
٢٢١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12776
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12777
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12778

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 3 : آقا( 9

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12779
ي دامنه( اهر -کلیبر-خداافرین-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12780
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12781
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  میانه-آذربایجان شرقی  ابتدایی آموزگار  12782
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12783
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  اموزگار ابتدایی  12784
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  -انزل (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)-برادوست
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6: (آقا16

  نفر) 10خانم 

  ابتدایی آموزگار  12785
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12786
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4 خانم

  ابتدایی آموزگار  12787
 کشاورز  -شاهین دژ -تکاب-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12788
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  زنمرد /   ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12789
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  سلماس-آذربایجان غربی  ابتدایی آموزگار  12790
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  آبادمه-آذربایجان غربی  ابتدایی آموزگار  12791
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  



٢٢٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12792
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12793

-رکوث-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 7 : آقا( 13

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12794
 نطنز  -کاشان  -اردستان -اران و بیدگل -اصفهان

  آموزش و پرورش)دامنه پذیرش (
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12795

خمینی  -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

دامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان -شهر

  آموزش و پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 10 : آقا( 26

  نفر) 16خانم 

  ابتدایی آموزگار  12796
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم 

  ابتدایی آموزگار  12797

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 بویین ومیاندشت-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  آموزش پرورشدامنه پذیرش (

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12798
دامنه ( مبارکه  -دهاقان -شهرضا -سمیرم-اصفهان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  زنمرد /   ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12799
آموزش و پذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 17

  نفر) 12خانم 

  90  زن  ایثارگر  کرج-البرز  ابتدایی آموزگار  12800

  15  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  ابتدایی آموزگار  12801

  ابتدایی آموزگار  12802
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 15 : آقا( 80

  نفر) 65خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  ایالم-ایالم  ابتدایی آموزگار  12803
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  چرداول-ایالم  ابتدایی آموزگار  12804

  1  مرد  ایثارگر  دهلران-ایالم  ابتدایی آموزگار  12805

  1  مرد  ایثارگر  سیروان-ایالم  ابتدایی آموزگار  12806

  1  مرد  ایثارگر  ملکشاهی-ایالم  ابتدایی آموزگار  12807

  ابتدایی آموزگار  12808
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 12

  نفر) 8خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  ابتدایی آموزگار  12809
  ، نفر 5 : آقا( 10

  نفر) 5خانم 

  



٢٢٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  اموزگار ابتدایی  12810
دشتی (دامنه ي  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5: (آقا17

  نفر) 12خانم 

  ابتدایی آموزگار  12811
آموزش و پذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12812
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  24  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12813
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  7  مرد  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12814
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  و پرورش) آموزشپذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 8 : آقا( 31

  نفر) 23خانم 

  ابتدایی آموزگار  12815
آموزش پذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12816
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 15 : آقا( 70

  نفر) 55خانم 

  ابتدایی آموزگار  12817
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 12 : آقا( 42

  نفر) 30خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  کهریزك-تهران  ابتدایی آموزگار  12818
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12819
ي دامنه( کیار  -اردل -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -بروجن-چهارمحال و بختیاري  اموزگار ابتدایی  12820
  ، نفر 2: (آقا3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12821
 بن  -سامان  -شهرکرد -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12822
ي دامنه( کوهرنگ  -فارسان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12823
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12824
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12825
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12826
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  



٢٢٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12827
 پذیرشي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12828
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12829
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12830

-گناباد-مه والت-کاشمر-بردسکن-خراسان رضوي

آموزش و پذیرش ي دامنه( بجستان -آبادخلیل 

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12831
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12832
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12833
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12834
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12835
ي دامنه( سبزوار -داورزن-خوشاب-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12836
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12837
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  سرخس-خراسان رضوي  ابتدایی آموزگار  12838
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -کالت-خراسان رضوي  اموزگار ابتدایی  12839
  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12840
پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12841
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12842
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 7 : آقا( 17

  نفر) 10خانم 

  

  



٢٢٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12843
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12844
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 8 : آقا( 20

  نفر) 12خانم 

  ابتدایی آموزگار  12845

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم 

  ابتدایی آموزگار  12846
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  12847

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 8 : آقا( 21

  نفر) 13خانم 

  ابتدایی آموزگار  12848

-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان-امیدیه

  آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 5 : آقا( 15

  نفر) 10خانم 

  ابتدایی آموزگار  12849
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12850
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12851
آموزش پذیرش ي دامنه(  آبادامیر -دامغان -سمنان

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12852
ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه  -سمنان -سمنان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12853
 بیارجمند -میامی  -بسطام-شاهرود -سمنان

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12854
آموزش و پذیرش ي دامنه( ارادان  -گرمسار -سمنان

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12855
ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12856
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6 : آقا( 12

  نفر) 6خانم 

  اموزگار ابتدایی  12857
 ،نیکشهر، کنارك، چابهار-سیستان و بلوچستان

  -قصرقند (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4: (آقا8

  نفر) 4خانم 

  

  



٢٢٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12858

 – و سورانسیب  - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12859
ي دامنه( زاهدان  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم 

  ابتدایی آموزگار  12860
  - زهک –مون ها- نیمروز – سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12861
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12862
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12863
-مرودشت-خرامه-سپیدان-ارسنجان-شیراز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( کوار -سروستان
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  عشایر -فارس  ابتدایی آموزگار  12864
  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12865
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12866
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6 : آقا( 18

  نفر) 12خانم 

  ابتدایی آموزگار  12867
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12868
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 10

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12869
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6 : آقا( 17

  نفر) 11خانم  

  ابتدایی آموزگار  12870
آموزش و پذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12871
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 23 : آقا( 48

  نفر) 25خانم  

  ابتدایی آموزگار  12872
 پذیرشي دامنه( کرانی -دیواندره -بیجار-کردستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12873
پذیرش ي دامنه( زیویه  -بانه  -سقز-کردستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  

  



٢٢٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12874
 کالترزان  -موچش  -کامیاران  -سنندج-کردستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12875
ي دامنه(  آبادسریش  -دهگالن  -قروه -کردستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  اموزگار ابتدایی  12876
سرواباد (دامنه ي پذیرش  -مریوان -کردستان

  -اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2: (آقا3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12877

-تجیرف-سیرجان-رابر-بردسیر-بافت-ارزوئیه-کرمان

-کهنوج-منوجان -قلعه گنج-فاریاب-آبادعنبر-رودبار

پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج -ریگان -بم 

  آموزش و پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12878
ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4 خانم

  ابتدایی آموزگار  12879
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12880
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12881
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12882
آموزش پذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12883
پذیرش ي دامنه( حمیل -غرب آباداسالم -کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12884
آموزش و پذیرش ي دامنه( نوسود -پاوه-کرمانشاه

