
رشته های  استخدام آموزش و پرورش در رشته های مختلفی صورت می پذیرد. بسیاری از افراد دوست دارند از تمام

تمام داوطلبان به  استخدام آموزش و پرورش، . معموال بعد از مشخص شدن زمانمطلع بشوند استخدامی آموزش و پرورش

دنبال کسب اطالعات نسبت به رشته ها و شرایط استخدام در این سازمان هستند. آموزش و پرورش در هر سال جهت 

ت کنند. برای شرکت در این استخدام نیرو، آزمون برگزار می نماید که تمام افراد واجد شرایط می توانند در این آزمون شرک

 .ثبت نام کنید sanjesh.org آزمون، ابتدا باید در سایت سازمان سنجش به آدرس

رشته های مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش، لیست رشته های  در ادامه تصمیم داریم اطالعاتی را در رابطه

صورت شما با دید باز و آگاهی کامل میتوانید برای  استخدامی آموزش و پرورش و غیره در اختیارتان قرار دهیم. در این

استخدام شدن در آموزش و پرورش اقدام کنید. در نتیجه برای به دست آوردن این اطالعات تا پایان این مقاله با ما در وب 

 .سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

 رغ التحصیالن فوق دیپلم تا دکتری امکان پذیر استپذیرش در رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش برای فا

  

  رشته های مورد نیاز استخدامی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش متناسب با نوع رشته ها و نیاز آموزش و پرورش در مقاطع تحصیلی مورد نظر اقدام به پذیرش 

پرورش توجه داشته باشند که دفترچه آزمون  داوطلبان می کند. متقاضیان عزیز شرکت کننده در آزمون استخدامی آموزش و

استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ثبت نام کلیه متقاضیان شرکت کننده در 

این آزمون، از طریق سامانه سنجش و آموزش کشور صورت خواهد پذیرفت. به همین دلیل به هنگام ثبت نام دفترچه این 

بر روی سامانه مورد نظر قرار خواهد گرفت و پس از دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش و  آزمون

 .مطالعه دقیق می توانید به انجام ثبت نام و تکمیل کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید

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/
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/
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/


  

  

 لیست رشته های استخدامی آموزش و پرورش

  

 رشته های مورد نیاز جهت استخدام شغل

 دبیر ریاضی
)لیسانس، فوق  ریاضی کلیه گرایش ها –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیری ریاضی

 )لیسانس، فوق لیسانس( آمار کلیه گرایش ها –لیسانس( 

 دبیر تربیت بدنی
تربیت بدنی و علوم  –)لیسانس، فوق لیسانس(  معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی

 )لیسانس، فوق لیسانس( ورزشی کلیه گرایش ها

 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی
زبان انگلیسی کلیه گرایش ها  –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیری زبان انگلیسی

 )لیسانس، فوق لیسانس(

 دبیر ادبیات فارسی
)لیسانس، فوق لیسانس(، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش  دبیری ادبیات فارسی

 )لیسانس، فوق لیسانس( ها

 یی(آموزگاری ابتدایی )ابتدا

برنامه ریزی درسی )لیسانس، فوق  –آموزش ابتدایی )لیسانس، فوق لیسانس( 

)لیسانس،  فلسفه تعلیم و تربیت –)لیسانس، فوق لیسانس(  علوم تربیتی –لیسانس( 

روانشناسی کلیه  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مشاوره و راهنمایی –فوق لیسانس( 

 وق لیسانس()لیسانس، ف گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی

 آموزگاری ابتدایی )استثنایی(

روانشناسی  –روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی )لیسانس، فوق لیسانس( 

علوم تربیتی گرایش  –تربیتی گرایش کودکان استثنایی )لیسانس، فوق لیسانس( 

 استثنایی )لیسانس، فوق لیسانس(



 دبیر شیمی
)لیسانس، فوق  دبیری شیمی –( )لیسانس، فوق لیسانس شیمی کلیه گرایش ها

 لیسانس(

 دبیر علوم تجربی

شیمی کلیه گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  زیست شناسی کلیه گرایش ها

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  فیزیک کلیه گرایش ها –)لیسانس، فوق لیسانس(  ها

)لیسانس، فوق  دبیری زیست شناسی –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیر علوم تجربی

