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با   د
دانشگاه فرهنگیان بدلیل رسالت خطیر و ارزشمندش یعنی نقش محوري در تربیت معلمـان  

نـده کشـور، امـروزه مـورد     ای به عنوان سازندگان بنیان فکري، اجتماعی، اخالقی و اقتصـادي 
 ویژه اولیاي امر، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت قرار گرفته است. توجه

 انجـام  تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر در قالب سه دوره آموزشی مجـزا 
هــاي  کارشناســی پیوســته ویــژه دانشــجومعلمان، دورههــاي  دوره شــود کــه عبارتنــد از: مــی

کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ویژه معلم دانشـجویان و دوره مهـارت آمـوزي ویـژه     
کـه از طریـق آزمـون اسـتخدام پیمـانی، جـذب آمـوزش و        ها  فارغ التحصیالن سایر دانشگاه

  . شوند می پرورش
هـا   کارشناسی پیوسته و کارشناسـی ناپیوسـته داراي ده  هاي  دو دوره نخست، یعنی دوره

بقه اجرا در نهاد تربیت معلم و داراي پختگی و بلوغ آموزشی، اجرایی و فنی هسـتند.  سال سا
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان در حال اجراسـت،   28اما دوره مهارت آموزي که به استناد ماده 

دوره آن اجرا شـده اسـت. لـذا ارکـان      4شروع و تاکنون  1394نوپاست؛ زیرا از انتهاي سال 
متقاضیان، پذیرفته شدگان، دسـت انـدرکاران و مجریـان نیازمنـد کسـب      مختلف آن اعم از 

  آگاهی و شناخت از جوانب مختلف آن هستند.
آموزشی، علمی و اجرایـی جنـاب آقـاي ناصـر      به عنوان عصاره تجربیات که کتاب حاضر

مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگیـان تـدوین شـده،     دوره مسئول محترم آموزشنژاد،  یعقوب
ن دوره در کسب نگاهی جامع و دقیـق  ای رجع موجود براي دست اندرکاران و مخاطبانتنها م

ن کتـاب، در پاسـخ بـه مطالبـات گسـترده داوطلبـان       ای نسبت به دوره مذکور است. نگارنده
آزمون استخدامی و نیز پذیرفته شدگان محترم، دست به قلم شده و با ابتکـار خـود، فراینـد    

ت آموزي را با نگاهی جامع از شروع تا پایان، مورد بررسـی قـرار   استخدام در قالب دوره مهار
  داده است.  

این اقدام ارزشـمند کـه بـر اسـاس دغدغـه نگارنـده و بـا هـدف راهنمـایی داوطلبـان و           
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نکـه بـه   ای عـالوه بـر  شدگان دوره از کـم و کیـف شـرایط و اقـدامات انجـام گرفتـه،        پذیرفته
کنـد،   مـی  زییات الزم کمـک جبهتر با فرایند و  متقاضیان حرفه مقدس معلمی براي آشنایی

بدلیل تاثیر مستقیم و غیرمستقیم در باالبردن سـطح کیفـی آزمـون اسـتخدامی آمـوزش و      
نده، کمک شـایانی بـه تحقـق    ای پرورش و کیفیت انتخاب و گزینش مهارت آموزان و معلمان

بـه  هـا،   ب بهتـرین رسالت وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان براي شناسایی و جذ
  دانم. می نجانب محتواي آنرا واجد ارزشای ن اساس،ای کند. بر می عنوان معلم

کـنم   می تشکر ن کتابای تالیف ده وای گرامی، براي طرحدر پایان از زحمات فراوان مولف 
و براي متقاضیان جذب و خدمت در کسوت معلمی، توفیق در مسیر جذب و انشااهللا خـدمت  

   ران اسالمی را از خداوند متعال خواهانم.ای و تربیت به نظام تعلیم

  دکتر طاهر روشندل اربطانی
  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان



  قد
(تربیـت   پـرورش  و آموزش وزارت در نیرو جذب براي فرهنگیان، دانشگاه اساسنامه مفاد برابر

 باشد می لیسانس عنوان به دیپلم از پذیرش اول، روش. است شدهبینی  پیش وشر دو ،معلم)
 صـورت » کارشناسـی پیوسـته  هـاي   دوره«شـده و در قالـب    مطرح اساسنامه 20 ماده در که
مـدرك   داراي که است ها دانشگاه سایرفارغ التحصیالن  میان از پذیرش دوم روش. پذیرد می

 مراحـل  طـی  اسـتخدامی،  آزمـون در  طریق شـرکت  از دستهن ای هستند. باالتر وکارشناسی 
 بـه  موفـق  ،اي آموزشی و کسـب گـواهی صـالحیت حرفـه     دوره یک گذراندن ذب،ی جقانون

