
طبق اعالم معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، آزمون استخدامی این وزارت خانه، اوایل سال نود و هشت برگزار می 

برگزار شود. استخدام معلمان حق التدریسی نیز  ۹۸شود. احتمال می رود که بزرگ ترین آزمون استخدامی این وزارت خانه، در نیمه دوم بهار 

 .به موازات برگزاری این آزمون انجام می شود

 ۹۸آزمون استخدامی آموزش و پرورش در بهار 

زی و ساله مهارت آمو ۱برگزار می شود و کلیه پذیرفته شدگان، ملزم به طی دوره  ۹۸نیرو در وزارت آموزش و پرورش، اوایل سال  ۵۵۰۰۰آزمون استخدام 

این وزارت خانه نیز، بزودی  ۹۷قبولی در آزمون جامع هستند. هزینه دوره، بر عهده متقاضی است. تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی تابستان 

بودجه در میان دستگاه ها،  رشد ترین بیش و  هزار میلیارد تومان است ۵۵ از  ، بیش۹۸  تعیین تکلیف می شود. بودجه این وزارت خانه در الیحه بودجه سال

 .به این نهاد اختصاص یافت. شرایط عمومی، اختصاصی، شرایط سنی و پزشکی استخدام معلمان در این گفتار ارائه شده است

 .گذاریداگر شما هم درباره استخدام در بزرگ ترین وزارت خانه ایران، نظر و دیدگاهی دارید، محترمانه از طریق بخش کامنت با ما به اشتراک ب

 .با ما همراه باشید

 پرورش و آموزش استخدامی آموزش  زمان برگزاری

ین وزارت خانه، اوایل سال نود و هشت برگزار می شود. احتمال می طبق اعالم معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، آزمون استخدامی ا

برگزار شود. استخدام معلمان حق التدریسی نیز به موازات برگزاری این آزمون انجام  ۹۸رود که بزرگ ترین آزمون استخدامی این وزارت خانه، در نیمه دوم بهار 

 .می شود

آموزش و پرورش درآمده و آزمون استخدامی، تالش می کند تا بهترین نیروها را برای ورود به عرصه تربیت و  استخدام  قرار است، پنجاه و پنج هزار نفر به

 شورای مجلس تقدیم ماه اسفند اواخر نیز معلمان بندی رتبه الیحه که است حالی در این  پرورش در بزرگ ترین وزارت خانه ایران، گزینش و جذب کند.

 .شد اسالمی

هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال نود و هشت، اختصاص خواهد  ۳گفته بود که  ۹۷اسفند  ۱۳وزش و تحقیقات مجلس در عضو کمیسیون آم

 . شود می  هزینه ایران مدارس  میلیارد تومان برای نوسازی ۱۰۰۰، ۹۸یافت. در الیحه بودجه سال 

اجرایی از سازمان امور اراضی کشور، تا بانک ملی و ایرنا و مرکز اورژانس و برخی از وزارت خانه، برگزار دستگاه   ۲۰اسفند، ششمین آزمون استخدامی  ۱۷جمعه 

 .شد. اما وزارت آموزش و پرورش، هیچ سهمی در ششمین آزمون استخدامی کشور که آخرین آزمون استخدامی سال نود و هفت بود، نداشت

مین آزمون استخدامی کشوری، ابهاماتی را در ذهن عالقمندان به استخدام در این نهاد آموزشی بزرگ کشور عدم جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش در شش

 .کنند سوال خانه، وزارت اختصاصی استخدامی آزمون  ایجاد کرد تا درباره برگزاری

 شیوه استخدام در وزارت آموزش و پرورش ۲

ن سراسری و ماده بیست و هشت یا همان استخدام آزاد، اقدام به جذب نیرو می کند و آزمون استخدامی با وزارت آموزش و پرورش، همه ساله از طریق آزمو

یی را در آزمون تکمیل ظرفیت نیز، امکان دیگر برای جذب سرمایه انسانی مورد نیاز این مجموعه است. داوطلبانی که دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجا

 .سال در این دانشگاه ها تحصیل کرده و هم زمان، جذب این وزارت خانه می شوند ۴نند و پذیرفته شوند، انتخاب ک ۹۸سراسری سال 