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  جوانرود-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12885

  ابتدایی آموزگار  12886
پذیرش ي دامنه( ثالث باباجانی -داالهو-کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  روانسر-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12887
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12888
 پذیرشي دامنه( قصرشیرین -سرپل ذهاب-کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  سنقر کلیایی-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12889
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  

  



٢٢٨ 

 و پرورشآموزش وزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  ایثارگر  صحنه-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12890
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -کرمانشاه-کرمانشاه  اموزگار ابتدایی  12891
  ، نفر 4: (آقا9

  نفر) 5خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -کنگاور-کرمانشاه  ابتداییاموزگار   12892
  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  1  زن  ایثارگر  گیالنغرب-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12893

  اموزگار ابتدایی  12894
بیستون (دامنه ي پذیرش اموزش -هرسین-کرمانشاه

  -و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12895
آموزش و پذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12896
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  عشایر -کهگیلویه و بویراحمد  ابتدایی آموزگار  12897

  ابتدایی آموزگار  12898
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12899
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12900
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  12901
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12902

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 4 : آقا( 8

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12903
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12904
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12905
آموزش و پذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12906
 پذیرشي دامنه( کیاشهر  -استانه اشرفیه -گیالن

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٢٩ 

 پرورش آموزش ووزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12907
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  تالش-گیالن  ابتدایی آموزگار  12908
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12909
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12910
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12911

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12912
آموزش و پذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12913
ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12914
 تولمات  -صومعه سرا  -ماسال و شاندرمن -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12915
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  12916
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  12917
ي دامنه( رومشگان -پلدختر-کوهدشت -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12918
 پذیرشي دامنه( سلسله  -دلفان)(  آبادنور -لرستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12919
  نور-فریدون کنار-بابلسر-آبادمحمود -امل-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12920
 گلوگاه -بهشهر-نکا-میاندرود-ساري -مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12921

-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

پذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -سوادکوه شمالی 

  آموزش و پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12922
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  



٢٣٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12923
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 9

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12924
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 7

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12925
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 14

  نفر) 10خانم  

  ابتدایی آموزگار  12926
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 19

  نفر) 14خانم  

  ابتدایی آموزگار  12927
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12928
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12929
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12930
پذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  پرورش)آموزش و 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 10

  نفر) 6خانم  

  مرد / زن  ایثارگر  آبادحاجی -هرمزگان  ابتدایی آموزگار  12931
  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12932
پذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4 خانم

  ابتدایی آموزگار  12933
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 10

  نفر) 7خانم  

  مرد / زن  ایثارگر  آباداسد-همدان  ابتدایی آموزگار  12934
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12935
آموزش و پذیرش ي دامنه( اللجین -بهار-همدان

  پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12936
ي دامنه( فرسفج) ( قلقلرود -تویسرکان -همدان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  اموزگار ابتدایی  12937
قروه درجزین (دامنه ي  -رزن  -سردرود -همدان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  نفامنی-همدان  ابتدایی آموزگار  12938

  اموزگار ابتدایی  12939
گل تپه (دامنه ي پذیرش  -کبودراهنگ -همدان

  -اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  

  



٢٣١ 

 و پرورشآموزش وزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12940
پذیرش ي دامنه( جوکار  -سامن  -مالیر-همدان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12941
و آموزش پذیرش ي دامنه( خزل  -نهاوند -همدان

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12942
پذیرش ي دامنه( قهاوند شرا  -همدان-همدان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  ابرکوه-یزد  ابتدایی آموزگار  12943

  مرد / زن  ایثارگر  اردکان-یزد  ابتدایی آموزگار  12944
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12945
آموزش و پذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( نیر ، تفت-یزد  ابتدایی آموزگار  12946
  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12947
آموزش و پذیرش ي دامنه( اشکذر) ( صدوق-یزد

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12948
آموزش و پذیرش ي دامنه( خاتم -مهریز-یزد

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  میبد-یزد  ابتدایی آموزگار  12949
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  یزد-یزد  ابتدایی آموزگار  12950
  ، نفر 4 : آقا( 9

  نفر) 5خانم 

  ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

12776 ،12777 ،12778 ،12779 ،12780 ،12781 ،12782 ،12783 ،12784 ،12785 ،12786 ،12787 ،12788 ،12789 ،12790 ،12791 ،

12792 ،12793 ،12794 ،12795 ،12796 ،12797 ،12798 ،12799 ،12800 ،12801 ،12802 ،12803 ،12804 ،12805 ،12806 ،12807 ،

12808 ،12809 ،12810 ،12811 ،12812 ،12813 ،12814 ،12815 ،12816 ،12817 ،12818 ،12819 ،12820 ،12821 ،12822 ،12823 ،

12824 ،12825 ،12826 ،12827 ،12828 ،12829 ،12830 ،12831 ،12832 ،12833 ،12834 ،12835 ،12836 ،12837 ،12838 ،12839 ،

12840 ،12841 ،12842 ،12843 ،12844 ،12845 ،12846 ،12847 ،12848 ،12849 ،12850 ،12851 ،12852 ،12853 ،12854 ،12855 ،

12856 ،12857 ،12858 ،12859 ،12860 ،12861 ،12862 ،12863 ،12864 ،12865 ،12866 ،12867 ،12868 ،12869 ،12870 ،12871 ،

12872 ،12873 ،12874 ،12875 ،12876 ،12877 ،12878 ،12879 ،12880 ،12881 ،12882 ،12883 ،12884 ،12885 ،12886 ،12887 ،

12888 ،12889 ،12890 ،12891 ،12892 ،12893 ،12894 ،12895 ،12896 ،12897 ،12898 ،12899 ،12900 ،12901 ،12902 ،12903 ،

12904 ،12905 ،12906 ،12907 ،12908 ،12909 ،12910 ،12911 ،12912 ،12913 ،12914 ،12915 ،12916 ،12917 ،12918 ،12919 ،

12920 ،12921 ،12922 ،12923 ،12924 ،12925 ،12926 ،12927 ،12928 ،12929 ،12930 ،12931 ،12932 ،12933 ،12934 ،12935 ،

12936 ،12937 ،12938 ،12939 ،12940 ،12941 ،12942 ،12943 ،12944 ،12945 ،12946 ،12947 ،12948 ،12949 ،12950 

، لیسانسها(گرایش کلیه تربیتی علوم: 30760-)لیسانسفوق، لیسانس(درسی ریزي برنامه: 30158-)لیسانسفوق، لیسانس(ابتدایی اموزش: 30026

، لیسانس(راهنمایی و مشاوره: 31107-)لیسانسفوق، لیسانس(مشاوره: 31104-)لیسانسفوق، لیسانس(تربیت و تعلیم فلسفه: 30921-)انسلیسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه روانشناسی: 32746-)لیسانسفوق، لیسانس(تربیت و تعلیم فلسفه و تاریخ: 32362-)لیسانسفوق