 حرفـه معلمـی و اسـتخدام در وزارت آمـوزش و پـرورش      هاي صالحیت و ها شایستگی کسب
  . شوند می

اسـت کـه بـه     »آمـوزي  مهـارت  دوره« بـه  مشـهور  ،فرهنگیـان  دانشگاه در دوم روش این
 دانشـگاه  اساسـنامه  مـاده  31 از مـاده  یـک  28 شود. ماده می دانشگاه انجام 28 استناد ماده

بر . رسید فرهنگی انقالب عالی شوراي تصویب به 06/10/1390 تاریخ در که است فرهنگیان
 توسـعه  امکـان  کـه  هایی رشته در پرورش و آموزش نیازهاي از بخشی تأمین« مادهن ای طبق

 میـان  از پـرورش  و آمـوزش  مقـررات  و ضـوابط  مطـابق  نـدارد؛  وجـود  دانشـگاه  طریق از آن
 مشروط علمیه هاي حوزه و کشور پژوهشی و عالی آموزش هاي دانشگاه سایر آموختگان دانش

  .»است بالمانع دانشگاه، در آموزي  مهارت یکساله دوره گذراندن به
که بنا به اظهـارات متعـدد مطلعـین، از     شود می اهمیت دوره مهارت آموزي از آنجا ناشی

حـداقل  نیاز به تربیـت و بکـارگیري    1400تا سال  ،وزارت آموزش و پرورش جمله مسئوالن
آموزشـی در   دورهطـی   قبـولی در آزمـون و   باید پـس از  باشد که می جدید معلم 300.000

وش بینانه تـرین حالـت   در خ ن نیاز،ای . ازدانشگاه فرهنگیان، وارد نظام تعلیم و تربیت شوند
کارشناسی پیوسته تربیـت و تـامین خواهـد شـد.     هاي  از طریق دوره آن نفر 25.000حدود 

کارشناسـی پیوسـته متضـمن گذرانـدن یـک دوره چهارسـاله بـراي        هـاي   ن دورهای عالوه بر
مهارت آموزي یکی از  یکساله واردشدن دانشجو معلمان به نظام آموزشی است. بنابراین دوره

نیروي مـورد نیـاز و   ه اصلی براي تامین نیاز ظهوریابنده وزارت آموزش و پرورش بهاي  روش
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  جلوگیري از بحران کمبود معلم نظام آموزشی است.
سوي دیگر، آزمون استخدامی آموزش و پرورش به دلیل پاسخگویی بـه مطالبـه رو بـه     از

هزاران نفـر از متقاضـیان    امکان جذب جادای تزاید فارغ التحصیالن دانشگاهی براي اشتغال و
کـه  اي  به گونه است؛ آنان قرار گرفتههاي  استخدام، مورد توجه و اقبال ویژه جوانان و خانواده

حـدود   1396نفـر، در آزمـون سـال     170.000، حـدود  1395 در آزمون اسـتخدامی سـال  
  نفر شرکت کردند. 400.000حدود  1397 نفر و در آزمون سال 200.000

دوره آزمون استخدامی آمـوزش و پـرورش در قالـب آزمـون متمرکـز       4 علیرغم برگزاري
ن آزمون براي آشـنایی  ای اجرایی، راهنماي جامعی که پاسخگوي نیاز متقاضیانهاي  دستگاه

با فرایند و جزییات آن اعم از ثبت نام و شرکت در آزمون، فرایند مصاحبه و گـزینش و دوره  
ن کتاب به عنوان مسئول آمـوزش دوره  ای ن رو مولفای مهارت آموزي باشد، وجود نداشت. از

ن زمینه، با بکـارگیري تجـارب و   ای پاسخ به سیل مطالبات در درتا مهارت آموزي، بر آن شد 
بـا هـدف    ی راکتـاب  گذشـته و فعلـی،   دوره مهـارت آمـوزي   4برآمـده از اجـراي   هاي  دانسته

در آزمون استخدام پیمانی راهنمایی و کمک به تالش هدفمند خیل عظیم شرکت کنندگان 
تالیف نماید تا بلکه گامی هرچنـد کوچـک در مسـیر کیفیـت بخشـی بـه        آموزش و پرورش

  براي شغل شریف معلمی برداشته باشد. ها  جذب بهترین
این کتاب، فرایند آزمون از زمان فراخوان بـراي ثبـت نـام، تـا صـدور حکـم اسـتخدامی        

قبـل همـراه بـا    هـاي   نه سواالت عمومی آزمـون سـال  ن نموای داوطلب را در برگیرد. عالوه بر
  ن کتاب ارائه شده است که کمک شایانی به داوطلبان خواهد نمود.ای پاسخنامه در

  ن کتاب بهره برند؟ای توانند از می چه کسانی
تنظیم شده اسـت کـه همـه شـرکت کننـدگان در آزمـون       اي  ن کتاب به گونهای محتواي

