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 بسم الرحمن الرحیم

 مهد کودکمربی تربیت  هایدستور العمل برگزاری دوره

وظایف اصلی اداره کل دانش فرهنگی و تربیتی یکی از  هایعرصهحمایت از بکارگیری دانش آموختگان در 

های علمیه خواهران مهدهای کودک است . یکی از عرصه مهم برای فعالیت دانش آموختگان حوزهآموختگان است

الزمه فعالیت در مهد کودک داشتن مدرک رسمی مربی مهد کودک از سازمان بهزیستی است. در حال حاضر  و

های تربیت مربی مهد را برگزار تواند دورهای که با سازمان بهزیستی دارد میجهاد دانشگاهی بر اساس تفاهم نامه

های معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزهکرده و مدرک رسمی مربی مهد کودک صادر کند. بر اساس توافق نامه 

های تربیت مربی مهد کودک برای دانش آموختگان علمیه خواهران و معاونت آموزش جهاد دانشگاهی کشور دوره

 .گرددبرگزار می قم استان های علمیه خواهرانحوزه

 

 نامشرایط ثبت

  2حد اقل اتمام سطح  .1

 هزار تومان 84پرداخت مبلغ  .2

و روش پرداخت آن به جهاد دانشگاهی متعاقبا اطالع رسانی خواهد  گرددمی تمدرسه دریاف* این مبلغ توسط 

 شد.

؛ افرادی که تاکنون اطالعات خود را در «ثبت اطالعات فردی دانش آموختگان»ثبت اطالعات در فرم  .3

 /http://farhangi.whc.irفرم دانش آموختگان ثبت نکرده اند باید با مراجعه به سایت معاونت فرهنگی 

 اطالعات خود را در فرم مذکور ثبت کنند.

 

 مدارک مورد نیاز

 ؛ صفحه اول و صفحه توضیحات در صورت نیاز؛کپی شناسنامه .1

 ؛ملی کپی کارت .2

 .مدرک تحصیلی آخرین کپی .3

 

 30/10/97تا  22/10/97 مهلت ثبت نام:

 

 امتیازهای دوره

 مدرک این دارندگان از سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی؛ رسمی دوره تربیت مربی مهد دریافت مدرک .1

 .دشون کار به مشغولبهزیستی سازمان های زیر نظر د در مهد کودک و پیش دبستانینتوانمی

http://farhangi.whc.ir/
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 های علمیه خواهران.تخفیف ویژه دوره برای دانش آموختگان حوزه .2

 

 دوره و شروع زمان برگزاری

 18تا  15: ساعت بعد از ظهر       یا     12تا  9: ساعت صبح

 کند. ثبت نامتواند های صبح یا بعد از ظهر میهر نفر فقط در یکی از دوره توجه:

 مشخص خواهد شد. بعد از پایان ثبت نام و هماهنگی با جهاد دانشگاهی شروع دوره:

که تعداد ثبت نام کنندگان یک کالس  پذیر استبرگزاری دوره در هر مدرسه در صورتی امکان تذکر مهم: 

نفر نرسد برگزاری  30نفر برسد بنابر این به عنوان مثال اگر ثبت نام کنندگان کالس صبح به تنهایی به  30به 

 کالس در آن مدرسه ممکن نخواهد بود.

نفر در یک مدرسه، مدیران و معاونان  30به حد نصاب  یک کالس در صورت نرسیدن تعداد ثبت نام کنندگان

 .ترین مدرسه رایزنی و ثبت نام کنندگان را در یک مدرسه تجمیع کنندتوانند با نزدیکمحترم فرهنگی مدارس می

 

در مدت )بدون احتساب دوره کارورزی(  های آنکالس است که ساعت 120دوره  مدت دوره:ها و سرفصل

تواند از شنبه تا سه شنبه یا از ها با توافق بین مدرسه و جهاد دانشگاهی می؛ برنامهشودبرگزار می کاریروز  30

 :است دارای سرفصلهای زیر و گرددشنبه تا چهارشنبه ... برگزار 

 ساعت؛ 16شناسی رشد روان .1

 ساعت؛ 12اجتماعی  –آموزش مفاهیم دینی  .2

 ساعت؛ 12گویی و نمایش خالق های قصهآشنایی با شیوه .3

 ساعت؛ 12بازی و اسباب بازی  .4

 ساعت؛ 10های شایع کودکان بیماری .5

 ساعت؛ 16های اولیه آشنایی با کمک .6

 ساعت؛ 12آشنایی با اختالالت رفتاری و عاطفی کودکان  .7

 .ساعت 30کارورزی )ویژه مربیان غیر شاغل(  .8

 
 موفق و مؤید باشید.

 