 



 را نصاب حد استخدامی، آزمون در باید شوید، بزرگ مجموعه این جذب  اگر شما دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری هستید و دوست دارید،

 .مهارت آموزی )اصلح( را در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی بگذرانید ساله یک دوره و کرده کسب

 

گفته بود که با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، توافقات اولیه را به منظور جذب  ۹۷یارمحمد حسین بر، مدیرکل امور اداری اموزش و پرورش، بهمن ماه 

 .استان کشور انجام داده و در حال دریافت مجوزهای مربوطه هستیم ۳۱پنجاه و پنج هزار نیروی جدید برای مدارس 

 می گرفته نظر در استخدام  برای که ای سهیمه از زیادی  بخش که است  هزار نفر است. این در حالی  ۵۵او گفته بود که نیاز واقعی وزارت خانه، چند برابر این 

 .زش و پرورش شده و از دانشگاه فرهنگیان، دانش آموخته می شوندسال آینده وارد آمو ۴ آموزشی، دوره طی از پس شود،

پنج  هزار نفر که بزودی به استخدام وزارت آموزش و پرورش در می آیند، سی هزار نفر، از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب شده و ما بقی که بیست و  ۵۵از این 

نفر  ۲۵۰۰۰ حدود آن، پذیرش ظرفیت که بدانید شد، برگزار استخدامی آزمون وقت  س، هرپ. شد خواهند جذب استخدامی آزمون  هزار نفر هستند، از طریق

 .خواهد بود و این به معنای رقابت شدید برای قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه است

مشخص نشد، عدم صدور مجوز از سوی  ۹۷علت این که زمان دقیق برگزاری آزمون سال آینده استخدامی وزارت آموزش و پرورش در روز های پایانی سال 

 .شد خواهد رسانی اطالع  سازمان اداری و استخدامی بود که به محض صدور، در همین گفتار،

نخواهند رسید و  ۹۹-۹۸برگزار شود، پذیرفته شدگان، به سال تحصیلی  ۹۸توجه کنید که اگر آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در بهار تا تابستان 

ماه، دوره های اموزشی عمومی و اختصاصی را در دانشگاه فرهنگیان طی کرده و حدنصاب الزم را در آزمون های کتبی و شفاهی اخذ کنند.  ۱۲ مدت  هباید ب

 .شوند ۱۴۰۰-۱۳۹۹برگزار خواهد شد تا جذب سال تحصیلی  ۱۳۹۹، در تابستان ۹۸آزمون جامع قبول شدگان آزمون استخدامی بهار 

هزار نفر بوده و آن ها پس از طی دوره آموزشی در دانشگاه  ۱۳آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال نود و هفت پذیرفته شده اند، افرادی که در 

 .اشتاز آن ها استفاده می شود و مشکلی از این بابت نخواهند د ۹۹-۹۸فرهنگیان، از اواخر شهریور ماه نود و هشت، جذب مدارس شده و در سال تحصیلی 

 استخدامی  آزمون ششمین در  تحصیلی  مدرک اعمال و سنی  شرط

سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم،   ۳۰سال تمام و حداکثر بیست و پنج سال تمام برای دارندگان مدرک دیپلم، حداکثر  ۲۰شرط سنی، حداقل 

 پنج و چهل  حداکثر و ارشد  و حداکثر چهل سال سن برای دارندگان مدرک کارشناسی لیسانس تحصیلی مدرک دارندگان  حداکثر سی و پنج سال سن برای

 .است دکتری مدرک دارندگان برای سن سال

 ۹۷تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 

شرکت کردید و شاهد ظرفیت های خالی مانده پس از اعالم نتایج شدید، باید بدانید که  ۹۷ تابستان در پرورش و  آموزش وزارت استخدامی آزمون در شما  اگر

  (از حرف تا عمل آقای وزیر برای اعالم زمان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی )وزیر آموزش و پرورش ۹۷طبق اعالم آبان 

https://www.yjc.ir/fa/news/6734116/%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%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
https://www.yjc.ir/fa/news/6734116/%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%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