)لیسانس، فوق  دبیری شیمی –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیری فیزیک –یسانس( ل

 لیسانس(

 دبیر عربی

 – 2تحصیالت حوزوی سطح  –زبان و ادبیات عرب )لیسانس، فوق لیسانس( 

دبیری زبان و ادبیات عرب )لیسانس، فوق لیسانس(  – 3تحصیالت حوزوی سطح 

ادبیات عرب )لیسانس، فوق  –( دبیری دینی و عربی )لیسانس، فوق لیسانس –

 لیسانس(

 دبیر زیست شناسی

زیست شناسی کلیه گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  آموزش علوم تجربی

دبیری  –)لیسانس، فوق لیسانس(  میکروبیولوژی –)لیسانس، فوق لیسانس(  ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( زیست شناسی

 دبیر فیزیک
)لیسانس، فوق  دبیری فیزیک –)لیسانس، فوق لیسانس(  فیزیک کلیه گرایش ها

 لیسانس(

 دبیر علوم اجتماعی

علوم اجتماعی کلیه  –)لیسانس، فوق لیسانس(  جامعه شناسی کلیه گرایش ها

علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  گرایش ها

دبیری علوم  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مردم شناسی –)لیسانس، فوق لیسانس(  ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( اجتماعی

 دبیری اقتصاد
علوم اقتصادی کلیه  –)لیسانس، فوق لیسانس(  ی سیستم های اقتصادیبرنامه ریز

 )لیسانس، فوق لیسانس( گرایش ها

 دبیری جغرافیا )زمین شناسی(
)لیسانس، فوق  زمین شناسی کلیه گرایش ها –)لیسانس، فوق لیسانس(  علوم زمین

 )لیسانس، فوق لیسانس( جغرافیا کلیه گرایش ها –لیسانس( 

 ا )جغرافیا(دبیری جغرافی

)لیسانس، فوق  جغرافیا کلیه گرایش ها –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیری جغرافیا

ژئوفیزیک کلیه گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  علوم زمین شناسی –لیسانس( 

 ها )لیسانس، فوق لیسانس(

 دبیری تاریخ
سانس، )لی تاریخ انقالب اسالمی –)لیسانس، فوق لیسانس(  تاریخ کلیه گرایش ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( دبیری تاریخ –فوق لیسانس( 

 دبیری هنر

)لیسانس، فوق لیسانس(  تصویرسازی –)لیسانس، فوق لیسانس(  ارتباط تصویری

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  معماری منظر –)لیسانس، فوق لیسانس(  معماری –

 )لیسانس، فوق لیسانس( نقاشی

 (دبیری حرفه و فن )کار و فناوری
مهندسی مواد کلیه  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( گرایش ها

 مراقب سالمت

)لیسانس، فوق لیسانس(  بهداشت محیط –)لیسانس، فوق لیسانس(  بهداشت عمومی

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  پرستاری –)لیسانس، فوق لیسانس(  بهداشت مدارس –

 )لیسانس، فوق لیسانس( مامایی –)لیسانس، فوق لیسانس(  تغذیه

 دبیری معارف اسالمی)معارف اسالمی(

)فوق  3تحصیالت حوزوی سطح  –( )لیسانس 2تحصیالت حوزوی سطح 

دبیری الهیات و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیری دینی و عربی –لیسانس( 

حافظ ممتاز  – 2درجه تخصصی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  معارف اسالمی

)لیسانس،  حافظ ممتاز قرآن – 3درجه تخصصی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  قرآن

 )لیسانس، فوق لیسانس( المی کلیه گرایش هاالهیات و معارف اس –فوق لیسانس( 

 مشاور واحد آموزشی
مشاوره کلیه گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  روانشناسی کلیه گرایش ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( ها



 مربی امور تربیتی مدارس

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  الهیات و معارف اسالمی کلیه گرایش ها

تحصیالت  – 2تحصیالت حوزوی سطح  –سانس( )لیسانس، فوق لی روانشناسی

علوم  –)لیسانس، فوق لیسانس(  علوم تربیتی کلیه گرایش ها – 3حوزوی سطح 

)لیسانس،  حافظ ممتاز قرآن – 2درجه تخصصی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  قرآنی

