
 آموزان مهارت آموزش محل تعیین

 و) ع(حسین  اربعین گرامیداشت ضمن فرھنگیان دانشگاه تکمیل  تحصیالت و آموزشی  معاونت
 به پرورش، و آموزش وزارت پیمان  اسییییت دا  7931 سییییا  آزمون شییییدگان پذیرفته به تبریک
 موزی،آ مھارت دوره با مرتبط مسییای   صییو  در رسییان  اطالع مرجع تنھا رسییاند م  اطالع
 این و است تکمیل  تحصیالت و آموزش  معاونت رتا پو فرھنگیان دانشگاه رسیان  اطالع پایگاه

 اجتماع  شبکه و  بری ھای سیایت از اع  رسیان  اطالع مراجع سیایر در مندرج ا بار دانشیگاه

 .ندارد آنھا قبا  در مسئولیت  ھیچ و نکرده تایید را

 9 دارای پرورش، و آموزش پیمان  اسییت دا  7931 سییا  آزمون شییدگان پذیرفته نا  ثبت برنامه

 :گردد م  اعال  ذی  شرح به آن جزییات که است اصل  مرحله

 آموزش محل تعیین :اول مرحله

مورخ  شییییییینبه روز 71 سیییییییاعت از باید  ود آموزش مح  از اطالع برای شیییییییدگان پیذیرفته

 محل تعیین سااااما ه>>  به 51/50/7931روز دوشییینبه مورخ  12تا سیییاعت  50/50/7931

 مرا جعه نمایند. stats.cfu.ac.ir/state << به  شا ی  آموزان مهارت آموزش

 جزییات و نا  ثبت زمانبندی از اطالع برای شدگان پذیرفته آموزش، مح  استان از اطالع از پس
 دا شااها  سااایت به 71/50/7931 مورخ شیینبه، روز از دوره برگزاری زمان و مح  به مربوط

 به شییرق  آذربایجان اسییتان آموزان مھارت مثا  عنوان به )را  ودآموزش محل اسااتان فرھ هیان

 با فقط پس این از شده پذیرفته .نمایند مراجعه(شرقی آذربایجان اساتان فرھ هیان شاها دا  ساایت

  .بود  واھد ارتباط در  ود آموزش مح  استان

 (... و العالج صعب بیماری اری،بارد شام ) ا  شرایط دارای آموز مھارت که صیورت  در -

  ود انتقا  در واسییت ، 7931 ماه آبان 1 و 6 مورخ دوشیینبه و یکشیینبه روزھای ط  باید باشیید،

 درخواساات قساامت)stats.cfu.ac.ir/stateدرگاه در<مربوطه مدارک>و <علت شییرح> با را

 در اشیییتباه ھمچون ھای  تعل به که ھای  در واسیییت به اسیییت ذکر به الز  ثبت نماید.(جابجایی

 داده اثر ترتیب ... و تحصیییی  به اشیییت ا  آزمون، در نا  ثبت زمان در اقامت مح  اسیییتان تعیین

 .شد ن واھد

 حضوری و غیرحضوری  ام ثبت :دوم مرحله

 آبان 41 و 41 مورخ شااا به ساااه و دوشااا به روز باید شیییدگان پذیرفته :غیرحضاااوری  ام ثبت

آدرس  به دانشیییییییگیاه آموزشییییییی  سیییییییامیانیه در) ضیییییییوریغیرح نیا  ثبیت بیه نسیییییییبیت4931 

75.3.13.31http:// است ضروری غیرحضوری نا  ثبت در ذی  نکات به توجه .نمایند قدا ا: 

http://10.9.29.92/


 .نمایید استفاده Internet Explorer مرورگر از دانشگاه آموزش  سامانه به ورود جھت*

 .گرددم  اعال  سامانه توسط ،نا  ثبت زمان در فرض پیش صورت به عبور رمز و کاربری نا *

 پایان تا و دھند ت ییر را  ود عبور رمز سییییسیییت  به ورود اولین در بایسیییت م  آموزان مھارت*
 .نمایند حفظ  ود نزد را آن آموزی، مھارت دوره

 مح  پردیس   آموزش مسییئو  به عبور، رمز رفتن بین از یا نا  ثبت در مشییک  بروز صییورت در*
 .نمایید جعهمرا دوره برگزاری