٢٣٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايمحلفهرست شغل ادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  12951
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12952
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12953
 نطنز  -کاشان  -اردستان -اران و بیدگل -اصفهان

  آموزش و پرورش)دامنه پذیرش (
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12955

خمینی  -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

دامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان -شهر

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12954

خمینی  -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

دامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان -شهر

  آموزش و پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  2  زن  ایثارگر  کرج-البرز  استثنایی آموزگار  12956

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  استثنایی آموزگار  12957

  استثنایی آموزگار  12958
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12959
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  پرورش)و 
  2  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  ندشتستا-بوشهر  استثنایی آموزگار  12960

  استثنایی آموزگار  12961
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12963
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  4  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12962
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12964
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12965
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12966
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  اموزگار استثنایی  12967
سرخس (دامنه ي -تربت جام-خراسان رضوي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  

  



٢٣٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  12968
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12969
ي دامنه( سبزوار -داورزن-خوشاب-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12970
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12971
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12972

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12973

-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان-امیدیه

  آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(

  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12974
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12975
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  اموزگار استثنایی  12976
قم (دامنه ي  -خلجستان-جعفراباد-کهک-قم

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  2  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12977
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12978
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  رمانشاهک-کرمانشاه  استثنایی آموزگار  12979

  استثنایی آموزگار  12980
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12981

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12982

-خنداب-ساوه-شازند-تفرش-زرندیه -اراك-مرکزي

پذیرش ي دامنه( محالت -کمیجان  -خمین 

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٣٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  12983

-خنداب-ساوه-شازند-تفرش-زرندیه -اراك-مرکزي

ي پذیرش آموزش و محالت  (دامنه-کمیجان  -خمین 

  پرورش)

  2  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12984
آموزش پذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

، 12961، 12960، 12959، 12958، 12957، 12956، 12954، 12955، 12953، 12952، 12951ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

12962 ،12963 ،12964 ،12965 ،12966 ،12967 ،12968 ،12969 ،12970 ،12971 ،12972 ،12973 ،12974 ،12975 ،12976 ،12977 ،

12978 ،12979 ،12980 ،12981 ،12982 ،12983 ،12984 

- )لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی گرایش بالینی روانشناسی: 32376-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی کودکان گرایش تربیتی روانشناسی: 32375

  )لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی کودکان: 32790-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی گرایش تربیتی علوم: 32377

  دبیر ادبیات فارسی  11694
ي پذیرش آموزش و تهران  (دامنه-شمیرانات-تهران

  پرورش)
  6  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12985
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12986
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  -مهاباد-آذربایجان غربی  دبیر ادبیات فارسی  12987

  دبیر ادبیات فارسی  12988
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر ادبیات فارسی  12989

  دبیر ادبیات فارسی  12990
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر ادبیات فارسی  12991

  دبیر ادبیات فارسی  12992
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12994
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12996
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12995
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  4  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12997
فیروزه کوه (دامنه ي پذیرش اموزش -دماوند-تهران

  -و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٣٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  13000
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13001
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13002
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13003
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  پرورش)آموزش و 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13006
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13008
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  ادبیات فارسیدبیر   13009

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13010

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  پرورش)آموزش و پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13011
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13012

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13013
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13014
پذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13015
ي دامنه( زاهدان  - میرجاوه-بلوچستانسیستان و 

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13016
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13017
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13019
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر



٢٣٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  13018
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13020
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13022
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13023
آموزش و پذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13024
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  ادبیات فارسیدبیر   13025
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر ادبیات فارسی  13026

  دبیر ادبیات فارسی  13027
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13028

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13029
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13030
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13031
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13032

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13033
آموزش و پذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13034
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13035
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٣٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  فارسیدبیر ادبیات   13036
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13037
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13039
ي دامنه( فرسفج) ( قلقلرود -تویسرکان -همدان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  شرایط احراز تحصیلی 

  لیسانس)ها (لیسانس، فوق: زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش32794-لیسانس): دبیري ادبیات فارسی (لیسانس، فوق32277

، 12995، 12994، 12992، 12991، 12990، 12989، 12988، 12987، 12986، 12985-11694 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره

12996 ،12997 ،13000 ،13001 ،13002 ،13003 ،13006 ،13008 ،13009 ،13010 ،13011 ،13012 ،13013 ،13014 ،13015 ،13016 ،

13017 ،13019 ،13018 ،13020  ،13022 ،13023 ،13024 ،13025 ،13026 ،13027 ،13028 ،13029 ،13030 ،13031 ،13032 ،13033 ،

13034 ،13035 ،13036 ،13037 ،13039  

  لیسانس)ها(لیسانس، فوق: زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش32794-لیسانس): دبیري ادبیات فارسی(لیسانس، فوق32277

  دبیر تربیت بدنی  13040
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13041
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13042

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13043
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13044
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13045
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13046
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر تربیت بدنی  13047

  1  زن  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر تربیت بدنی  13048

  5  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر تربیت بدنی  13049

  دبیر تربیت بدنی  13051
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  



٢٣٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  پذیرشجنس   نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13050
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13052
تنگستان (دامنه ي پذیرش اموزش  -بوشهر -بوشهر

  -و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر تربیت بدنی  13053

  تربیت بدنی دبیر  13054
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13055
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13056
 آموزش وپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  3  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13057
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13059
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13058
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13060
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13061
رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  -اموزش و پرورش)(دامنه ي پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13062
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13063
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13064
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13065
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13066

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13067
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  



٢٣٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  پذیرش و محل خدمتدامنه   شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13068
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13069
پذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13070
 رباز س، فنوج، دلگان، ایرانشهر-بلوچستان سیستان و

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13071
 رباز س، فنوج، دلگان، ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13072
ي دامنه( زاهدان ، میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13073
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13074
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13075
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13076
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13077
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  عشایر -فارس  دبیر تربیت بدنی  13078

  دبیر تربیت بدنی  13079
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13081
مهر (دامنه ي -گراش-خنج-الرستان-المرد-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13080
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13082
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13083
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13084
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  



٢٤٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13085
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13086
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13087
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13088
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13089
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر تربیت بدنی  13090

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر تربیت بدنی  13091

  دبیر تربیت بدنی  13092
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13093
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13094
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13095
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13096
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13097
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13098

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13099
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  تالش-گیالن  دبیر تربیت بدنی  13100

  دبیر تربیت بدنی  13101
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٤١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايشغل محلفهرست ادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13102

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13103
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13104
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13105
  نور-فریدون کنار-بابلسر-آبادمحمود -امل-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13106

