
 1401شرایط استخدام آموزش و پرورش + تغییرات 

  

ط عمومی، خصوصی و سنن ی چیست؟ چگونه در آموزش و پرورش استخدام شویم؟ شرای شرایط استخدام آموزش و پرورش

 استخدام در وزارت آموزش و پرورش چیست؟

آن دسته از فارغ التحصیالنی که مایل به ثبت نام در اسننتخدام آمننوزش و پننرورش مننی باشنن د، مملننا اسننت سننوا   ننا  بننا  

از آنجننا کننه  شننرایط اسننتخدام آمننوزش و پننرورش را داشننته باشنن د.  برا  استخدامی بپرس د. امننا آن ننا ابننل از  ننر کننار   را

 .استخدامی آموزش و پرورش یلی از استخدامی  ا  پرطرفدار کشورمان می باشد

ب ابرایا در ایا مقاله از سایت ایران تحصیل اصد داریم تا در رابطه با شرایط استخدام آموزش و پننرورش، شننرط مدنند  در 

حننداال مدنند  لیسننان  بننرا  اسننتخدام  استخدام آموزش و پرورش، دفترچه ثبننت نننام آزمننون اسننتخدامی آمننوزش و پننرورش،

 .آموزش و پرورش و شرایط س ی استخدام آموزش و پرورش مطالب مفید  را به شما عزیزان ارائه د یم

  

 

 شرایط استخدام در وزارت آموزش و پرورش

  

، شننرایط عمننومی شننرایط اسننتخدام آمننوزش و پننرورشج ت کسننب اطالعننات بیشننتر در رابطننه بننا  

استخدامی آموزش و پرورش، شرایط اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش، شرایط س ی ابننولی 

در استخدامی آموزش و پرورش، زمان ثبت نام در استخدامی آموزش و پرورش، نحوه ثبت نننام در 

اسننتخدامی آمننوزش و پننرورش و اطننالز دایننع از شننرط مدنند  در اسننتخدام آمننوزش و پننرورش بننا 

 .تماس حاصل نمایید ایران تحصیلیا و متخصصیا مشاور

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/


  تماس از سراسر کشور 9099072952

  (تماس از استان ت ران) 9099072952

 شب حتی ایام تدطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از 

  

  بررسی شرایط استخدام آموزش و پرورش

  

 

 اختصاصی استخدام آموزش و پرورششرایط عمومی و 

  

شرایط استخدام آموزش و پرورش  مان د ثبت نام  ا  دیگر و سایر استخدامی  ننا  کشننور، بننه صننورت شننرایط عمننومی و 

اختصاصی می باشد. بدیا مد ا که  ر یک از داوطلبان عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی ، از شرایط اختصاصی نیز  زم 

 .د. از جمله ایا شرایط می توان شرط مدد  در استخدام آموزش و پرورش را نام برداست برخوردار باش 

  

 .رو  لی ک کلیک ک ید رشته  ا  استخدامی آموزش و پرورشج ت  

  

 شرایط عمومی ثبت نام

 داشتا تابدیت ایران •

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/


 اعتقاد به دیا مبیا اسالم یا یلي از ادیان ش اخته شده در اانون اساسی جم ور  اسالمی ایران •

 التزام به اانون اساسی جم ور  اسالمی ایران •

 نداشتا اعتیاد به انواز مواد مخدر •

 داشتا کارت پایان خدمت یا مدافیت برا  آاایان •

 نداشتا سوء سابقه •

 نداشتا اعتیاد به انواز مواد مخدر •

 برخوردار  از سالمت جسمی و روانی •

 نداشتا مم وعیت استخدام در دستگاه  ا  دولتی •

اید ابل از آخننریا روز ثبننت نننام وزارت آمننوزش و تاریخ م درج در کارت پایان خدمت یا مدرک فارغ التحصیلی ب •

 .پرورش باشد

  

 .رو  لی ک آبی کلیک ک ید اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورشج ت  

  

 شرایط اختصاصی ثبت نام

سنناله  10افراد  که جز پذیرفته شدگان ن ایی آزمون  ست د باید ابل از شروز دوره یک ساله م ارت آموز ، تد د  •