 ظرفیت تعداد. هستند ظرفیت تکمیل مشمول نشد، فراهم ها آن استخدام امکان ظرفیت، محدودیت دلیل  ، داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسب کرده اما به

 امکان اید،  شده رد علمی، مصاحبه در شما اگر  .شد خواهد منتقل جدید آزمون به بلکه  ا از بین نمی رودهسهمیه این نهایت در و  ظرفیت است  ۴۰۶۲  خالی،

 .شوند استفاده  پرورشی های بخش برای باقیمانده، نیروهای که است احتمال این. داشت نخواهید را ظرفیت تکمیل فرآیند در حضور و جذب

 

ها های گذشته داریم که این سهمیهسهمیه مانده از آزمون ۴۰۶۶ار محمد حسین بر مدیر کل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش : در حال حاضر ی

 (.رود بلکه به آزمون جدید منتقل خواهد شدبین نمیاز 

 شرایط عمومی استخدام در آموزش و پرورش

 :است  زیر  شرایط عمومی به روز شده در اردیبهشت ماه نود و هفت، به شرح

 متقاضی، تابعیت ایران داشته باشد. 

  اساسی باشدمتقاضی، معتقد به دبین مبین اسالمی یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون. 

 متقاضی، التزام عملی به قانون اساسی داشته باشد. 

 دارای کارت معافیت دائم یا انجام خدمت دوره ضرورت 

 داشتن کارت ملی جدید. 

 دارا بودن از سالمت جسمی و روانی بر اساس استاندارد های موجود. 

 نداشتن اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 



  (جزایی موثر )دریافت گواهی عدم سوء پیشینهعدم سابقه کیفری و محکومیت 

 نداشتن ممنوعیت استخدامی در مراکز دولتی بر اساس آرا مراجع قضایی 

 داوطلب نباید مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری نیروهای بازخریدی دستگاه های اجرایی باشد. 

 یروی استخدامی رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی باشدداوطلب استخدام، در زمان معرفی به گزینش برای سیر فرآیند جذب، نباید ن. 

 شرط سنی گفته شده در باال رعایت شود. 

 چه کسانی از معافیت شرط سنی در استخدام آموزش و پرورش برخوردارند؟

این که بتوانید، ادله و مستندات الزم را ارائه  اگر شرایط زیر را دارید، از قانون اصالح حداکثر سن داوطلب استخدام در این وزارت خانه، معاف هستید. مشروط به

 .کنید

  اسارت  ماه و باال تر، سابقه ۱۲کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد به باال و فرزندان و همسر آزادگان که 

 دارند،

  که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشندرزمندگانی. 

  سال، از معافیت برخوردارند. منظور از خانواده، صرفا: پدر، مادر، خواهر و برادر است و اقوام شهید را شامل نمی شود.  ۵خانواده معظم شهدا تا میزان

 .دبو نخواهید برخوردار  یعنی اگر پسر برادر شهید هستید، از معافیت سنی

  ماهه( مشغول بودید، به حداکثر سن شما اضافه می شود. یعنی اگر کارشناسی  ۲۴تا  ۱۸مدت زمانی که در خدمت مقدس سربازی )مدت ضرورت

 .است  سال خدمت ضرورت دارید، مازاد سنی شما قابل قبول ۲سال سن، اما  ۴۲ارشد دارید و 

 مدت این اید، شده کار به مشغول وقت تمام و رسمی غیر صورت به کنید، می استفاده  یاگر در شرکت ها و سازمان های دولتی که از بودجه عموم 

 مراکز در رسمی غیر خدمت  سال سابقه ۴سال است و  ۴۹ شما سن و دارید دکتری مدرک  اگر یعنی  .شود می کم شما سنی شرط از اشتغال،

 .بود خواهد  قبول  سال مازاد سنی شما، قابل ۴ دارید، دولتی

 پرورش و آموزش در استخدام اختصاصی  رایطش

 پذیرش در آزمون استخدامی 

  ،گذراندن موفقیت آمیز دوره یک ساله مهارت آموزی شامل دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی است که برای دانش اموختگان دانشگاهی و حوزوی

