٍرُ ّای آهَسؽیعاختار آهَسػ 

 عپاری فزآیٌذ آهَسػ کارکٌاىبیٌی ؽذُ بزای بزٍىپیؼ راُ کارّای 

 اهتیاسات ٍ هکاًیشم ّای اًگیشؽی در آهَسػ کارکٌاى 

 ارسؽیابی ٍ هذیزیت ػولکزد آهَسػ آهَسػ کارهٌذاى دٍلت 

 رٍػ اجزا: حضَری عاػت 4هذت سهاى: 

 

 شناخت نظام اداری ایزانعنوان دوره: 

هباًی قاًًَی ٍ اعٌاد باالدعتی حاکن بز ًظام اداری ٍ چالؼ ّا ٍ هغایل پیؼ رٍی تحقق بزًاهِ ّای با  کٌٌذگاىآؽٌایی ؽزکت هذف دوره:

 تحَل ٍ اصالحات ًظام اداری در کؾَر

 :آموسشیسزفصل 

 
 ًظام اداری ٍ هباًی قاًًَی آى یاعتگشاریٍ ع یتحَالت عاختار  

 عیاعت ّای کلی ًظام اداری ابالغی اس عَی هقام هؼظن رّبزی 

  اداریٍ اصالح ًظام  تحَل بزًاهِ ّای 

  اداریٍ اصالح ًظام  تحَلاّذاف بزًاهِ ّای 

  اداریبزًاهِ ّای اصالح ًظام عیاعت ّای کلی ًظام اداری ٍ تحقق ٍ راّکارّای هَاًغ 

  اداریٍ اصالح ًظام  تحَلهتغییزّای پیؼ راى 

  ٍ اداریٍ اصالح ًظام  تحَلچالؼ ّای هغایل 

 رٍػ اجزا: حضَری عاػت 4هذت سهاى: 

 ؽٌاخت هغایل ًظام اداری ایزاىعنوان دوره: 

 
  



 

 
 ها و فنون آموسشی )تذریس(روشعنوان دوره: 

 -یٌذ یاددّیّا در فزآًحَُ بکارگیزی آىٍ  با تاکیذ بز بشرگغاالى ّا ٍ فٌَى تذریظرٍػ رٍیکزدّا، کٌٌذگاى باآؽٌایی ؽزکت هذف دوره:

 بشرگغاالى یادگیزی

 ّای آهَسؽی:عزفصل 
 ِرٍیکزدّا ٍ تفاٍت ّای آهَسػ ، تَعؼِ ٍ تؼلین تزبیت رعوی  ّای هختلفهفَْم آهَسػ ٍ یادگیزی در ًظزی ٍ 

 اّیت تذریظ بز اعاط اًَاع داًؼه 

 ًظزیِ ّای یادگیزی هزتبظ با آهَسػ بزسگغاالى ٍ ارتباط تذریظ با یادگیزی 

 عبقِ بٌذی اّذاف آهَسؽی ٍ ًحَُ تذٍیي آى 

 عاسهاًذّی هحتَا  تحلیل آهَسؽی ٍ فزایٌذ 

 رٍیکزدّای تذریظٍ  لگَّا 

 ّای بشرگغاالىخصَصیات ٍ ٍیضگیبزاعاط ّای تذریظ: رٍػ 

  بشرگغاالىاصَل حاکن بز آهَسػ 

 فزایٌذ تذٍیي عزح درط 

 رٍػ اجزا: حضَری عاػت 8هذت سهاى: 

 

 یابی آموسشیهای سنجش و ارسشروشعنوان دوره: 

 ّای آهَسؽیفؼالیتّا ٍ ابشارّای عٌجؼ ٍ ارسؽیابی رٍیکزدّای ارسؽیابی ٍ رٍػ کٌٌذگاى باؽزکت آؽٌایی هذف دوره:

 :آهَسؽی ّای عزفصل
 ُابی(گیزی، عٌجؼ، ارسیابی ٍ ارسؽیتؼزیف اصغالحات )اًذاس 

 گیزیّای اًذاسُهقیاط 

 رٍیکزدّای ارسؽیابی آهَسؽی 

 هذل ّای ارسؽیابی آهَسؽی 

 آهَسؽیارسؽیابی ّای اًَاع رٍػ 

 ابی آهَسؽیّای ارسؽیاًَاع ابشارّا ٍ آسهَى 

 ُگیزیًحَُ عزاحی ابشارّای اًذاس 

 ّای آسهَىفزایٌذ تحلیل عؤال 

 ابیتحلیل ٍ تفغیز اعالػات ارسؽی 

 رٍػ اجزا: حضَری عاػت 8هذت سهاى: 
 

  



 

 

 تکنولوژی آموسشیعنوان دوره: 

در  ت افشاری ٍ ًزم افشاری هَضَععخ ّایّای آهَسؽی ٍ اعتفادُ اس قابلیتتکٌَلَصیهفَْم ٍ اصَل کٌٌذگاى با آؽٌایی ؽزکت هذف دوره:

 یادگیزی -فزآیٌذ یاددّی

 :آموسشیسزفصل 
 تؼزیف تکٌَلَصی آهَسؽی ٍ هفاّین هزتبظ 

 تکٌَلَصی آهَسؽی ٍ تکٌَلَصی در آهَسػ 

 یادگیزی -اّویت تکٌَلَصی آهَسؽی در فزآیٌذ یاددّی 

 ارتباعات ٍ تکٌَلَصی آهَسؽی 

 با تَجِ بِ رٍیکزد ًظزیِ ّای یادگیزی بشرگغاالى الگَّای عزاحی آهَسؽی 

 بزاعاط ًَع هخاعبیي اًَاع رعاًِ ّای آهَسؽی ٍ اّذاف ٍ کاربزدّای ّزکذام 

  آهَسػ ّای چٌذرعاًِ ّای 

  ٍ عاسّای آهَسؽیؽبیِالگَّا 

  فزآیٌذ یاددّی ٍ یادگیزیاعالػات ٍ ارتباعات در فٌاٍری کاربزدّای 

  اصَل تْیِ ٍ تَلیذ هَاد آهَسؽی ٍ کوک آهَسؽی 

 کاربزدّای تکٌَلَصی آهَسؽی در فزآیٌذ یادگیزی بشرگغاالى 

 رٍػ اجزا: حضَری عاػت 8هذت سهاى: 
 


