
 

 
 

ارت آموزش و پرورش در هر سال در رشته های مختلف آزمون استخدامی برگزار می کند و این آزمون یک موقعیت وز

فوق العاده برای افرادی است که قصد دارند در آموزش و پرورش استخدام شوند. بسیاری از افراد بر این باور هستند که 

تر است ذکر کنیم که قبول شدن در آزمون استخدامی آموزش و قبول شدن در این ازمون بسیار سخت و دشوار است. اما به

است با برانامه ریزی خود را برای شرکت در این آزمون آماده کنید. همانطور که   پرورش اصال سخت نیست و تنها نیاز

لیل ما تصمیم می دانید مزایای زیادی برای افرادی که در این ارگان استخدام می شوند در نظر گرفته می شود. به همین د

در ختیار شما قرار دهیم. این نکته  رشته های استخدامی آموزش و پرورش داریم در این محتوا اطالعات کاملی نسبت به

مهم را در نظر داشته باشید برای استخدام در اموزش و پرورش به غیر از مطلع شدن از رشته های استخدامی آموزش و 

ع پیدا کنید زیرا این مسئله پرورش باید از موارد دیگری همچون شهرهای مورد نیاز استخدام اموزش و پرورش اطال

میتواند مسیر استخدام شما را هموارتر کند. شایان ذکر است بدانید ثبت نام این آزمون توسط سازمان سنجش انجام می شود و 

 .شما باید وارد وب سایت رسمی سنجش و آموزش کشور شوید

دارک مورد نیاز برای ثبت نام در آموزش و در ادامه بهتر است بدانید ما در این محتوا اطالعات کاملی را نسب به م

پرورش، مراحل ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش و غیره در اختیار شما قرار خواهیم داد. در نتیجه پیشنهاد می 

 .دکنیم اگر تصمیم دارید در آموزش و پرورش استخدام شوید تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشی

  

 اطالعیه

 .پذیرش در رشته های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش برای فارغ التحصیالن فوق دیپلم تا دکتری امکان پذیر است

  

  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 

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

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

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

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

 .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/


 

 
 

 

  

 لیست رشته های استخدامی آموزش و پرورش

مطمئنا به دنبال این مسئله هستید تا از لیست شته های استخدامی اموزش و پرورش مطلع شوید. در قسمت زیر یک جدول 

 .قرار داده ایم که شما میتوانید به سادگی از رشته های استخدامی آموزش و پرورش مطلع شوید. در ادامه با ما همراه باشید

 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،  –)لیسانس، فوق لیسانس(  دبیری زبان انگلیسی

 فوق لیسانس(

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( ها

 آموزگاری ابتدایی )ابتدایی(

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

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

روانشناسی کلیه گرایش ها به جز  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مشاوره و راهنمایی –

 )لیسانس، فوق لیسانس( نشناسی صنعتیروا

 آموزگاری ابتدایی )استثنایی(
روانشناسی تربیتی  –روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی )لیسانس، فوق لیسانس( 

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

 )لیسانس، فوق لیسانس(

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

 دبیر علوم تجربی

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

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

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  ست شناسیدبیری زی –)لیسانس، فوق لیسانس(  تجربی

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

 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 لیسانس( –ربی )لیسانس، فوق لیسانس( دبیری دینی و ع

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( شناسی

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

 دبیر علوم اجتماعی

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

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

)لیسانس، فوق  دبیری علوم اجتماعی –)لیسانس، فوق لیسانس(  یمردم شناس –لیسانس( 

 لیسانس(

 دبیری اقتصاد
علوم اقتصادی کلیه  –)لیسانس، فوق لیسانس(  برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 )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( 

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس(

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( دبیری تاریخ –لیسانس( 

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( ها

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

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

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

 دبیری معارف اسالمی)معارف اسالمی(

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

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

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( لیه گرایش هاالهیات و معارف اسالمی ک

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

 فوق لیسانس(

 مربی امور تربیتی مدارس

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

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

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

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

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها

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

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



 

 
 

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی تکنولوژی برق قدرت

 )لیسان، فوق لیسانس( حسابداری کلیه گرایش ها ابداریهنرآموز حس

 کاردانی چاپ )فوق دیپلم( 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(  سازیمهندسی قالب 

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( تولید

 هنرآموز ساخت و تولید)ماشین ابزار(

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

 یسانس()لیسانس، فوق ل تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی

 هنرآموز صنایع چوب

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

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

 –)لیسانس، فوق لیسانس(  کارشناسی سازه های چوبی –)لیسانس، فوق لیسانس(  چوب

مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و  –)لیسانس، فوق لیسانس(  مبلمانمهندسی صنایع 