 .به آموزش و پرورش ارائه د  دخدمت در محل ابو  شده را 

املان تغییر محل خدمت بدد از پذیرفته شدن ن ایی و پیش از استخدام وجننود نداشننته و پنن  از شننروز بننه کننار نیننز  •

 .طبع اوانیا نقل و انتقا  می تواند تغییر محل خدمت انجام گیرد

پیوسننته داشننته باشنن د، در صننورتی کننه افراد  که عالاه دارند بد وان   رآموز باش د حتمننا باینند منندرک فننو  دیننپلم  •

 .مدرک فو  دیپلم ناپیوسته داشته باش د باید مدرک دیپلم   رستان داشته باش د

 .افراد  که فارغ التحصیل مراکز آموزش و پرورش  ست د نمی توان د در آزمون استخدامی شرکت ک  د •

  

 .رو  لی ک کلیک ک ید نتایج آزمون استخدامی دستگاه  ا  اجراییج ت اطالز از 

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%86%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/


 

 شرایط اختصاصی ثبت نام در استخدامی آموزش و پرورش

  

افراد  که پذیرفته می شوند باید ابل از شروز به کار، سوگ دنامه مدلمی امضا ک  د کننه ایننا سننوگ دنامه در پرونننده  •

 .آن ا ثبت می شود

دانشگاه فر  گیان  داوطلبانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند باید یک دوره یک ساله م ارت آموز  که در •

 .و تربیت دبیر ش ید رجایی برگزار می شود را بگذران د

اگر داوطلبان در کالس  ا  درسی و آزمون  ا  دوره  ا  م ارت آموز  شرکت نل  د به م زلننه انصننراه آن ننا  •

 .از دوره بوده و باید مبلغی را به ع وان جریمه و  زی ه  ا  آموزش پرداخت نمای د

امتیاز حد   را طی ک  د و   ع وان پذیرفته شدگان ن ایی م صوب می شوند باید دوره م ارت آموز   داوطلبانی که به •

 .نصاب را در آزمون جامع کسب ک  د

داوطلب باید بخشی از  زی ه دوره م ارت آمننوز  خننود را پرداخننت ک نند. حننا  اگننر ابننل از اتمننام دوره یننک سنناله  •

 زی ننه  ننا  مربوطننه را   ت آموزش و پننرورش مو ننت اسننتم ارت آموز  انصراه د د، در ایا صورت وزار

 .محاسبه کرده و دریافت ک د

تمام داوطلبانی که به ع وان   ر آموز ابو  شنندند باینند بننرا  اطننالز از نحننوه ثبننت نننام و شننرکت در دوره م ننارت  •

، دبیننر ، مرااننب آموز  به سایت دانشگاه تربیت دبیر ش ید رجایی مراجده ک  د. پذیرفته شدگان ن ننایی آموزگننار 

باید به سایت دانشننگاه فر  گیننان ج ننت کسننب اطالعننات در ایننا مننورد    سالمتی، مشاوره و مربی امور تربیتی نیز

 .مراجده ک  د

مدمو  محل شروز دوره م ارت آموز  آن ا با توجه به شغل محل اعالم خوا د شد.البته داوطلبان در صورتی کننه  •

خننود طبننع ناننر دانشننگاه   م ارت آموز  خود را تغییر د  د باینند بننر اسنناس ج سننیتدوره     اصد داشته باش د محل

  .فر  گیان اادام ک  د

 منندرک  داوطلبان باید در زمان شرکت برا  دوره م ارت آموز  مدرک روخوانی و روان خننوانی اننرآن کننریم و •

ICDL امع آن ننا را دریافننت و ارائننه دوره آزمننون جنن   شننروز  خود را ارائه د  د. در غیر ایا صورت باید ابننل از

 .د  د

م ارت آموز  داوطلبان وجود ننندارد. امننا دانشننگاه  ننایی کننه     یچ گونه مسئولیتی در ابا  ت یه مسلا و غذا دوره •

 .دوره م ارت آموز  در آن اجرا می شود می توان د در ابا  دریافت  زی ه ایا کار را برا  داوطلبان انجام د  د

بننه برخننی از طننوابط نیننز در حننیا دوره سننرباز  بننا توجننه  ثبت نام استخدام آموزش و پرورشاملان   زم به ذکر است که  

