فراخوان

جذب مدّرس ویژة
آموزشهای حوزة پیش از دبستان

باسمه تعالی
داوطلب گرامی:
به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی و افزایش بهرهوری مؤسسان و کارکناان مهاایای کاود ،
شورای رایبری و شورای علمی آموزشهای پیش از دبستان زیر نظر سازمان بهزیستی و جهاد دانشگایی در قالب
تفایمنامه ای که بین سازمان و جهاد امضا شا تشكیل گردیا.
این شورایا با حضور متخصصان و صاحبنظران حوزة آموزش و پرورش و آموزش پیش از دبستان تشكیل شاا و
ضمن بررسی عناوین و محتوای دستورالعمل آموزش سازمان بهزیستی ویژة آموزش مربیان و مؤسسان و مایران
مهایای کود مقرر کرد که به منظور یكسانسازی بیشتر آموزش در یمة مراکز آموزشی ،در گام اوّل ،ماّرسان
از طریق سامانة  mahd-iran.irتقاضای تاریس خود را تكمیل و ارسال کننا تا پس از آزمون و کسب امتیاز الزم
در مصاحبة حضوری ،اسامی این افراد در بانک اطالعاات مارساان ساازمان بهزیساتی کشاور ثبا و مؤسساات
آموزش پیش از دبستان برای برگزاری دورهیای آموزشی ،مارسان خود را از بین دارناگان صالحی تاریس این
سامانه انتخاب کننا.
متقاضیان تاریس در دورهیای آموزشی که قبالً در یكی از مراکز آموزشای دورة تربیا مربای باه تااریس
مشغول بودهانا نیز میبایا مجاداً با فراخوان حاضر تقاضای تاریس خود را اعالم کننا.
مواد آزمون
 .1مهارتهای عمومی


روش و فنون تاریس



سنجش و ارزشیابی



آشنایی با آموزش پیش از دبستان و ایمی و ضرورت آن در نظام آموزشی کشور

 .2مهارتهای تخصصی



سابقة تاریس مرتبط (با ارائه مستناات حااقل  011ساع تاریس مفیا)
سابقة فعالی

در حوزة کودکان پیش از دبستان حااقل یكی از موارد اشاره شاة زیار باا ارائاه

مستناات:
(ارائه خامات مشاوره به مراکز پیش از دبستان ،تألیف کتاب و مقالة علمی ،تاألیف یاا یااای
پایاننامة کارشناسی ،کارشناسی ارشا و دکتری و)....
1

 .3ویژگیهای شخصیتی( :از طریق مصاحبة حضوری )


مهارتیای ارتباطی



رفتار و روابط انسانی

فرایند اجرایی ثبت نام ،آزمون و مصاحبه
 .0ثب نام آنالین با ارائه مستناات کامل
 .2شرک در آزمون آنالین
 .3بررسی ماار

و دعوت به مصاحبه

 .4شرک در آموزشیای ترکیبی (مجازی و حضوری) جهاد دانشگایی در صورت کسب امتیاز الزم
تبصره
اعضای ییأت علمی دانشگاهیا ،با ارائه حكم رسمی کارگزینی ،از شرک در آزمون آنالین معاف خواینا بود.
شایان ذکر اس این افراد موظف یستنا در سایر مراحل جذب از جمله ثب نام و مصاحبه شرک کننا.
شرایط شرکت در فراخوان
 .0دارا بودن مار

تحصیلی کارشناسی ارشا و باالتر در رشتهیای زیر (به ترتیب):



روانشناسی (تمام گرایشیا)



آموزش و پرورش پیش از دبستان



مایری آموزشی



فلسفة آموزش و پرورش



ادبیات فلسفة کود



آموزش ابتاایی



مشاوره



آموزش و بهسازی منابع انسانی



مایری (گرایشیای توسعة منابع انسانی و مایری دولتی)



الهیات اسالمی



حقوق خانواده



جامعهشناسی
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پزشک عمومی



روانپزشک



ارشا پرستاری



تربی بانی

تبصره :دارناگان ماار

حوزوی ،بایا سطح سه حوزه و باالتر (معاادل کارشناسای ارشاا و دکتاری) را داشاته

باشنا.
 .2سابقة تاریس در مراکز آموزشی پیش از دبستان
 .3دارا بودن توانایییای ذینی و مهارتیای ارتباطی
 .4دارا بودن ویژگییای تخصصی و رفتاری شامل پایبنای به اصول اخالقی و اخالق حرفهای
 .5دارا بودن دانش تخصصی متناسب با دروسی که داوطلب آمادگی تاریس آنها خود را اعالم کرده اس .

آموزش های بدو همکاری

پس از اعالم نهایی اسامی پذیرفته شاگان در آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی این افراد موظف می باشانا در
آموزشیای ترکیبی (مجازی و حضوری) که به مات  8ساع ( 4ساع آماوزش عماومی و  4سااع آماوزش
تخصصی) توسط جهاد دانشگایی برگزار می گردد شرک نماینا.