 )لیسانس، فوق لیسانس( حافظ ممتاز قرآن – 3درجه تخصصی  –فوق لیسانس( 

 تکنیک)مکاترونیک(هنرآموز الکترو
مکاترونیک )فوق  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی برق کلیه گرایش ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها –لیسانس( 

 هنرآموز الکتروتکنیک)الکتروتکنیک(

مهندسی برق گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی برق گرایش قدرت

مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و  –سانس( )لیسانس، فوق لی کنترل

)لیسانس، فوق  مهندسی تکنولوژی کنترل –)لیسانس، فوق لیسانس(  کنترل

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی تکنولوژی برق قدرت –لیسانس( 

 )لیسان، فوق لیسانس( حسابداری کلیه گرایش ها هنرآموز حسابداری

 پ )فوق دیپلم(کاردانی چا هنرآموز )استادکار( چاپ

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی چاپ هنرآموز چاپ

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها هنرآموز سرامیک

 هنرآموز ساخت و تولید)ساخت و تولید(

مهندسی تکنولوژی ساخت و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی قالب سازی

)لیسانس،  مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید –)لیسانس، فوق لیسانس(  تولید

مهندسی ساخت و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی ماشین ابزار –فوق لیسانس( 

 )لیسانس، فوق لیسانس( تولید

 ین ابزار(هنرآموز ساخت و تولید)ماش

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی قالب سازی

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی ساخت و تولید –)لیسانس، فوق لیسانس(  تولید

مهندسی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار

 انس، فوق لیسانس()لیس تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی

 هنرآموز صنایع چوب

سازه های  –)لیسانس، فوق لیسانس(  چوب شناسی و صنایع چوب

مهندسی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  صنایع چوب –)لیسانس، فوق لیسانس(  چوبی

کارشناسی سازه های  –)لیسانس، فوق لیسانس(  صنایع چوب گرایش صنایع چوب

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  دسی صنایع مبلمانمهن –)لیسانس، فوق لیسانس(  چوبی

مهندسی سازه  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ

 )لیسانس، فوق لیسانس( های چوبی

 هنرآموز ساختمان

مهندسی تکنولوژی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان

)لیسانس، فوق  هندسی عمران گرایش عمرانم –)لیسانس، فوق لیسانس(  ساختمان

مهندسی معماری و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی اجرایی عمران –لیسانس( 

مهندسی تکنولوژی عمران گرایش  –)لیسانس، فوق لیسانس(  شهرسازی

مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان  –)لیسانس، فوق لیسانس(  عمران

 )لیسانس، فوق لیسانس( سازی

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها نرآموز کامپیوتره

 )لیسانس، فوق لیسانس( تلویزیون و هنرهای دیجیتالی هنرآموز گرافیک )انیمیشن(

 هنرآموز طراحی و دوخت

)لیسانس،  طراحی لباس و خیاطی –)لیسانس، فوق لیسانس(  طراحی و دوخت

تکنولوژی طراحی و  –سانس، فوق لیسانس( )لی طراحی پوشاک –فوق لیسانس( 

 )لیسانس، فوق لیسانس( طراحی لباس –)لیسانس، فوق لیسانس(  دوخت



 هنرآموز متالورژی

مهندسی تکنولوژی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی متالورژی ریخته گری

مهندسی مواد و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  متالورژی ذوب فلزات

مهندسی متالورژی گرایش متالورژی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  متالورژی

)لیسانس، فوق  مهندسی متالورژی گرایش مواد –)لیسانس، فوق لیسانس(  عمومی

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی متالورژی گرایش آهن و فوالد –انس( لیس

مهندسی متالورژی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مدلسازی-انتخاب و شناسایی مواد

 گرایش ذوب فلزات )لیسانس، فوق لیسانس(

 هنرآموز مکانیک خودرو

مهندسی تکنولوژی مهندسی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مکانیک خودرو

)لیسانس، فوق  مهندسی تکنولوژی خودرو –)لیسانس، فوق لیسانس(  خودرو

 لیسانس(

 هنرآموز ماشین های کشاورزی
مهندسی ماشین های  –)لیسانس، فوق لیسانس(  تکنولوژی ماشین های کشاورزی