-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

پذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -سوادکوه شمالی 

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13107
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13108
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13109
خمین (دامنه ي پذیرش -محالت-دلیجان-مرکزي

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  بدنیدبیر تربیت   13110
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13111
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13112
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13113
پذیرش ي دامنه( جوکار  -سامن  -مالیر-همدان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  دبیر تربیت بدنی  13114

، 13051، 13049، 13048، 13047، 13046، 13045، 13044، 13043، 13042، 13041، 13040 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره

13050 ،13052 ،13053 ،13054 ،13055 ،13056 ،13057 ،13059 ،13058 ،13060 ،13061 ،13062 ،13063 ،13064 ،13065 ،13066 ،

13067 ،13068 ،13069 ،13070 ،13071 ،13072 ،13073 ،13074 ،13075 ،13076 ،13077 ،13078 ،13079 ،13081 ،13080 ،13082 ،

13083 ،13084 ،13085 ،13086 ،13087 ،13088 ،13089 ،13090 ،13091 ،13092 ،13093 ،13094 ،13096 ،13095 ،13097 ،13098 ،

13099 ،13100 ،13101 ،13102 ،13103 ،13104 ،13105 ،13106 ،13107 ،13108 ،13109 ،13110 ،13111 ،13112 ،13113 ،13114  

  لیسانس): معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس، فوق31129-لیسانس)ها(لیسانس، فوقکلیه گرایش -: تربیت بدنی و علوم ورزشی 30280

  

  



٢٤٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر روانشناسی  13115
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  13115 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس)ها (لیسانس، فوق: روانشناسی کلیه گرایش32746-لیسانس): مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق31107

  دبیر ریاضی  13116
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  -انزل (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)-برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13117
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر ریاضی  13118

  دبیر ریاضی  13119
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر ریاضی  13120

  1  زن  ایثارگر  ایوان-ایالم  دبیر ریاضی  13121

  1  زن  ایثارگر  مهران-ایالم  دبیر ریاضی  13122

  دبیر ریاضی  13123
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  ریاضیدبیر   13124
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  4  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13125
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13126
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13127
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  10  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13128
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  5  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13129
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13130
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13131
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  ریاضیدبیر   13132
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر



٢٤٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  13133
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13134

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13135

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13136
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13137

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  2  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13138
  -نیکشهر -کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13139
  - نیکشهر -کنارك – چابهار-بلوچستانسیستان و 

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13140
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13141
-آبادفیروز-فراشبند-دشتزرین -داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13142
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13143
آموزش و پذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13144
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13145
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13146
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13147

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  



٢٤٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  13148

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13149
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13150
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13151
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13152
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13153
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13154
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13155
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13116 ،13117 ،13118 ،13119 ،13120 ،13121 ،13122 ،13123 ،13124 ،13125 ،13126 ،13127 ،13128 ،13129 ،13130 ،13131 ،

13132 ،13133 ،13134 ،13135 ،13136 ،13137 ،13139 ،13138 ،13140 ،13141 ،13142 ،13143 ،13144 ،13145 ،13146 ،13147 ،

13148 ،13149 ،13150 ،13151 ،13152 ،13153 ،13154 ،13155 

 
، لیسانسها(گرایش کلیه امار: 32796-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه ریاضی: 32795-)لیسانسفوق، لیسانس(ریاضی دبیري: 32280

  )لیسانسفوق

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13156
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13157
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13158

  و ادبیات انگلیسیدبیر زبان   13159
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  ابدانان-ایالم  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13160

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13161

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13162

  



٢٤٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13163
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  3  مرد  ایثارگر

  یانگلیس دبیر زبان و ادبیات  13164
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  3  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13165
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13166
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13167
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13168
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13169
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13170
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13171
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13172

-ابادان  -هویزه  -بستان -دشت ازادگان -خوزستان

(دامنه ي  شادگان -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  -پذیرش اموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13173
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13174
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13175
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13176
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13177

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13178
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٤٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمتدامنه پذیرش و   شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13179

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13180

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13181
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13182
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13183
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13184
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13166، 13165، 13164، 13163، 13162، 13161، 13160، 13159، 13158، 13157، 13156ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13167 ،13168 ،13169 ،13170 ،13171 ،13172 ،13173 ،13174 ،13175 ،13176 ،13177 ،13178 ،13179 ،13180 ،13181 ،13182 ،

13183 ،13184 

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه انگلیسی زبان: 32797-)لیسانسفوق، لیسانس(انگلیسی زبان دبیري: 32279

  دبیر زیست شناسی  13185

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زیست شناسی  13186
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زیست شناسی  13187
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر زیست شناسی  13188
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  13188، 13187، 13186، 13185 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(میکروبیولوژي: 31407-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی زیست: 30597-)لیسانسفوق، لیسانس(تجربی علوم اموزش: 30036

  )لیسانسفوق، لیسانس(شناسی زیست دبیري: 32366-)لیسانسفوق

  شیمیدبیر   13189
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13190
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  3  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر شیمی  13191



٢٤٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر شیمی  13192
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13193
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  پرورش)آموزش و 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13194
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13195
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13196
 -نیکشهر – کنارك  - چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13197
آموزش و پذیرش ي دامنه(  آبادعنبر-جیرفت-کرمان

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13198

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13199
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13200
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13201
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13198، 13197، 13196، 13195، 13194، 13193، 13192، 13191، 13190، 13189يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13199،13200 ،13201 

  )لیسانسفوق، لیسانس(شیمی دبیري: 32373-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شیمی: 30671

  دبیر عربی  13202
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورشپذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13203
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  -انزل (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)-برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13204
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13205

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 بویین ومیاندشت-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  آموزش پرورشدامنه پذیرش (

  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر عربی  13206

  



٢٤٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  13207
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر عربی  13208
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13209
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13210
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13212
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر عربی  13211
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13213
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13214
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  7  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13215
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر عربی  13216
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  پرورش)آموزش و 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13217
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13218
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13219
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13220
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13221

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13222
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  -گتوند (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  



٢٤٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  13223
  - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13224

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13225
ي دامنه( زاهدان   - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13226
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13227
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13228
ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13229
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر عربی  13230

  دبیر عربی  13231
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13232
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13233
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13234

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13235
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13236
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13237
آموزش و پذیرش ي دامنه( اشکذر) ( صدوق-یزد

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

، 13211، 13212، 13210، 13209، 13208، 13207، 13206، 13205، 13204، 13203، 13202ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13213 ،13214 ،13215 ،13216 ،13217 ،13218 ،13219 ،13220 ،13221 ،13222 ،13223 ،13224 ،13225 ،13226 ،13227 ،13228 ،