مالحظات
لطفاً قبل از نهایی کردن ثب نام  ،موارد زیر را مطالعه و تأییا فرماییا:
 .0تكمیل کلیه موارد خواسته شاه الزامی اس .
 .2پس از ثب نام به ییچ وجه امكان انصراف و استرداد شهریه وجود ناارد.
 .3افراد شرک

کنناه در آزمون میتواننا محل آزمون خود را در محل دیگری غیر از محال اقاما خاود

انتخاب کننا.
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 .4در این مرحله فقط ثب نام انجام میشود و تاریخ ،زمان و محل آزمون خود را در مرحلة بعا میتوانیا با
مراجعه به سامانه انتخاب کنیا( .اطالع رسانی از طریق سامانه انجام میشود).
 .5اپلیكیشن مربوط به ارائه دروس مجازی را میتوانیا از سامانه دریاف و بر روی گوشای یوشامنا خاود
نصب کنیا.
 .6نام کاربری شما ،کا ملی و رمز عبورتان کلمة رمزی اس که پس از نهاایی شاان ثبا ناام ،از طریاق
سامانه در اختیارتان قرار می گیرد .لطفا در حفظ و نگهااری آن کوشا باشیا.
 .7اعالم ایمیل شخصی و همچنین شمارة تلفن همراه برای ثبت نام اجباری است.
 .8جهاد دانشگایی عالوه بر برگزاری آزماون آنالیان و مصااحبه ،مساوولی برگازاری و اجارای دورهیاای
مجازی و حضوری را بر عهااه دارد کاه در نهایا باا مشاارک ساازمان بهزیساتی کشاور بارای ارائاه
گوایینامه پایان دوره اقاام خوایا کرد.
☆ تمام شرایط و موارد فوق رؤی و مطالعه شا و با علم به این موارد و تأییا آن ،متقاضی ثب نام میباشم.
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راهنمای ثبتنام


بر روی لینک ثب نام آنالین در صفحة اوّل سای کلیک کنیا.



قوانین و مقررات ثب نام را مطالعه و تأییا کنیا.



اطالعات خواسته شاه را وارد کنیا.



شهریة آزمون ( 511.111ریال) را از طریق درگاه اینترنتی پرداخ کنیاا

(از طریاق تماامی کاارتیاای عضاو

شتاب)


پرداخ الكترونیكی توسط درگاه بانک و برگش به سامانه را تأییا نهایی کنیا.



در انتها نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه را برای استفاده در مراحل بعای به خاطر



برای اطالع از وضعی دورهیای ثب نامی و شروع دوره و یمچنین محل آزمون ،مجاداً به سامانه مراجعاه

بسپاریا.

کنیا.
در صورتی که در اجرای مراحل ثب

نام مشكلی داشتیا با شماره تلفن (120-84650623سرکار خانم یرمزی)

برای راینمایی در ساعات اداری ( 8تا  )06تماس بگیریا.
اطالعات فردی
نام ،نام خانوادگی ،کا ملی ،نام پار ،شمارة شناسنامه ،استان ،شهر ،دین ،مذیب ،جنسی  ،تاریخ تولاا ،وضاعی
نظام وظیفه ،وضعی تأیل
سوابق تحصیلی
مار

تحصیلی ،رشته ،استان محل تحصیل ،شهر محل تحصیل ،سال اخاذ ماار  ،آیاا دانشاجو یساتیا ،ناام

مؤسسه
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اطالعات شغلی
شغل ،استان محل کار ،شهر محل کار ،منطقه ،بخش ،ناحیه ،روستا ،خیابان ،کوچه ،پاال  ،ساابقة کاار مارتبط،
سوابق تاریس ،سوابق پژویشی

متقاضی تدریس (حداکثر سه عنوان دوره)
 .1دوره آموزشی مدیر مهد
عناوین دورهیای آموزشی :روانشناسی رشا ،مایری و برنامهریزی در مهایای کود  ،مقررات اداری و ضاوابط
جاری در مهایای کود  ،آشنایی با اختالالت رفتاری و عاطفی کود  ،آشنایی با کمکیاای اولیاه ،روشیاای
ارتباط و آموزش خانواده ،مهارتیای زناگی ،کارورزی
 .2دوره آموزشی مؤسس مهد
عناوین دوره یای آموزشی :آشنایی با ایااف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان  ،مقررات اداری و ضوابط،
حقوق کود
 .3دوره آموزشی مربی مهد
عناوین دورهیای آموزشی :روانشناسی رشا ،آشنایی با شیوهیای قصهگویی و نمایش خالق ،بازی و اسباببازی،
آشنایی با اختالالت رفتاری و عاطفی کودکان ،بیمارییای شایع کودکان ،آماوزش مفااییم اجتمااعی و دینای،
آشنایی با کمکیای اولیه
اطالعات محل سکونت
استان محل سكون  ،شهر محل سكون  ،منطقه ،بخش ،ناحیه ،روستا ،خیابان ،کوچه ،پال  ،کا پستی ،ایمیال،
تلفن ثاب  ،تلفن یمراه
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