
 1صفحه 

 بنام خدا

ویژه  " پرورشو دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزشاصالحات دوم  سریاطالعیه 

 مهلت ثبت نام  مجدد و تمدید 1401سال  "رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی
 

موزش آزمون استخدامی وزارت آ  نامدفترچه راهنماي ثبت و همچنين انتشار 10/12/1401 اطالعيه مورخ پيرو

و اطالعيه اصالحی مورخ  1401در سال "ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی  "وپرورش 

به اطالع متقاضيان شرکت در آزمون استخدامی مذکور  ،به شرح ذیل جدید ن اعالم اصالحاتمض 16/12/1401

تا متقاضيان می توانند  گردید وتمدید  21/12/1401مورخ  شنبهیک روز در این آزمون تازمان ثبت نام   رساندمی

 د.اجعه و براي ثبت نام اقدام نمایندرگاه اطالع رسانی این سازمان مربه تاریخ اعالم شده 

. بر این اساس، آن دسته از شده استاعالم شده امکان ویرایش اطالعات براي متقاضيان ایجاد  باتوجه به اصالحيه

توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اند، مینسبت به ثبت نام اقدام نموده متقاضيانی که قبالً

 .خود اقدام نمایند اطالعات

 :نامراهنمای ثبتدفترچه ( 10920شغل محل )کد محل خدمت مربوط به  یهاصالحـ الف 

 "نیر"عبارت  تفت )نير(-یزد( )ابتدایی آموزگاري ابتداییشغل مربوط به  (10920) کدشغل محل محل خدمت ـ
 متعلق به کل شهرستان تفت می باشد. شغل محل مذکورمی شود بنابراین و به یزد ـ تفت اصالح حذف 

 :نامدفترچه راهنمای ثبتمندرجات بخش ششم  اصالحات مربوط به ـ ب 

به عنوان  4اضافه می شود و عبارت تذکر  دفترچهبه  4عبارت ذیل به عنوان تذکر  دفترچه« ج»در بخش ششم بند  ـ
 به شرح مقرر اصالح می گردد. 5تذکر 

( امتياز از شایستگی 70( امتياز از شایستگی هاي عمومی، حداقل )95در ارزیابی تکميلی، کسب حداقل ) ـ 4تذکر 
 ( الزامی است.2جدول شماره ) ( امتياز از شایستگی تخصصی مقرر در40اختصاصی و )

و  25هاي  ایثارگران مشـمول سـهميه قانون جامع خدمات رسـانی به ایثارگران، 21ماده  3تبصـره  به توجه با-5تذکر 
در صد( حداقل  80درصـد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش، بایستی حداقل هشتاد درصد ) 5

 د.را کسب نماین 4 و 2کر امتيازات مندرج در تذ

 :نامدفترچه راهنمای ثبتاصالح ظرفیت و شغل محل های جدید اصالحات مربوط به ـ ج 
 

 کل آموزش و پرورش استان اصفهان های اداره فهرست شغل محل

 آزاد درصد 25ايثارگر  درصد 5ايثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 كد شغل
 جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد محل

نفر،  11)آقا: 17
 نفر( 6خانم: 

 زن/مرد
نفر،  21)آقا: 34

 نفر( 13خانم: 
 زن/مرد

 نفر، 86)آقا: 138
 نفر( 52خانم: 

 زن/مرد
 نفر، 248)آقا: 401

 نفر( 153خانم: 
 590 زن/مرد

-اصفهان
 اصفهان

آموزگاري ابتدايي 
 )ابتدايي(

10125 

 نفر، 1)آقا: 2
 نفر( 1خانم: 

 زن/مرد
 نفر، 3)آقا: 4

 نفر( 1خانم: 
 زن/مرد

 نفر، 7)آقا: 11
 نفر( 4خانم: 

 زن/مرد
نفر،  10)آقا: 18

 نفر( 8خانم: 
 35 زن/مرد

  -اصفهان
 تیران وکرون

ابتدايي آموزگاري
 )ابتدايي(

10131 

نفر،  1)آقا: 2
 نفر( 1خانم: 