 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات و زبان: 30541 13237، 13236، 13235، 13234، 13233، 13232، 13231، 13230، 13229

 و دینی دبیري: 32275-)لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات و زبان دبیري: 32274-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2

  )لیسانسفوق، لیسانس(بعر ادبیات: 32278-)لیسانسفوق، لیسانس(عربی

  



٢٥٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  13238
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13239
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر علوم تجربی  13240

  دبیر علوم تجربی  13241
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  تجربی دبیر علوم  13242
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  3  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13243
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13244
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13245
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13246
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13247
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13248
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13249

-ابادان  -هویزه  -بستان -دشت ازادگان -خوزستان

شادگان (دامنه ي  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  -پذیرش اموزش و پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13250

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13251
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13252
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13253
  - نیکشهر – کنارك  - چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  زن  ایثارگر

  

  



٢٥١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  13255

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13254

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13256
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13257
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13258

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13259

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13260
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13261
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13262
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13263
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  تجربیدبیر علوم   13264
ي دامنه( قروه درجزین  -رزن  -سردرود -همدان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  دبیر علوم تجربی  13265

، 13248، 13247، 13246، 13245، 13244، 13243، 13242، 13241، 13240، 13239، 13238ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13249 ،13250 ،13251 ،13252 ،13253 ،13255 ،13254 ،13256 ،13257 ،13258 ،13259 ،13260 ،13261 ،13262 ،13263 ،13264 ،

13265 

 کلیه فیزیک: 30963-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شیمی: 30671-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی زیست: 30597

: 32371-)لیسانسفوق، لیسانس(شناسی زیست دبیري: 32366-)لیسانسفوق، لیسانس(تجربی علوم دبیر: 32286-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش

  )لیسانسفوق، لیسانس(بیولوژي: 32380-)لیسانسفوق، لیسانس(شیمی دبیري: 32373-)لیسانسفوق، لیسانس(فیزیک دبیري

  

  

  



٢٥٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  محلکد شغل 

  دبیر فیزیک  13266

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13267
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر فیزیک  13268

  1  زن  ایثارگر  دره شهر-ایالم  دبیر فیزیک  13269

  1  زن  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر فیزیک  13270

  دبیر فیزیک  13271
ي رباط کریم  (دامنه-اسالمشهر-بهارستان-تهران

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13272
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13273
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13274
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13275
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13276
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13277
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13276، 13275، 13274، 13273، 13272، 13271، 13270، 13269، 13268، 13267، 13266يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13277 

  )لیسانسفوق، لیسانس(فیزیک  دبیري: 32371-)لیسانسفوق، لیسانس( هاگرایش کلیه فیزیک: 30963

  دبیر معارف اسالمی  13278
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13279

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13280
ه ي مرند (دامن-جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  بوکان-آذربایجان غربی  دبیر معارف اسالمی  13281

  

  



٢٥٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر معارف اسالمی  13282
  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13283
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر معارف اسالمی  13284

  دبیر معارف اسالمی  13285
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13286
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13287
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  7  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13288
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13289
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13290
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13291
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13292
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13293
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13294
جغتاي (دامنه ي پذیرش -جوین-خراسان رضوي

  -اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13295
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13296
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13297
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13298
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13299
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  زن  ایثارگر

  



٢٥٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر معارف اسالمی  13300
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13301

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13302
طارم (دامنه ي -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13303
پذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13304

 - سیب و سوران - سراوان-بلوچستانسیستان و 

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش ، مهرستان

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13305
ي دامنه( زاهدان  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13306
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13307
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13308
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13309
پذیرش ي دامنه( حمیل -غرب آباداسالم -کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر معارف اسالمی  13310

  دبیر معارف اسالمی  13311

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13312
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13313
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13314
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٥٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  معارف اسالمیدبیر   13315
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13316
ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13317
دورود (دامنه ي -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13318
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13319
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13320
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13321
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13322
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  آباداسد-همدان  دبیر معارف اسالمی  13323

، 13288، 13287، 13286، 13285، 13284، 13283، 13282، 13281، 13280، 13279، 13278يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13289 ،13290 ،13291 ،13292 ،13293 ،13294 ،13295 ،13296 ،13297 ،13298 ،13299 ،13300 ،13301 ،13302 ،13303 ،13304 ،

13305 ،13306 ،13307 ،13308 ،13309 ،13310 ،13311 ،13312 ،13313 ،13314 ،13315 ،13316 ،13317 ،13318 ،13319 ،13320 ،

13321 ،13322 ،13323 

-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - اسالمی معارف و الهیات: 30094

 -2:درجه تخصصی 32817-) لیسانسفوق، لیسانس(اسالمی معارف و الهیات دبیري: 32369-)لیسانسفوق، لیسانس(عربی و دینی دبیري: 32275

  حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس) -3:درجه تخصصی 32818-یسانس)حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق ل

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري تاریخ  13324

  دبیري تاریخ  13325
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13326
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13327
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13328
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  

  



٢٥٦ 

 و پرورش آموزشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري تاریخ  13329

 –هویزه  –بستان  –دشت آزادگان  –خوزستان 

 –اروندکنار  –خرمشهر  –سوسنگرد  –آبادان 

  ي پذیرش آموزش و پرورش)شادگان (دامنه

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13330

 –کنارك  –چابهار  –سیستان و بلوچستان 

ي پذیرش آموزش و قصرقند (دامنه –شهر نیک

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13331

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13332
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13332، 13331، 13330، 13329، 13328، 13327، 13326، 13325، 13324يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(تاریخ دبیري: 32353-)لیسانسفوق، لیسانس(اسالمی انقالب تاریخ: 30240-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - تاریخ: 30238

  )لیسانسفوق

  دبیري جغرافیا  13333
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري جغرافیا  13335

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري جغرافیا  13334

  دبیري جغرافیا  13336
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13337
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13338
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  جغرافیادبیري   13339
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13340
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13341

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13342
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  )آموزش و پرورشپذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13343
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  13343، 13342، 13341، 13340، 13339، 13338، 13337، 13336، 13334، 13335، 13333يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانسها(گرایش کلیه جغرافیا: 32792-)لیسانسفوق، لیسانس(جغرافیا دبیري: 32378-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - ژئوفیزیک: 30613

  )لیسانسفوق

  



٢٥٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

12284  
دبیري حرفه و فن  (کار و 

  فناوري)

صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  ي پذیرش آموزش و پرورش)انزل  (دامنه-برادوست
  1  مرد  ایثارگر

12293  
دبیري حرفه و فن  (کار و 

  فناوري)

ي درمیان  (دامنه-خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13344  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13345  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13346  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13347  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

آموزش و پذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13348  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  3  مرد  ایثارگر