تقریبا تمامی اطالعـات مـورد نیـاز     بهره ببرند؛ زیرا آنتوانند از محتواي  می استخدام پیمانی
 آزمـون اسـتخدامی   ثبـت نـام در   زمان، شرایط، ضـوابط و جزییـات  از نقطه شروع یعنی  آنها

نمونه سواالت عمومی آزمون استخدام پیمانی  540گرفته، تا مواد امتحانی، منابع و بیش از 
 جـذب  مرحلـه هـاي   دانسـتنی  به همراه پاسـخنامه آن،  آموزش و پرورش در ادوار گذشته

و در نهایت شـرکت   پذیرش نهاییو  عمومی (گزینش)هاي  ، بررسی صالحیتشامل مصاحبه
 تا مرحله پایانی یعنی صدور حکـم اسـتخدامی در   دوره مهارت آموزي دانشگاه فرهنگیان در
تفاده همـه داوطلبـان محتـرم    تواند مورد اس می ن کتابای ن کتاب ارائه شده است. بنابراینای



 ط  مقدمه   
 

  قرار گیرد.  ها  در همه رشته
 مشابه، اصالت و دقت در ارائه اطالعـات اسـت؛ زیـرا مولـف    هاي  با نمونه ن کتابای تفاوت

ن نکـات مـورد   ای ن حوزه، مواجهه و مسئولیت مستقیم داشته و دارد. عالوه برای ن کتاب، باای
  صورت ویژه منعکس شده است.الزم در هر مرحله، به هاي  توجه و راهنمایی

  ساختار کتاب:
ي که داوطلبان براي اسـتخدام در آمـوزش و   ن کتاب بر منباي بر مبناي فرایندای ساختار

در  تا صدور حکم اسـتخدامی،  آزمون استخدامی پرورش باید طی کنند، یعنی از ثبت نام در
  شده است.  تنظیمچهار بخش 

و شـامل  اسـت   »یمـانی آمـوزش و پـرورش   ثبت نام در آزمون استخدام پ«بخش اول، 
  متقاضیان براي شرکت در آزمون استخدامی باید بدانند. نکاتی است که
» آزمـون هـاي   بایسـته «شامل است که » سواالت آزمون«ن کتاب مربوط به ای بخش دوم

  است.   »قبلهاي  آزمون در سالهاي  نمونه سوال«و » آزمون شناسی منبع«، »امتحانی مواد«
است. در صـورتی کـه داوطلـب در     »بررسی فرایند جذب«معطوف به  کتاببخش سوم 

، »مصـاحبه «، »نتایج اولیـه «آزمون موفق شود، وارد فرایند جذب خواهد شد که شامل اعالم 
  است. »پذیرش نهایی«و  »عمومیهاي  بررسی صالحیت«

 . در صـورت قبـولی نهـایی   پرداخته اسـت  »دوره مهارت آموزي« به تبیین چهارمبخش 
داوطلب در آزمون، متقاضی باید یک دوره آموزشی یکساله را در دانشگاه فرهنگیـان سـپري   

اطـالع از چـارچوب و ضـوابط     است؛اي  داراي ضوابط و شرایط ویژه ن دورهای نماید. از آنجاکه
قبل، حین و پس از پایان دوره مهارت آموزي براي همه پذیرفته شدگان نهایی حیاتی اسـت  

  زمینه ممکن است به از دست رفتن فرصت استخدام منجر شود.ن ای و قصور در
ده ایـ  ، از مرحلـه ن کتابای و پرورش راهی تک تک بزرگوارانی که به تولیداز همدر پایان، 

یاري رساندند؛ خصوصا استاد محترم، جناب آقاي دکتر روشـندل، معـاون    تا نگارش و توزیع
دریغشـان،   یان براي حمایت استوار و بیمحترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگ

جناب آقاي دکتر رحیمی، مدیر محترم بهسازي منابع انسانی دانشگاه و نیز انتشارات محترم 
  گردد. می تقدیر و تشکر ن مجموعه،اي ای مثبت براي چاپ؛ توزیع و معرفی حرفه

آمـده از ادوار  اساس اطالعات به دسـت  ن کتاب، عمدتا بر ای همچنین از آنجا که محتواي
راهنمایی  و دوره مهارت آموزي تدوین شده، نیازمند گذشته آزمون استخدام پیمانی آموزش
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سـال   اسـتخدام پیمـانی   آزمونمحترم، خصوصا برگزیدگان  بهره برداران هاي سازندهو انتقاد
. نگارنده و آن و رفع اشکاالت احتمالی هستم غناي آموزش و پرورش، براي افزودن بر 1398

ن کتاب ای یم تدوین کتاب، با آغوش گشوده از نظرات کارشناسی در زمینه محتوا و ساختارت
  د.نکن می استقبال edu.azmoon@yahoo.comاز طریق رایانامه به آدرس 
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