 زن/مرد
نفر،  3)آقا: 5

 نفر( 2خانم: 
 زن/مرد

 نفر، 13)آقا: 21
 نفر( 8خانم: 

 زن/مرد
نفر،  32)آقا: 54

 نفر( 22خانم: 
 82 زن/مرد

 -اصفهان
 کاشان

آموزگاري ابتدايي 
 )ابتدايي(

10146 

 

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=14&id=7493
http://www8.sanjesh.org/download/1400/emp/n9/EmpN9_Note_v1.pdf
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 کرمانشاه  کل آموزش و پرورش استان  های اداره فهرست شغل محل

 آزاد درصد 25ايثارگر  درصد 5ايثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 كد شغل

 جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد محل

نفر،  7)آقا: 11
 نفر( 4خانم: 

 زن/مرد
 11)آقا: 19

 نفر،
 نفر( 8خانم: 

 زن/مرد
 56)آقا: 89

 33نفر، خانم: 
 نفر(

 زن/مرد
 129)آقا: 218

 نفر،
 نفر( 89خانم: 

 337 زن/مرد
-کرمانشاه
 کرمانشاه

 آموزگاري ابتدايي
 )ابتدايي(

10671 

 

 سمنان کل آموزش و پرورش استان  های اداره فهرست شغل محل

 آزاد درصد 25ايثارگر  درصد 5ايثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 كد شغل

 جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد محل

- - - - 
نفر،  0)آقا: 1

 نفر( 1خانم: 
 زن/مرد

 نفر، 2)آقا: 4
 نفر( 1خانم: 

 ارادان -سمنان  4 زن/مرد
آموزگاري ابتدايي 

 )ابتدايي(
11021 

 زن 1  
نفر،  2)آقا: 3

 نفر( 1خانم: 
 زن/مرد

 نفر، 5)آقا: 8
 نفر( 3خانم: 

 دامغان -سمنان  12 زن/مرد
آموزگاري ابتدايي 

 )ابتدايي(
11022 

- - - - 
نفر،  1)آقا: 2

 نفر( 1خانم: 
 زن/مرد

 نفر، 3)آقا: 5
 نفر( 2خانم: 

 میامي -سمنان  7 زن/مرد
آموزگاري ابتدايي 

 )ابتدايي(
11023 

 

 مازندران   کل آموزش و پرورش استان فهرست شغل محلهای اداره
 

 آزاد درصد 25ايثارگر  درصد 5ايثارگر  معلول
 شغل محل خدمت تعداد

 كد شغل

 جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد محل

نفر،  1)آقا: 2
 زن/مرد نفر( 1خانم: 

نفر،  1)آقا: 2
 زن/مرد نفر( 1خانم: 

نفر،  6)آقا: 10
 زن/مرد نفر( 4خانم: 

نفر،  16)آقا: 25
 امل-مازندران 39 زن/مرد نفر( 9خانم: 

آموزگاري ابتدايي 
 10799 )ابتدايي(

 مرد 1 - - - -
نفر،  2)آقا: 3

 4 زن/مرد نفر( 2خانم: 
-مازندران

 چهاردانگه

آموزگاري ابتدايي 
 10809 )ابتدايي(

 مرد 1
نفر،  1)آقا: 2

 زن/مرد نفر( 1خانم: 
نفر،  5)آقا: 9

 زن/مرد نفر( 4خانم: 
نفر،  14)آقا: 24

 ساري-مازندران 36 زن/مرد نفر( 10خانم: 
آموزگاري ابتدايي 

 10811 )ابتدايي(

 مرد 1 -- -- - -
 نفر، 3)آقا: 4

 نفر( 1خانم: 
 نور-مازندران 5 زن/مرد

آموزگاري ابتدايي 
 10822 )ابتدايي(

 1 مرد 1 - - - - - -
-مازندران

 دانگهدو
آموزگاري ابتدايي 

 )ابتدايي(
11024 

- - - - - - 
نفر،  1)آقا: 2

 کجور-مازندران 2 زن/مرد نفر( 1خانم: 
آموزگاري ابتدايي 

 )ابتدايي(
11025 

 