13349  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13350  
و  دبیري حرفه و فن (کار

  فناوري)

مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  -(دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13351  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

13352  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13353  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13354  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

13355  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13356  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13357  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد

، 13352، 13351، 13350، 13349، 13348، 13347، 13346، 13345، 13344، 12293، 12284 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13353 ،13354 ،13355 ،13356 ،13357  

 مهندسی: 31351-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه عمران مهندسی: 31278-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه صنایع مهندسی: 31243

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه مکانیک مهندسی: 31737-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه کامپیوتر



٢٥٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري هنر  13358
تبریز (دامنه ي -اذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13359
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13360

-رکوث-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري هنر  13361

  دبیري هنر  13362
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  4  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13363
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13364
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13365
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13366
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13367

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13368
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13369
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  دبیري هنر  13370

، 13368، 13367، 13366، 13365، 13364، 13363، 13362، 13361، 13360، 13359، 13358يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13369 ،13370 

: 31136-)لیسانسفوق، لیسانس(معماري: 31131-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویرسازي: 30293-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویري ارتباط: 30052

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه هنر: 32791-)لیسانسفوق، لیسانس(نقاشی: 31419-)لیسانسفوق، لیسانس(منظر معماري

  علوم اجتماعی دبیر  13371
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  سلماس-آذربایجان غربی  علوم اجتماعی دبیر  13372

 



٢٥٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم اجتماعی  13373
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13374
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر علوم اجتماعی  13375

  دبیر علوم اجتماعی  13376
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13377
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  6  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13378
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13379
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13380
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13381
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13382

-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان-امیدیه

  آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13383
ي مهر (دامنه -گراش-خنج-الرستان-المرد-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13384
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13385
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13386
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13387

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13388
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 



٢٦٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم اجتماعی  13389
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13390
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13391
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  علوم اجتماعی دبیر  13392
سندرك (دامنه ي پذیرش -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

، 13381، 13380، 13379، 13378، 13377، 13376، 13375، 13374، 13373، 13372، 13371يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13382 ،13383 ،13384 ،13385 ،13386 ،13387 ،13388 ،13389 ،13390 ،13391 ،13392 

 مطالعات: 31108-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - شناسی جامعه: 30358-)لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی ریزي برنامه: 30155

 کلیه اجتماعی ارتباطات علوم: 32153-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه اجتماعی علوم: 31519-)لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی

  )لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی علوم دبیري: 32374-)لیسانسفوق، لیسانس(شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق، یسانسلها(گرایش

  مراقب سالمت  13393
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  زن  ایثارگر

  4  زن  ایثارگر  کرج-البرز  مراقب سالمت  13394

  مراقب سالمت  13395
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13396
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13397
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13398
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13399
ي دامنه( چناران -فریمان-مشهد-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13400
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13401
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13402
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13403
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

 



٢٦١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مراقب سالمت  13404
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مراقب سالمت  13405

  مراقب سالمت  13406
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  سالمتمراقب   13407
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13408

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  2  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13409
(دامنه ي فراهان -کمیجان-اشتیان-تفرش-مرکزي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13410
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13411
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13412
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

، 13403، 13402، 13401، 13400، 13399، 13398، 13397، 13396، 13395، 13394، 13393يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13404 ،13405 ،13406 ،13407 ،13408 ،13409 ،13410 ،13411 ،13412 

-)لیسانسفوق، لیسانس(پرستاري: 30218-)لیسانسفوق، لیسانس(مدارس بهداشت: 30181-)لیسانسفوق، لیسانس(عمومی بهداشت: 30177

  )لیسانسفوق، لیسانس(مامایی: 30987-)لیسانسفوق، لیسانس(تغذیه: 30300

  مربی امور تربیتی مدارس  13413

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13414
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13415
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  بوکان-آذربایجان غربی  مربی امور تربیتی مدارس  13416

  مربی امور تربیتی مدارس  13417
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  آبادمه-آذربایجان غربی  مربی امور تربیتی مدارس  13418

 



٢٦٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  13419
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13420
دیلم (دامنه ي پذیرش اموزش و  -گناوه -بوشهر

  -پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13421
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13422
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  6  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13423
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13424
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13425
 پذیرشي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13426
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13427
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13428
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13429
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13431
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  و پرورش)آموزش پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13430
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13432
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13433

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13434
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 



٢٦٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  13435
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  زن  ایثارگر

  مدارسمربی امور تربیتی   13436

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13437
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13438
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13439
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13440
البرز (دامنه ي پذیرش اموزش و -قزوین-قزوین

  -پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  امور تربیتی مدارسمربی   13441
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13442
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مربی امور تربیتی مدارس  13443

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مربی امور تربیتی مدارس  13444

  مربی امور تربیتی مدارس  13445
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13446

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13447
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13448
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13449
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13450
خمین (دامنه ي پذیرش -محالت-دلیجان-مرکزي

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13451
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

 



٢٦٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  13452
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  مربی امور تربیتی مدارس  13453

، 13423، 13422، 13421، 13420، 13419، 13418، 13417، 13416، 13415، 13414، 13413يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13424 ،13425 ،13426 ،13427 ،13428 ،13429 ،13431 ،13430 ،13432 ،13433 ،13434 ،13435 ،13436 ،13437 ،13438 ،13439 ،

13440 ،13441 ،13442 ،13443 ،13444 ،13445 ،13446 ،13447 ،13448 ،13449 ،13450 ،13451 ،13452 ،13453 

 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی روان: 30509-)نسلیسافوق، لیسانسها(گرایش کلیه - اسالمی معارف و الهیات: 30094

، لیسانس(قرانی علوم: 30802-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه تربیتی علوم: 30760-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2

  حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس) -3:درجه تخصصی 32818-لیسانس)حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق  -2:درجه تخصصی 32817 -)لیسانسفوق

  مشاوره  13454
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  3  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  مشاوره  13455

  مشاوره  13456
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  مشاوره  13457

  مشاوره  13458
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13459
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13460
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13461
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13462
رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  -پرورش)(دامنه ي پذیرش اموزش و 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13463
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13464
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13465
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-بلوچستانسیستان و 

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13466
  -رنیکشه  - کنارك  - چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  مرد  ایثارگر

 



٢٦٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مشاوره  13467
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13468
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13469
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مشاوره  13470

  مشاوره  13471
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13472
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13473

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13474

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13475

-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

پذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -سوادکوه شمالی 

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13476
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13477
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13464، 13463، 13462، 13461، 13460، 13459، 13458، 13457، 13456، 13455، 13454يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13465 ،13466 ،13467 ،13468 ،13469 ،13470 ،13471 ،13472 ،13473 ،13474 ،13475 ،13476 ،13477 