 )لیسانس، فوق لیسانس( کشاورزی

 هنرآموز گرافیک )گرافیک(

 –یک )لیسانس، فوق لیسانس( گراف –ارتباط تصویری )لیسانس، فوق لیسانس( 

گرافیک )آموزش گرافیک(  –ارتباط تصویری و گرافیک )لیسانس، فوق لیسانس( 

 )لیسانس، فوق لیسانس(

 هنرآموز نقشه کشی عمومی)معماری(

)لیسانس، فوق  معماری داخلی –)لیسانس، فوق لیسانس(  علمی کاربردی معماری

مهندسی معماری گرایش  –انس( )لیسانس، فوق لیس مهندسی معماری –لیسانس( 

)لیسانس، فوق  مهندسی تکنولوژی معماری –)لیسانس، فوق لیسانس(  شهرسازی

 لیسانس(

 هنرآموز )استادکار طراحی و دوخت(
)فوق  کاردانی فنی طراحی پوشاک –)فوق دیپلم(  کاردانی فنی طراحی و دوخت

 )فوق دیپلم( کاردانی فنی لباس و خیاطی –دیپلم( 

 ز ناوبریهنرآمو
)لیسانس، فوق  ناوبری –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی دریا گرایش دریانوردی

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی دریانوردی –لیسانس( 

 هنرآموز نساجی
مهندسی تکنولوژی  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی نساجی کلیه گرایش ها

 )لیسانس، فوق لیسانس( صنایع نساجی

 هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی

مهندسی مکانیک  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مکانیک موتورهای دریایی

)لیسانس، فوق  مهندسی دریا گرایش کشتی سازی –)لیسانس، فوق لیسانس(  کشتی

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی دریا و کشتی سازی –لیسانس( 

 هنرآموز الکترونیک

مهندسی علمی کاربردی  –ات )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی برق گرایش مخابر

مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه  –برق الکترونیک )لیسانس، فوق لیسانس( 

مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک،  –گرایش ها )لیسانس، فوق لیسانس( 

 مخابرات )لیسانس، فوق لیسانس(

 هنرآموز صنایع دستی
صنایع دستی گرایش های  –)لیسانس، فوق لیسانس( علمی کاربردی صنایع دستی 

 فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه )لیسانس، فوق لیسانس(

 هنرآموز امور دامی

دامپزشکی )لیسانس، فوق لیسانس(  –دامپروری )لیسانس، فوق لیسانس( 

مهندسی علوم دامی )لیسانس،  –مهندسی تولیدات دامی )لیسانس، فوق لیسانس(  –

 فوق لیسانس(

 هنرآموز )استادکار صنایع فلزی(
صنایع فلزی گرایش جوشکاری  –صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی )فوق دیپلم( 

 )فوق دیپلم(

 هنرآموز صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی  –مهندسی علوم و صنایع غذایی )لیسانس، فوق لیسانس( 

یی مهندسی ماشین های صنایع غذا –صنایع غذایی )لیسانس، فوق لیسانس( 

 )لیسانس، فوق لیسانس(

  



توجه داشته باشید که لیست رشته های استخدامی برای ثبت نام استخدام آموزش و پرورش در سال های مختلف تفاوت دارد. 

ممکن است در رشته شما این لیست وجود داشته باشد اما در محل و یا منطقه ای که قصد دارید ثبت نام را  از سوی دیگر

انجام دهید، امکان ثبت نام وجود نداشته باشد. به همین دلیل برای قبولی در هر یک از این رشته ها نیاز است واجد شرایط 

نمونه سواالت آزمون استخدامی آموزش و پرورش را می توانید  رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش و .باشید

 .در ادامه محتوا مطالعه کنید

  

 اطالعیه

 استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش می شوند 1401تمام فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان در سال 

  

 رشته های شغلی ارائه شده در آزمون

برای استخدام در  اعالم شده برای رشته های شغلی، رشته تحصیلی تجانس داوطلبان که شرایط ثبت نام همچون رعایت

آموزش و پرورش نسبت به  زمان ثبت نام آزمون استخدامی می توانند در را دارند ۱۴۰۱آموزش و پرورش کشور در سال 