 .وجود خوا د داشت

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-98/


ج ت اطالز از سایر شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام می توانید با کارش اسان خبره ما در ایران تحصیل تمنناس حاصننل 

 .فرمایید

  

 .رو  لی ک کلیک ک ید ویرایش ثبت نام آزمون استخدامی وزارت ب داشتج ت  

  

 شرایط سنی استخدام آموزش و پرورش

در نار گرفتننه شننده بننرا  داوطلبننان را مننی تننوان شننرایط سنن ی دانسننت.  وزارت آموزش و پرورشیلی از شرایط استخدام 

 .شرایط س ی در سا   ا  اخیر با توجه به برخی از مصوبات دچار تغییر شده است

 سا  25تا  20برا  مدرک دیپلم داشتا سا  •

 .سا  برا  افراد  که مدرک کاردانی)فو  دیپلم( دارند 30سا داشتا  •

 سا  35برا  مدرک کارش اسی داشتا سا  •

 سا  برا  مدرک کارش اسی ارشد 40داشتا سا  •

  سا  برا  دارندگان مدرک دکتر  45داشتا حداکثر سا  •

  

 .کلیک ک یدرو  لی ک  برنامه ریز  و مشاوره ابولی در آزمون استخدامیج ت  

  

 حداقل معدل لیسانس برای استخدام آموزش و پرورش

  

 

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87/
https://www.medu.ir/fa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c/


 نحوه استخدام آموزش و پرورش

  

شرایط در نار گرفته شده برا  استخدام در سا   ا  مختلت متفنناوت مننی باشنند. در رابطننه بننا حننداال مدنند  لیسننان  بننرا  

خوشبختانه تا ک لور  یچ نوز شرطی از طره سننازمان سنن جش استخدام آموزش و پرورش می توان گفت که در ایا رابطه  

  .و  مچ یا آموزش و پرورش برا  شرکت متقاطیان ارار داده نشده است

 .به  میا دلیل تمامی فارغ التحصیالن در  ر رشته ا  می توان د برا  شرکت در آزمون استخدامی تالش نمای د

  

 .لیک ک یدک شرایط شرکت در آزمون دستیار  دندانپزشلیبرا  اطالز دایع از 

  

شرط مدد  برا  آن دسته از متقاطیانی است که مایل به شرکت در دانشگاه فر  گیان  سننت د، امننا بننرا  متقاطننیانی کننه از 

طریع آزمون  ا  استخدامی در آموزش و پرورش جذب خوا  د شد، شرط مددلی برا  آنان ارار داده نشننده اسننت و مننالک 

 .ان نمره آزمون می باشداحتساب علمی برا  ایا دسته از داوطلب

به  میا دلیل ابولی در  ر یک از ایا آزمون  ا در صورتی املان پذیر است که داوطلبننان بتوان نند نمننره بننا تر  را کسننب 

 .نمای د

در رابطه با حداال نمره  زم برا  ابولی نمی توان بننرا  تمننامی رشننته  ننا و  مچ ننیا در تمننامی شنن ر ا و اسننتان  ننا ناننر 

 .رائه نمود. زیرا  ر یک از ش رستان  ا با  رفیت  ا  متفاوتی داوطلبان را پذیرش می نمای دیلسانی را ا

 .به  میا دلیل ابولی متقاطیان تا حدود زیاد  بستگی به  رفیت و درصد ا  آن  ا در دروس مختلت خوا د داشت

  

 .کلیک ک ید دفترچه تلمیل  رفیت ارشدبرا  دریافت 

  

  

 آیا تنها شرایط بومی بودن سه سال آخر دبیرستان می باشد و بر همین مبنا گزینش صورت می پذیرد؟

  

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-98-99/


 

 س ی استخدام آموزش و پرورششرایط 

  

امننا  .بومی بودن داوطلبان با توجه به چ د مورد می تواند تدییا شود که از جمله آن  میا سه سا  آخر دبیرسننتان خوا نند بننود

غیر از آن، در صورتی که داوطلبان به شرحی که در ادامه ذکر خوا د شد شرایطی را دارا باش د، بومی ش رستان محسوب 

  .خوا  د شد

  .ش رستان یا استان محل تولد داوطلب یا  مسر و  با ش رستان یا استان محل مورد تقاطا برا  استخدام یلی باشد .1