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه مشاوره: 32793-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی روان: 30509

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  الکتروتکنیک هنرآموز  13478

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  الکتروتکنیک هنرآموز  13479

  الکتروتکنیک هنرآموز  13480
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13481

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر
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  الکتروتکنیک هنرآموز  13482
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13483

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13484
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13485
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13486
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13487
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13487، 13486، 13485، 13484، 13483، 13482، 13481، 13480، 13479، 13478يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 مهندسی: 32803-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل گرایش برق مهندسی: 30151-)لیسانسفوق، لیسانس(قدرت گرایش برق مهندسی: 30148

 تکنولوژي مهندسی: 32805-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل تکنولوژي مهندسی: 32804-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل و قدرت گرایش برق تکنولوژي

  )لیسانسفوق، لیسانس(قدرت برق

  حسابداري هنرآموز  13488
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  حسابداري هنرآموز  13489

  حسابداري هنرآموز  13490
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  حسابداري هنرآموز  13491
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  حسابداري هنرآموز  13492

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

 13492، 13491، 13490، 13489، 13488 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه حسابداري: 32304

  ساختمان هنرآموز  13493
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموز ساختمان  13494
بید  خرم-پاسارگاد-بوانات-اقلید-اباده-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش) ي(دامنه
  1  مرد  ایثارگر
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  ساختمان هنرآموز  13495
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13495، 13494، 13493 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

: 31262-)لیسانسفوق، لیسانس(ساختمان تکنولوژي مهندسی: 31202-)لیسانسفوق، لیسانس(ساختمان گرایش تکنولوژي مهندسی: 31198

 و معماري مهندسی: 32406-)سانسلیفوق، لیسانس(عمران اجرایی مهندسی: 32405-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران گرایش عمران مهندسی

 گرایش عمران فناوري مهندسی: 32808-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران گرایش عمران تکنولوژي مهندسی: 32407-)لیسانسفوق، لیسانس(شهرسازي

  )لیسانسفوق، لیسانس(سازي ساختمان

  شیالت هنرآموز  13496
پذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13496 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 کلیه شیالت: 32742-)لیسانسفوق، لیسانس(شیالت گرایش طبیعی منابع مهندسی: 31309-)لیسانسفوق، لیسانس(شیالت تکنولوزي: 30328

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش

  صنایع چوب هنرآموز  13497
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  سرخس-خراسان رضوي  صنایع چوب هنرآموز  13498

  صنایع چوب هنرآموز  13499

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  و پرورش) آموزشپذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

 13499، 13498، 13497 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(چوب صنایع: 30688-)لیسانسفوق، لیسانس(چوبی يهاسازه: 30625-)لیسانسفوق، لیسانس(چوب صنایع و شناسی چوب: 30404

، لیسانس(چوبی يهاسازه کارشناسی: 32358-)لیسانسفوق، لیسانس)(چوب صنایع گرایش( چوب صنایع مهندسی: 32357-)لیسانسفوق

-)لیسانسفوق، لیسانس(کاغذ و چوب صنایع تکنولوژي مهندسی: 32810-)لیسانسفوق، لیسانس(مبلمان صنایع مهندسی: 32359-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس(چوبی يهاسازه مهندسی: 32811

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  کامپیوتر هنرآموز  13500

  کامپیوتر هنرآموز  13501
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموز کامپیوتر  13502
دشتی (دامنه ي  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13503
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13504

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13505
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر
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 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  کامپیوتر هنرآموز  13506
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13507
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13508
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13509
پذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13509، 13508، 13507، 13506، 13505، 13504، 13503، 13502، 13501، 13500يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه کامپیوتر مهندسی: 31351

  گرافیک هنرآموز  13510
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13510 يمحل شماره شغل تحصیلی احراز شرایط

-)لیسانسفوق، لیسانس(گرافیک و تصویري ارتباط: 32402-)لیسانسفوق، لیسانس(گرافیک: 30978-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویري ارتباط: 30052

  )لیسانسفوق، لیسانس)(گرافیک اموزش(گرافیک- تصویري ارتباط: 32809

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  مکانیک خودرو هنرآموز  13511

  مکانیک خودرو هنرآموز  13512
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13513
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموز مکانیک خودرو  13514

-سلطانیه-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

انگوران (دامنه ي پذیرش اموزش و -افشار -ماهنشان-طارم

  -پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13515
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13516
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13517
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13517، 13516، 13515، 13514، 13513، 13512، 13511 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 تکنولوژي مهندسی: 32295-)لیسانسفوق، لیسانس(خودرو مکانیک تکنولوژي مهندسی: 32294-)لیسانسفوق، لیسانس(خودرو مکانیک: 31393

  )لیسانسفوق، لیسانس(خودرو

13518  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

  



٢٦٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

13519  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)

آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13520  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)

آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13521  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13521، 13520، 13519، 13518 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)پلمدیفوق(الکتریکی تاسیسات گرایش الکتروتکنیک فنی کاردانی: 32381-)دیپلمفوق)(، انتقال توزیع، پست(گرایش قدرت برق فنی کاردانی: 32341

 کاردان: 32758-)دیپلمفوق(برق گرایش تاسیسات و برق فنی کاردانی: 32383-)دیپلمفوق(صنعتی برق گرایش الکتروتکنیک فنی کاردانی: 32382

  )دیپلمفوق(الکتروتکنیک فنی

13522  
 استاد کار طراحیهنرآموز (

  دوخت) و

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

 13522 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)دیپلمفوق(خیاطی و لباس فنی کاردانی: 32352-)دیپلمفوق(پوشاك طراحی فنی کاردانی: 32351-)دیپلمفوق(دوخت و طراحی فنی کاردانی: 32350

  )دیپلمفوق(پوشاك: 32749

13523  
استاد کار هنرآموز (

  کامپیوتر)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

 13523 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 اطالعات فناوري گرایش کامپیوتر: 32748-)دیپلمفوق(کامپیوتر افزار سخت فنی کاردانی: 32348-)دیپلمفوق(کامپیوتر افزار نرم فنی کاردانی: 32347

  )دیپلمفوق(ارتباطات و

13524  
استادکار هنرآموز (

  الکترونیک)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13525  
استادکار هنرآموز (

  الکترونیک)

آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13526  
استادکار هنرآموز (

  الکترونیک)

ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13526، 13525، 13524 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

: 32759-)دیپلمفوق(دقیق ابزار و الکترونیک - برق: 32533-)دیپلمفوق(تلویزیون و رادیو گرایش الکترونیک: 30097-)دیپلمفوق(الکترونیک: 30096

  )دیپلمفوق(عمومی الکترونیک

13527  
استادکار امور هنرآموز (

  زراعی و باغی)

