


 بنام خدا
 پرورش و دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزشات اصالح مچهارسري اطالعیه 

  1401سال  »ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی«
 

ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار «پرورش  آزمون استخدامی وزارت آموزش و نامدفترچه راهنماي ثبت انتشار پیرو
 حات جدیداصال، 21/12/1401و  20 ،16مورخ  اتاصالح مربوط به تمدید مهلت ثبت نام و و اطالعیه هاي 1401در سال » استثنایی

بر این  .رساندبه اطالع متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی مذکور می ،به شرح ذیلاعالم شده از سوي وزارت آموزش و پرورش را 
نام سازمان مراجعه و براي ثبتدرگاه اطالع رسانی این به  22/12/1401مورخ  دوشنبه روز 24ساعت  متقاضیان می توانند تااساس 

 د.اقدام نماین
نسبت  آن دسته از متقاضیانی که قبالًلذا باتوجه به اصالحات اعالم شده امکان ویرایش اطالعات براي متقاضیان ایجاد شده است. 

  ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.)، نسبت به 22/12/1401توانند در صورت تمایل تا پایان مهلت ثبت نام (اند، میبه ثبت نام اقدام نموده
 

 :نامدفترچه راهنماي ثبتاصالح ظرفیت و شغل محل هاي جدید اصالحات مربوط به ـ 
 

 کل آموزش و پرورش استان قزوین محلهاي اداره جدول اصالحات  ظرفیت شغل 
 آزاد  درصد  25ایثارگر  درصد  5ایثارگر  معلول 

 کد شغل  شغل  محل خدمت  تعداد 
 جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  محل 

 2(آقا: 4
نفر، خانم: 

 نفر)  2
 زن/مرد 

 3(آقا: 6
 3نفر، خانم: 

 نفر) 
 زن/مرد 

 22(آقا: 34
 12نفر، خانم: 

 نفر) 
 زن/مرد 

 50(آقا: 84
 34نفر، خانم: 

 نفر) 
 قزوین -قزوین 128  زن/مرد 

آموزگاري ابتدایی 
 10564  (ابتدایی) 

نفر،  2(آقا: 4 مرد 1 مرد 1
نفر،  5(آقا: 9 زن/مرد نفر) 2خانم: 

آموزگاري ابتدایی  تاکستان -قزوین 15 زن/مرد نفر) 4خانم: 
 11032 (ابتدایی)

 

 
 غربی فهرست شغل محلهاي اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان

 آزاد  درصد  25ایثارگر  درصد  5ایثارگر  معلول 
 کد شغل  شغل  محل خدمت  تعداد 

 جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  جنسیت  تعداد  محل 

نفر،  5(آقا: 8
نفر،  9(آقا: 14 زن/مرد نفر) 3خانم: 

 زن/مرد نفر) 5خانم: 
 44(آقا:  69

 25نفر، خانم: 
 نفر)

 نفر، 97(آقا: 167 زن/مرد
آموزگاري ابتدایی  ارومیه-اذربایجان غربی 258 زن/مرد نفر) 70خانم: 

 10062 (ابتدایی)

نفر،  1(آقا: 2
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد نفر) 1خانم: 

نفر،  7(آقا: 11 زن/مرد نفر) 1خانم: 
نفر،  15(آقا: 27 زن/مرد نفر) 4خانم: 

آموزگاري ابتدایی  ماکو-اذربایجان غربی 41 زن/مرد نفر) 11خانم: 
 10077 (ابتدایی)

 مرد 1 - -
نفر،  2(آقا: 4

 زن/مرد نفر) 2خانم: 
 نفر، 7(آقا: 10

 شوط -اذربایجان غربی 15 زن/مرد نفر) 3خانم: 
آموزگاري ابتدایی 

 11031 (ابتدایی)

 
 

http://www8.sanjesh.org/download/1400/emp/n9/EmpN9_Note_v1.pdf
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