استخدامی آموزش رشته تحصیلی مجاز در دفترچه ثبت نام آزمون  تکمیل مراحل ثبت نام خود اقدام کنند. معموال چند

برای هر رشته شغلی تعیین می گردد. به همین دلیل ممکن است فارغ التحصیل یک رشته تحصیلی شرایط ثبت  پرورش

 .رشته های شغلی ارائه شده را در یک منطقه مانند استان داشته باشد در چند نام

های مورد پذیرش، حیطه کاری، ظرفیت ها و در ادامه بهتر است بدانید در این حالت متقاضی می تواند با بررسی سهمیه 

هایی که برای ثبت نام مجاز است. رشته مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از آن در آزمون غیره هر یک از رشته شغل

نثبت نام کند. در انتها بهتر است ذکر کنیم که دفترچه ثبت نام دهمین دوره آزمون  1401استخدامی آموزش و پرورش 

 .همچنان منتشر نشده است و بعد از اعالم شدن در این مقاله قید خواهیم کرد ۱۴۰۱ی آموزش و پرورش در سال استخدام

  



  

  

آیا می توان در رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش سایر استان های کشور ثبت نام 

 نمود؟

این سوال یکی از متداول ترین سواالتی است که توسط بسیاری از افراد مطرح می شود. به همین دلیل بهتر است بدانید 

رچه وجود دارد. اما با توجه به این مسئله که نام نویسی در شرایط ثبت نام استخدام آموزش و پرورش در قسنت راهنمای دفت

کل رشته ها امکان پذیر است، این قبولی مطابق با شرایط خاصی برای داوطلبان صورت می پذیرد. این نکته بسیار مهم را 

ال آخر برای کلیه ثبت نام در مناطق مختلف و شهرستان های متفاوت، با توجه به محل تحصیل سه س در نظر داشته باشید که

 .متقاضیان امکان پذیر خواهد بود

  

بر روی لینک قرمز  آموزش و پرورش استخدام نیروی خدماتی و همچنین شنحوه گزینش آموزش و پرور جهت اطالع از

 .کلیک نمایید

  

 آیا رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش شامل همین لیست می باشد؟

میزان ظرفیت و همچنین تقاضا برای رشته های مختلف متفاوت می باشد. به همین دلیل تعیین کننده قبولی و همچنین رشته 

 .به همین تقاضا می باشدهای مختلف، تا حدود زیادی وابسته 

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-1401/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-1401/


  

 

  

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2019/04/149.mp3"][/audio] 

  

 اخبار پیرامون رشته های استخدامی آموزش و پرورش

وگو با خبرنگار آموزش و پرورش فرد در گفتمطابق با اعالم سخنگوی وزارت آموزش و پرورش صادق ستاری

اردیبهشت برگزار گردید،  ۱۶و  ۱۵خبرگزاری فارس، در مورد نتایج آزمون استخدامی این وزارتخانه که در روزهای 

 .خرداد ماه اعالم شود ۲۰رش تا اظهار کرد قرار است نتایج آزمون استخدامی این وزارت آموزش و پرو

 .نفر جذب خواهند شد ۸۱۳هزار و  ۳۴حدود  1401در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال 

 .بر اساس اعالم آموزش و پرورش افرادی که در آزمون قبول می شوند میتوانند از مهر ماه کار خود را آغاز کنند

آموزش و پرورش استخدام   در 1401التحصیالن دانشگاه فرهنگیان در سال ارغطبق اعالم رئیس دانشگاه فرهنگیان، تمام ف

 .شوندشوند میمی



  

 اطالعیه

 می باشد 1400سه برابر بیشتر از سال  1401جذب نیرو وزات آموزش و پرورش در سال 

  

 خالصه مطالب

در اختیار نداشته اید اما  می آموزش و پرورشرشته های استخدا مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به

در حال حاضر میدانید که اطالعات کانملی نسبت به لیست رشته های استخدامی آموزش و پرورش دارید از سوی دیگر 

بخشی از این مقاله را به رشته های شغلی ارائه شده در آزمون اختصاص داده ایم. در ثانی در صورت نیاز می توانید از 

 صوتی این مقاله استفاده کنید. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله بتواند به شما کمک شایانی کندفایل 

 