 در مربوطه فای  و اسییییکن شییییده پذیرفته توسییییط الکترونیک  نا  ثبت زمان از قب  ذی  مدارک*

 .گیردقرار استفاده مورد الکترونیک  نا  ثبت در مدارک ارسا  مرحله

  مربوطه صفحه توضیحات، داشتن صورت در و شناسنامه او  صفحه اسکن -

 رو و پشت مل  کارت اسکن -

  2*9اسالم  شئونات رعایت و مناسب ظاھر و پوشش با جاری سا  در  رخ تما  عکس اسکن -

 (آقایان برای) معافیت کارت یا و  دمت پایان کارت اسکن -

 یا موقت گواھینامه که شیییدگان  پذیرفته برای دانشییینامه اصییی  یا موقت گواھینامه اصییی  سیییکنا -
 .اند کرده دریافت دانشنامه

 استان   امور مدیریت سایت در شده اعال  برنامه اسیاس بر حضیوری نا  ثبت :حضاوری  ام ثبت -

 ثبت جزییات و مح  شیییان ن،زمان باید شیییده پذیرفته .شییید  واھد انجا  آموز مھارت آموزش   مح 

 عنوان به .نماید دریافت  ود آموزش   مح  اسییتان   امور مدیریت سییایت طریق از را حضییوری نا 

 اطالع پایگاه به باید ،اسییت شییده تعیین تھران اسییتان آنان موزشآ مح  که شییدگان  پذیرفته مثا 
   .نمایند مراجعه <فرھنگیان دانشگاه تھران استان ھای پردیس امور مدیریت> رسان 

 کرد  غیرحضااااوری  ام ثبت به اقدام که آمد خواھد عمل به کسااااا ی از ت ها حضااااوری  ام ثبت

 :از بارتندع حضوری نا  ثبت برای نیاز مورد مدارک .باش د

 77 -7721101)موضییوع مجوز شییماره محضییری تعھدنامه سییند اصیی  با برابر تصییویر ارائه*

 یکسیییاله دوره مجری پردیس/دانشیییگاه هبسیییازمان اداری و اسیییت دام  کشیییور(  36اردیبھشیییت 

 .باشد م  الزام  آموزش  پرونده در ضبط جھت آموزی مھارت

 دانشگاه آموزش  سامانه در غیرحضوری نا  ثبت پرینت*

  مل  کارت و شناسنامه کپ  و اص *



 .شودم  تلق  دوره از انصراف معن  به 59/53/7931 تا شده پذیرفته مراجعه عد 4:تذکر 

 مفاد به توجھ  ب  از ناشیییی  مسییییئولیت و شیییید ن واھد تمدید فوق ھای تاریخ تاریخ تا :2 تذکر

 .است شده پذیرفته عھده به اطالعیه،

 آموزشی دور  شروع :سوم مرحله

 مورخ شنبه روز از آن ن سیت مرحله که اسیت مرحله دو شیام  7931 سیا  آموزی مھارت دوره

 اساس بر وری،حضنا  ثبت از پس بالفاصله باید شدگان فتهیرپذ آغاز م  شیود. 73/50/7931

 در .نمایند آموزشیییی  جلسییییات تمام  در حضییییور به اقدا  آموزش، مح  اسییییتان اعالم  برنامه

 نیمسییا  ھر در جلسییه 1 از بیش دروس از یک ھر در آموز مھارت ھای غیبت تعداد که صییورت 
 توسیییط اسیییت دام  حک  صیییدور متعاقبا   و پودمان پایان امتحانات در وی شیییرکت امکان باشییید 

  .داشت ن واھد وجود پرورش و موزشآ وزارت

 :است ذیل شرح به دور  موزشیآ تقویم

 زما ی باز         ع وان

 4931 آبان 8 لغایت 1          آموزان مهارت آموزش محل اعالم

 4931 آبان 41 و 41    غیرحضوری  ام ثبت

 آموزش محل استان اعالمی بر امه اساس بر     ضوریح  ام ثبت

 4931 آبان 43     اول مرحله شروع

 4931 بهمن 49    اول مرحله پایان امتحا ات

 4931 بهمن 21     دوم مرحله شروع

 4938 خرداد 44    دوم مرحله پایان امتحا ات

 4938 تابستان   اصلح آزمون کتبی بخش برگزاری

 4938شهریور توزار به  هایی شدگان پذیرفته اسامی اعالم

 