 .برنامه های خاصی دارد

 ۱۱  ولی، سهیمه گزینش بومی دارند: ایالم، آذربایجان غربی، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار ، سهیمه مناطق داشته اند و به ق۹۷استان در سال

، ۱.۴ ضریب با هستید، مناطق این بومی اگر. کرمان و هرمزگان احمد، بویر و  محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه

 .صاحبه استخدامی، لحاظ خواهد شدم و( تخصصی و  درصدهای شما در آزمون کتبی )عمومی

 های رشته برای رجانی شهید دبیر تربیت دانشگاه در و است آموزگاری و دبیر های رشته برای فرهنگیان دانشگاه در  دوره یک ساله مهارت آموزش 

 .های هر یک مراجعه کنید سایت به استخدامی، آزمون در پذیرش از پس نام ثبت نحوه با آشنایی برای. است  کاری استاد و آموزی هنز

 دوره یک ساله مهارت آموزی، سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد. شرط استخدامی است فقط. 

 شود نمی پرداخت  هیچ حقوقی به دانشجویان دوره مهارت آموزی یک ساله. 

 آزمون جامع دوره یک ساله مهارت آموزی، شرط صدور حکم استخدام است. 

  آموزش و پرورش، باید مدرککلیه متقاضیان استخدام در ICDL و روخوانی و روانخوانی قرآن مجید ارائه کنند. 



 صدور حکم استخدام در آموزش و پرورش، منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور است. 

 های دانشگاه سوی  ز، پس از قبولی نهایی و تایید صالحیت های عمومی توسط گزینس، ا۹۸ سال در اموزی مهارت  ضوابط ثبت نام در دوره یکساله 

 .شود می اعالم آموزی مهارت ساله یک دوره مجری

  ساله مهارت آموزی الزامی خواهد بود ۱ارائه رونوشت برابر اصل تعهد محضری به دانشگاه مجری دوره. 

 شرایط پزشکی استخدام در آموزش و پرورش

 :ورش، باید شرایط جسمی خاصی داشته باشندپر و آموزش در استخدام  متقاضیان  ،۹۵ سال در  مجلس مصوبه  بر اساس

 بیماری چشمی نداشته باشند. داشتن عینک، اشکال ندارد. 

 متقاضی، بیماری چشمی غیر قابل درمان نداشته باشد. 

 متقاضی، بیماری نیستاگموس نداشته باشد. 

 قرنیه دو چشم متقاضی، ضایعات غیر قابل درمان نداشته باشد. 

 نری، مجاز نیست. برای سایر رشته ها، منعی نداردکور رنگی برای رشته های ه. 

 داشتن نابینایی در یک چشم، ممنوعیت استخدام دارد. 

 قدرت شنوایی داوطلب استخدام، نباید کم تر از چهل DB (باشد )دسی بل. 

 استان ها تسلیم شود انجام آزمایشگان پاراکلینیکی توسط متقاضی استخدام، الزامی است و باید نتایج، به امور اداری اداره کل. 

. است  الزامی متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش، باید در محل تعیین شده اشتغال به خدمت. حاضر شوند. داشتن مدرک کاردانی برای مشاغل استاد کاری،

 .ساله محضری پیش از اغاز دوره مهارت آموزی، الزامی است ۱۰ کتبی تعهد

سامانه  در فرآیند استخدامی خود، اعتراض دارید، مراتب را به دیوان عدالت اداری، اطالع دهید. کارنامه قبولی در آزمون جامع، باید ازاگر نسبت به موضوعی 

برابر هزینه فرآیند استخدام و  ۲ بایستی شوند، منصرف اشتغال از دوره، طی از  ت. اما اگر پسدانلود شود. دوره یک ساله مهارت آموزی، رایگان اس همگام

 .کنند پرداخت پرورش، و آموزش تشخیص به را  برگزاری دوره

راف از استخدام است و شما انص منزله به شما نام ثبت عدم نکنید، شرکت آموزی مهارت ساله یک دوره در اما شوید  پذیرفته ۹۸اگر در آزمون استخدامی سال 

 .ندارید را اعتراضی  حق هیچ گونه
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