اعم از شاغل و یا بازنشسته که ش رستان یا     مسر و فرزندان کارم دان رسمی و پیمانی دولت و یا نیرو ا  مسلح .2

 .یا استان محل مورد تقاطا برا  استخدام آنان یلی باشداستان محل خدمت فدلی یا بازنشستگی آنان با ش رستان 

ابتدایی، را  مایی، دبیرستان و یا دانشگاه را به صننورت متننوالي یننا    داوطلب حداال چ ار سا  از س وات تحصیلی .3

 .مت اوب در ش رستان و یا استان محل مورد تقاطا برا  استخدام طی کرده باشد

، حداال چ ار سا  سابقه پرداخت حع بیمه در ش رستان و یا استان محل مورد داوطلب یا پدر، مادر و یا  مسر و  .4

تقاطا برا  استخدام را داشته باش د. پرداخت حع بیمه به مدت تدییا شده صرفاً توسط یلی از مننوارد مننذکور اابننل 

 .ارد نمای داحتساب است. داوطلبان توجه داشته باش د که به   گام ثبت نام به درستی اطالعات موجود را و

  

 .رو  لی ک کلیک ک ید می آموزش و پرورشم ابع آزمون استخداج ت  

  

 برای استخدام در مشاغل ادارات استان ها آیا الزم است بومی استان و یا شهرستان باشیم؟

آن دسته از داوطلبانی که برا  ایا گونه مشاغل اانندام بننه ثبننت نننام مننی نمای نند،   مطابع با شرایط استخدام آموزش و پرورش

  .محسوب می شوندبومی  مان ش رستان 

https://irantahsil.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/
https://irantahsil.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/
https://irantahsil.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4/


ب ابرایا  یچ گونننه  .به  میا دلیل ت  ا از یک امتیاز برخوردار خوا  د بود در نتیجه امتیاز مورد نار آنان یک و دو د م بود

 .تفاوتی برا  متقاطیان در ایا رابطه وجود نخوا د داشت

   

عمننومی ، شننرایط  شننرایط اسننتخدام آمننوزش و پننرورشج ت کسننب اطالعننات بیشننتر در رابطننه بننا  

استخدامی آموزش و پرورش، شرایط اختصاصی استخدامی آموزش و پرورش، شرایط س ی ابننولی 

در استخدامی آموزش و پرورش، زمان ثبت نام در استخدامی آموزش و پرورش، نحوه ثبت نننام در 

استخدامی آموزش و پرورش، اطالز دایع از شرط مدنند  در اسننتخدام آمننوزش و پننرورش و م ننابع 

 .تماس حاصل نمایید ایران تحصیلبا مشاوریا و متخصصیا   خدام آموزش و پرورشآزمون است

  تماس از سراسر کشور 9099072952

  (تماس از استان ت ران) 9099072952

 شب حتی ایام تدطیل 1صبح الی  8پاسخگویی از 

  

 .رو  لی ک کلیک ک ید لیست رشته  ا  استخدامی وزارت نیروج ت  

  

  

 

 شرایط بومی گزی ی در استخدامی آموزش و پرورش

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88/


  

 خالصه مطلب

بننا توجننه بننه ایننا کننه اسننتخدامی آمننوزش و پننرورش یلننی از پننر طرفنندارتریا اسننتخدامی  ننا  کشننور مننی باشنند. بننه  مننیا 

بننرا  خننود شننرایط ایا آزمون مان د آزمون  ا  دیگننر   زیاد  سا نه در ایا استخدامی ثبت نام می ک  د. اما  داوطلبان  دلیل

در آزمون باید ایا شرایط را مطالده کرده و  مننه آن را دارا   داوطلبان ابل از ثبت نام  عمومی، اختصاصی و س ی دارد. لذا

  .اشاره کردیم   مه آن ا  باش د که در با  به

بننه  ننر گونننه مشننللی برخننورد  م چ یا در ایا مقاله عالوه بر آن ا در مورد بومی استانی نیز صحبت کردیم. حا  اگر شننما  

 .تماس بگیرید ایران تحصیلکردید یا سوالی داشته باشید می توانید با کارش اسان 

 

https://irantahsil.org/