 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  1  مرد  ایثارگر

13528  
استادکار امور هنرآموز (

  زراعی و باغی)

پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13528، 13527 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 پرورش اربرديک علمی: 32396-)دیپلمفوق(باغی تولیدات تکنولوژي: 32395-)دیپلمفوق(پزشکی گیاه تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 30109

 تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 32760-)دیپلمفوق(افات تلفیقی مدیریت کاربردي علمی: 32397-)دیپلمفوق(زینتی گیاه و گل

  )دیپلمفوق(زراعی تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 32761-)دیپلمفوق(گیاهی



٢٧٠ 
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  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

13529  
استادکار هنرآموز (

  ساختمان)

پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13529 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 اجراي گرایش ساختمان: 32764-)دیپلمفوق(ساختمان عمومی کارهاي گرایش ساختمان: 32763-)دیپلمفوق(ساختمان گرایش ساختمان: 32762

  )دیپلمفوق(ساختمان مرمت و نگهداري گرایش ساختمان: 32765-)دیپلمفوق(بتنی يهاساختمان

13530  
استادکار هنرآموز (

  ي کشاورزي)هاماشین

پذیرش ي دامنه( بینالود -مشهد-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13530 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )دیپلمفوق)(کشاورزي ، مکانیزاسیون کشاورزي ماشینهاي مکانیک(گرایش کشاورزي ماشینهاي فنی کاردانی: 32345

13531  
استادکارامور هنرآموز (

  دامی)

 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

 13531 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 گاوداري: 32754-)دیپلمفوق(طیور پرورش تکنولوژي: 32753-)دیپلمفوق(دام پرورش تکنولوژي: 32752-)دیپلمفوق(طیور پرورش: 30222

  )دیپلمفوق(دامی امور: 32757-)دیپلمفوق(دامپزشکی بهداشتیار: 32756-)دیپلمفوق(صنعتی داري مرغ: 32755-)دیپلمفوق(صنعتی

13532  
 استادکارهنرآموز (

  تاسیسات)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13533  
 استادکارهنرآموز (

  تاسیسات)

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13533، 13532 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )دیپلمفوق)(برودتی و مطبوع، حرارتی تهویه و مرکزي ، حرارت تبرید و ، تهویه حرارتی( گرایش تاسیسات کاردانی: 32343

13534  
 ساخت و استادکارهنرآموز (

  تولید)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

 13534 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )دیپلمفوق)(سازي ، قالب ابزار ماشین يهاگرایش( وتولید ساخت فنی کاردانی: 32349

13535  
استادکارمکانیک هنرآموز (

  خودرو)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13536  
استادکارمکانیک هنرآموز (

  خودرو)

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  13536، 13535  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  دیپلم): کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق32344

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  الکترونیکهنرآموز  13537

  الکترونیکهنرآموز  13538
ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13538، 13537 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

: 32786-)لیسانسفوق، لیسانس(الکترونیک برق کاربردي علمی مهندسی: 32386-)لیسانسفوق، لیسانس(مخابرات گرایش برق مهندسی: 31168

، لیسانس(الکترونیک، مخابرات گرایش برق تکنولوژي مهندسی: 32802-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه الکترونیک تکنولوژي مهندسی

  )لیسانسفوق



٢٧١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  تاسیساتهنرآموز  13539
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  تاسیساتهنرآموز  13540
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  تاسیساتهنرآموز  13541

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  و پرورش) آموزشپذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  تاسیساتهنرآموز  13542
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموزتاسیسات  13543
اراك (دامنه ي -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13543، 13542، 13541، 13540، 13539 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)لیسانسفوق، لیسانس(انرژي تبدیل گرایش مکانیک مهندسی: 31906-)لیسانسفوق، لیسانس(سیاالت حرارت گرایش مکانیک مهندسی: 31327

 تاسیسات تکنولوژي مهندسی: 32390-)لیسانسفوق، لیسانس(مطبوع تهویه و مرکزي تبرید، حرارت و حرارتی، تهویه گرایش تاسیسات: 32389

  )لیسانسفوق، لیسانس(برودتی و حرارتی تاسیسات فناوري مهندسی: 32799-)لیسانسفوق، لیسانس(برودتی و حرارتی

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  ساخت و تولیدهنرآموز  13544

  ساخت و تولیدهنرآموز  13545
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  ساخت و تولیدهنرآموز  13546
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13546، 13545، 13544 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 مکانیک مهندسی: 31329-)لیسانسفوق، لیسانس(تولید و ساخت تکنولوژي مهندسی: 31197-)لیسانسفوق، لیسانس(سازي قالب مهندسی: 30976

، لیسانس(تولید و ساخت مهندسی: 32787-)لیسانسفوق، لیسانس(ابزار ماشین مهندسی: 32418-)لیسانسفوق، لیسانس(تولید و ساخت گرایش

  )لیسانسفوق

  صنایع دستیهنرآموز  13547
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

 13547 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(شیشه و فرش، چوب، فلز، سفال يهاگرایش دستی صنایع: 32807-)لیسانسفوق، لیسانس(دستی صنایع کاربردي علمی: 32413

  )لیسانسفوق

  صنایع شیمیاییهنرآموز  13548
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  13548 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  شماره

  لیسانس): مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق32355-لیسانس): مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق32354

  صنایع فلزيهنرآموز  13549
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر



٢٧٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

 يدامنه(  اراك-شازند-خنداب-سربند-مرکزي فلزي هنرآموزصنایع 13550

 )پرورش و آموزش پذیرش

 1 مرد ایثارگر

 13549 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(جوشکاري تکنولوژي مهندسی: 31196-)لیسانسفوق، لیسانس(فلزي صنایع: 30694-)لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري: 30400

: 31390) لیسانسفوق، لیسانس(جوش فناوري مهندسی: 32392-)لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري گرایش مواد مهندسی: 32391-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري مکانیک

  

  علوم دامیهنرآموز  13551
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

 13551 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)لیسانسفوق، لیسانس(دامی تولیدات مهندسی: 31190-)لیسانسفوق، لیسانس(دامپزشکی: 30458-)لیسانسفوق، لیسانس(دامپروري: 30457

  )لیسانسفوق، لیسانس(دامی علوم مهندسی: 32813

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13552
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13553
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13554
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13555
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13556
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13556، 13555، 13554، 13553، 13552 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(معماري مهندسی: 31300-)لیسانسفوق، لیسانس(داخلی معماري: 31133-)لیسانسفوق، لیسانس(معماري کاربردي علمی: 30715

  )لیسانسفوق، لیسانس(معماري تکنولوژي مهندسی: 32801-)لیسانسفوق، لیسانس(شهرسازي گرایش معماري مهندسی: 32800-)لیسانسفوق

  

   