 )لیسانس، فوق لیسانس( مهندسی سازه های چوبی –)لیسانس، فوق لیسانس(  کاغذ

 هنرآموز ساختمان

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

)لیسانس، فوق  ن گرایش عمرانمهندسی عمرا –)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 پیوترهنرآموز کام

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

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

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

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



 

 
 

 هنرآموز متالورژی

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

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

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

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

)لیسانس، فوق  مدلسازی-انتخاب و شناسایی مواد –)لیسانس، فوق لیسانس(  آهن و فوالد

 یسانس، فوق لیسانس(مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات )ل –لیسانس( 

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

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( کشاورزی

 هنرآموز گرافیک )گرافیک(
ارتباط  –گرافیک )لیسانس، فوق لیسانس(  –ارتباط تصویری )لیسانس، فوق لیسانس( 

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

 فوق لیسانس(

 هنرآموز نقشه کشی عمومی)معماری(

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

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

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

 لیسانس(

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

 )فوق دیپلم( کاردانی فنی لباس و خیاطی –

 هنرآموز ناوبری
)لیسانس، فوق  ناوبری –)لیسانس، فوق لیسانس(  مهندسی دریا گرایش دریانوردی

 )لیسانس، فوق لیسانس( سی دریانوردیمهند –لیسانس( 

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( نساجی

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

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

 )لیسانس، فوق لیسانس( دریا و کشتی سازی

 هنرآموز الکترونیک

مهندسی علمی کاربردی برق  –مهندسی برق گرایش مخابرات )لیسانس، فوق لیسانس( 

ک کلیه گرایش ها مهندسی تکنولوژی الکترونی –الکترونیک )لیسانس، فوق لیسانس( 

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

 )لیسانس، فوق لیسانس(



 

 
 

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

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

 هنرآموز امور دامی
مهندسی  –دامپزشکی )لیسانس، فوق لیسانس(  –دامپروری )لیسانس، فوق لیسانس( 

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

 هنرآموز )استادکار صنایع فلزی(
کاری )فوق صنایع فلزی گرایش جوش –صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی )فوق دیپلم( 

 دیپلم(

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

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

 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 

  

 شهر های مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش

  .یم لیست شهرهای مورد نیاز استخدام اموزش و پرورش را در اختیار شما قرار دهیمدر این قسمت از مقاله تصمیم دار

 استان های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 کرمان خراسان رضوی آذربایجان شرقی

 کرمانشاه خراسان شمالی آذربایجان غربی



 

 
 

 کهگیلویه و بویراحمد خوزستان اردبیل

 گلستان زنجان اصفهان

 گیالن سمنان البرز

 لرستان سیستان و بلوچستان ایالم

 مازندران فارس بوشهر

 مرکزی قزوین تهران

 هرمزگان قم چهارمحال و بختیاری

 همدان کردستان خراسان جنوبی

 یزد

 رشته های شغلی ارائه شده در آزمون

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

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

تحصیلی مجاز در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش  رشته 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

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

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

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

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

  



 

 
 

 

  

 مدارک الزم برای ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 به صورت اسکن شده ۴در  ۳عکس ��

 ارائه اطالعاتی همچون نام، نام خانوادگی، نام پدر و غیره��

 ارائه اطالعاتی همچون شماره شناسنامه، کد ملی، جنسیت و غیره ��

سربازی و اطالعات مربوط به آن را در هنگام ثبت نام  در صورتی که جنسیت شما مذکر است باید وضعیت خدمت ��

 .آپلود نمایید



 

 
 

 ارائه مدارک و اطالعات مربوط به سهمیه ایثارگران ��

 ارائه اطالعات مربوط به فعالیت های شغلی ��

 ارائه مدارک و اطالعات تحصیلی رشته مقطع و غیره ��

 م ثبت ناموارد کردن اطالعات محل سکونت به صورت کامل در هنگا ��

  

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در هر سال برگزار می گردد که ظرفیت شهرها در این آزمون استخدامی متفاوت  ��

می باشد. در ادامه بهتر است ذکر کنیمقبل از ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدام آموزش و پرورش باید از ظرفیت 

 .شهر ها مطلع شوید

  

 مراحل ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 .شوید sanjesh.org در گام اول باید وارد وب سایت سازمان سنجش به آدرس��

 .در گام دوم باید بر روی گزینه استخدام مرگ متمرکز اجرایی کلیک کنید��

 .ی اجرایی را انتخاب کنیدثبت نام آزمون استخدامی فراگیر دستگاه ها حاال وارد بخش سوم شده و باید گزینه��

 .در مرحله چهارم زمان خرید کارت اعتباری و پرداخت هزینه آزمون فرا رسیده است��

  .در مرحله پنجم شما باید به صفحه ثبت نام و ورود باز گردید از کارت خریداری شده استفاده کنید��

  .مرحله ششم مربوط به بارگذاری عکس داوطلب در وب سایت می باشد��



 

 
 

در مرحله هفتم باید فرم ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش را تکمیل کنید و انتخاب رشته شغلی را انجام ��

 .دهید

 .در مرحله پایانی باید اطالعات خود را تایید کنید و شماره پرونده و کد رهگیری را دریافت نمایید��

  

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

 نمود؟

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

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

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

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

 .متقاضیان امکان پذیر خواهد بود

  

بر روی لینک قرمز  استخدام نیروی خدماتی آموزش و پرورش و همچنین نحوه گزینش آموزش و پرورش طالع ازجهت ا

 .کلیک نمایید

  

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

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

 .های مختلف، تا حدود زیادی وابسته به همین تقاضا می باشد

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/%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/
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

  

 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش ۱۳هزینه  ✅



 

 
 

درصد بودجه کشور در آموزش و  ۱۳بندی شوند گفت: هزار نفر باید رتبه ۸۵۰معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه حدود

ه بندی معلمان این عدد بهزار میلیارد تومان است و با اجرای طرح رتبه ۴۰تا  ۳۰شود که ساالنه حدود پرورش هزینه می

 .رسدهزار میلیارد تومان می ۱۷۰

 ارائه شد 1401فرم معاینات پزشکی دانشگاه فرهنگیان ✅

معاینات پزشکی بخشی از مصاحبه دانشگاه فرهنگیان است و داوطلبان باید بتوانند تایید پزشک را در مراحل چشم پزشکی ، 

فرهنگیان در اختیار دعوت شدگان به مصاحبه به دست آورند. فرم معاینات پزشکی دانشگاه … شنوایی سنجی ، گفتار و 

قرار خواهد گرفت و این دسته از داوطلبان باید ضمن پرینت و تکمیل فرم های مربوطه و مدارک مورد نیاز ، به درمانگاه 

  .فرهنگیان و مراکز مصاحبه اختصاصی مراجعه نمایند

 هزار معلم تازه نفس به آموزش و پرورش ۷۵ورود  ✅

رادیو گفت وگو « روزنه»رکار، دکتر صادق ستاری فرد سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در برنامه به گزارش بازا

های دکتر نوری و موافقت هزار معلم تازه نفس به آموزش و پرورش و تعیین تکلیف قراردادها گفت: با پیگیری ۷۵درمورد 

 .سازمان ادرای و استخدامی مقدمات برگزاری آزمون استخدامی فراهم شد

  

 خالصه مطالب

در اختیار شما قرار داده شده است و  رشته های استخدامی آموزش و پرورش در این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به لیست

در حال حاضر شما می دانید که می توانید به عنوان دبیر ریاضی، دبیر تربیت بدنی، دبیر زبان و ادبیات انگلیسی، دبیر 

ادبیات فارسی، آموزگار ابتدایی، دبیر شیمی و غیره در آموزش و پرورش استخدام شوید. این نکته را در نظر داشته باشید 

در این مقاله لیست رشته های استخدامی آموزش و پرورش را به صورت کامل در قالب یک جدول در اختیار شما قرار ما 

تواند به شما کمک کند تا با اطالعات کامل برای ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدام کنید. داده ایم که می

رهای مورد نیاز استخدام آموزش و پرورش باعث هموار شدن مسیر شما در در ادامه بهتر است بدانید که مطلع بودن از شه

 .استخدام این ارگان می شود

، اطالعات هویتی همچون 4*3این نکته مهم را در نظر داشته باشید برای ثبت نام در این آزمون باید مدارکی همچون عکس 

ت بارگذاری کنید. ارائه مدارک همچون مدارک مربوط به نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، کد ملی و غیره را در سای

فعالیت های شغلی، مدارک تحصیلی، مدارک مورد سهمیه ایثارگران و حتی اطالعات مربوط محل سکونت هم باید در وب 

هی کامل سایت سنجش بارگذاری شود. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله به شما کمک کند تا با دید باز و آگا

 .در این آزمون شرکت کنید

  



 

 
 

  

  

  

 


