
 باسمه تعالی

 شهريور ماه 2۲آزمون استرسامي آموزش و پرورش مورخ مسارک الزم برای انجام مراحل مصاحبه  زاوطلبان 

 .آى اس تِ ّوزاُ داشتي اصل شٌاسٌاهِ ٍ یا وارت هلی تِ ّوزاُ یه تزن فتَوپی -1

ارسیاتی هدذارن ٍ هسدتٌذات   وِ اس وویتِ (8)فزم شوارُ اصل هعزفی ًاهِ تزای حضَر در جلسِ هصاحثِ استخذاهی  -2

 .(اس هحل پذیزش هصاحثِ دریافت شَد) داٍطلة ، دریافت داشتِ ایذ

 وِ در سال جاری گزفتِ شذُ است )پشت ًَیسی شذُ(. 3 × 4( لطعِ عىس 2دٍ)  -3

تٌدام   ًدشد تاًده هلدی    7125111213112   سدیثا ریال تِ حساب  000/500اصل رسیذ تاًىی هثٌی تز ٍاریش هثلغ /  -4

اًجام هزاحل هصداحثِ.)جْت تسدْیل   اس پزدیس شْیذ تْشتی هشْذ تِ هٌظَر تأهیي تخشی درآهذّای اختصاصی 

 در ٍاریش هثلغ فَق اهىاى ٍاریش اس طزیك وارتْای عضَ شثىِ شتاب در هحل اًجام هصاحثِ اهىاى پذیز است(.

تَجِ: آخزیي هدذرن تحصدیلی تدِ     - یتزای رشتِ ّای فٌهذارن تحصیلی )دیپلن، فَق دیپلن ، لیساًس ٍ تاالتز(   -5

 ّوزاُ هذارن لثلی  

 ( .ICDLهْارتْای ّفتگاًِ اصل ٍ فتَوپی هذارن دال تز آشٌایی تا هْارتْای فٌاٍری اطالعات در اهَسش)  -6

 اصل ٍ فتَوپی هذارن دال تز آشٌایی تا هثاحث علوی ٍ هْارتی هزتثط تا رشتِ شغلی. -7

 ًزم افشارّای وارتزدی هزتثط تا رشتِ شغلی.اصل ٍ فتَوپی هذارن دال تز آشٌایی تا  -8

 اصل ٍ فتَوپی هذارن دال تز داشتي تجزتِ عولی هزتثط تا رشتِ شغلی. -9

 تالیف ، تزجوِ ٍ تحمیك هزتثط تا رشتِ شغلی. داشتياصل ٍ فتَوپی هذارن دال تز   -10

 به شرح شيل ذواهس بوز.عمومي و ترصصي)رشته های غیر فني( برنامه کلي مراجعه جهت انجام مراحل مصاحبه  

 صبح لغايت پايان وقت ازاری 30/۲ساعت مراجعه از ساعت 

 ساختواى شْیذ خَرشیذی -ًزسیذُ تِ ّتل پزدیساى پزدیس شْیذ تْشتی هشْذ –هشْذ تلَار شْیذ والًتزی آزرس : 

  

 ذانمهارشته شغلي عنوان  آقايانرشته شغلي عنوان  تاريد روز

 2۲/00/1334 چهارشنبه
ستاى ٍ ادتیات  ی رشتِ ّای دتیز، هزتی پزٍرشی ، آهَسگار اتتذایی ٍ استثٌائی 

