راهنمای اجرایی متقاضیان احراز صالحیت تدریس در دورههای آموزشی کارمندان دولت
(موضوع بخشنامه شماره  464185مورخ  1397/08/29سازمان اداری و استخدامی کشور)

قبل از آغاز فرآیند ثبتنام ،نسبت به مطالعه دقیق «دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس» و راهنمای اجرایی

.1

حاضر (قابل دریافت از طریق لینک «تعیین صالحیت مدرسان» در صفحه اول پورتال مرکز به نشانی
 ،)https://www.smtc.ac.irاقدام و فایل مدارک و مستندات مورد نیاز برای بارگذاری ،شامل موارد زیر را،
آماده نمائید.

 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 عکس پرسنلی 3*4

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی (دانشگاهی ـ حوزوی)

 تصویر آخرین حکم کارگزینی /گواهی وضعیت اشتغال

 تصویر گواهینامه مدرسی ( )TOTاز مراجع معتبر داخلی و خارجی (در صورت دارا بودن)
 تصاویر مدارک مربوط به سوابق مرتبط با موضوعات تدریس در حوزههای :تجارب کاری و تدریس در دورههای
آموزشی ،فعالیتهای پژوهشی (کتاب ،مقاله ،طرح و …) و دورههای آموزشی گذرانده شده

 .2ثبتنام و دریافت مستندات مورد نیاز به صورت الکترونیکی و از طریق نشانی فوقالذکر انجام میشود.
 .3تعرفه تعیین صالحیت مدرسان در سال  ،1400بهقرار زیر است:
ردیف

1
2
3

شرح خدمت

تشکیل پرونده و بررسی مدارک و
مستندات متقاضیان
دوره تربیت مدرس (هر نفرساعت)
صدور گواهینامه مدرسی و احراز
صالحیت موضوعی تدریس

تعرفه(بهریال)

توضیحات

حضوری

کالس زنده ()Live

الکترونیکی

1.000.000

1.000.000

1.000.000

تمامی متقاضیان

360.000

240.000

180.000

حداکثر  32ساعت

2.000.000

2.000.000

2.000.000

فقط مشموالن تبصره بند
/4الف دستورالعمل

 .4کلیه متقاضیان میبایست در آخرین مرحله ثبتنام و بارگذاری مدارک و مستندات خود ،هزینه ردیف  1جدول
فوق بهمیزان  1/000/000ریال را از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی ،واریز نمایند .بررسی اطالعات متقاضیان،
منوط به پرداخت مبلغ یادشده است.
 .5پس از ثبت نام و واریز مبلغ فوق ،اطالعات و مستندات بارگذاری شده متقاضیان ،در کمیته احراز صالحیت تدریس
بررسی و در صورت احراز شرایط عمومی ،هماهنگی الزم با ایشان برای گذراندن دورههای تربیت مدرس مورد نیاز،
اعالم برنامه اجرایی و دریافت شهریه دورههای مذکور براساس تعرفه ردیف  2جدول بند  ،3انجام میشود.
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 .6با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا ،عالوه بر برگزاری دورهها به صورت حضوری با رعایت شیوهنامههای
بهداشتی ،امکان اجرای آنها به شیوه کالس زنده ( )Liveیا الکترونیکی ازطریق سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز
به نشانی  https://lms.smtc.ac.irنیز فراهم شده است.
 .7تعرفه مربوط به صدور گواهینامه مدرسی (موضوع ردیف  3جدول فوق) ،صرفاً از متقاضیان مشمول «تبصره بند
/4الف دستورالعمل» ،شامل :اعضای هیأت علمی ،معلمان ،دارندگان مدارک تحصیلی در رشته علوم تربیتی (کلیه
گرایشها) ،دارندگان گواهینامه مدرسی از مراجع معتبر داخلی و خارجی و سایر افراد صاحبنظر ،در صورت
تشخیص و تأیید مرکز ،که از شرکت در تمام یا بخشی از دورههای تربیت مدرس معاف میشوند ،دریافت
میگردد .متقاضیانی که ملزم به شرکت در تمامی عناوین دورههای تربیت مدرس هستند ،از پرداخت تعرفه
موضوع این بند ،معاف میباشند.
 .8پس از گذراندن دورههای تربیت مدرس و کسب حدنصاب امتیاز الزم ( 70درصد کل امتیاز هر دوره) ،گواهینامه
مدرسی متقاضیان صادر و مشخصات ایشان ،در قالب بانک اطالعات مدرسان ،اطالعرسانی خواهد شد.
 .9در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات بیشتر ،با شماره تلفنهای  021-22258587 ،021-22258660یا
 021-22221508تماس حاصل نمائید.
 .10اطالعات مورد نیاز برای واریز شهریه دورههای تربیت مدرس و تعرفه صدور گواهینامه مدرسی:
شماره حساب:

4001004603014872

شماره شبا:

IR830100004001004603014872

بهنام:

تمرکز وجوه درآمد اختصاصی مرکز آموزش مدیریت دولتی

نزد:

بانک مرکزی ج.ا.ا.

شناسه پرداخت:

( 338004674140103002112100000000درج شناسه پرداخت الزامی است)

واریز از طریق:

ساتنا یا پایا

نشانی پست الکترونیکی:

( smtc1398@gmail.comارسال تصویر فیشهای واریزی)

با آرزوی موفقیت
دفتر برنامهریزی و توسعه آموزش
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