 علَم اجتواعی ٍ ستاى اًگلیسی ،عزتی لزآى ،دیٌی ٍ  ،تزتیت تذًی ،فارسی

ی دتیز ٍ هزتی پزٍرشی ،آهَسگار استثٌائی

دیٌی ٍ  ،ستاى ٍ ادتیات فارسی رشتِ ّای 

 عزتی،ریاضی  لزآى ،

 20/00/1334 پنجشنبه

رشتِ ّای  استاد وار ،ریاضی، سیست شٌاسی، فیشیه ی رشتِ ّای دتیز

 ،اهَرسراعی ٍتاغی ،اهَرداهی، تاسیسات ،ٌیه تىالىتزٍ

اهَرسراعی ٍتاغی  ،اهَرداهی ،  ٌیه ، الىتزًٍیهتىالىتزٍرشتِ ّای ٌّز آهَس 

 صٌایع شیویایی ، تاسیسات،

،  استاد وار طزاحی دٍختٍ  هزالة سالهت

 ٌّز آهَس طزاحی دٍخت ٍ

 23/00/1334 جمعه

واهپیَتز ،صٌایع فلشی ،ساختواى ،صٌایع چَب  ، چاج رشتِ ّای استاد وار

 هىاًیه خَدرٍ،هتالَصی ، هاشیي ّای وشاٍرسی ،

هاشیي ّای ،واهپیَتز،صٌایع فلشی ،ساختواىرشتِ ّای ٌّز آهَس 

، ًمشِ وشی تزداریًمشِ  ، اًیویشي ، ساخت ٍ تَلیذ ،هىاًیه خَدرٍ،وشاٍرسی

 هعواری

رشتِ ّای اًیویشي، صٌایع ٌّز آهَس 

، گزافیه ٍ واهپیَتزدستی،صٌایع غذایی، ،

 ًمشِ وشی هعواری

 افزادی وِ جْت هعایٌات تىویلی هعزفی شذُ اًذ ٍ یا تزرسی هذارن در رٍس پٌجشٌثِ اًجام شذُ است. 30/00/1334 شنبه



 

 به شرح شيل ذواهس بوز.ترصصي)رشته های فني( جهت انجام مراحل مصاحبه  زمانبنسیبرنامه 

 هنرستان محل آزمون روز مصاحبه رشته تحصیلي  رزيف

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30چْار شٌثِ  ًزم افشار-هٌْذسی واهپیَتز 1

 هیذاى صذا ٍ سیواتیي هیذاى آسادی ٍ -پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30چْار شٌثِ  پَیاًوایی )اًیویشي(  2

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30چْار شٌثِ  گزافیه 3

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى )ٌّزآهَس( 7:30چْار شٌثِ  لذرت -هٌْذسی تزق 4

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى )استادوار( 7:30پٌج شٌثِ  الىتزًٍیه -هٌْذسی تزق 5

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30چْار شٌثِ  تاسیسات -هٌْذسی هىاًیه 6

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاىپزدیس شْیذ  صثح 7:30چْار شٌثِ  هٌْذسی هعوارى 7

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  هٌْذسی صٌایع شیویایی  8

 صذا ٍ سیواتیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى -پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 9چوعِ  صٌایع دستی  9

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  عوزاى -هٌْذسی عوزاى 10

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  ًمشِ تزدارى -هٌْذسی عوزاى 11

 تیي هیذاى آسادی ٍ هیذاى صذا ٍ سیوا-پزدیس شْیذ تْشتی داًشگاُ فزٌّگیاى صثح 7:30شٌثِ  پٌج صٌایع چَب 12

 اتتذای خیاتاى ٌّزستاى-تَلَار ٍویل آتاد -واظویاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  ساخت ٍتَلیذ-هٌْذسی هىاًیه 13

 اتتذای خیاتاى ٌّزستاى-تَلَار ٍویل آتاد -واظویاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  جَشىاری -هٌْذسی هىاًیه 14

 اتتذای خیاتاى ٌّزستاى-تَلَار ٍویل آتاد -واظویاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  هٌْذسی هىاًیه خَدرٍ 15

 اتتذای خیاتاى ٌّزستاى-تَلَار ٍویل آتاد -واظویاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  صٌایع فلشی 16

 اتتذای خیاتاى ٌّزستاى-تَلَار ٍویل آتاد -واظویاى صثح 7:30پٌج شٌثِ  هتالَرصی 17

 آب ٍ تزق اتتذای خ ٌّز- 8هحوَدیِ صثح 7:30چْار شٌثِ  طزاحی ٍدٍخت  18

 3اًتْای عصوتیِ  32هیثاق  -2ٌّزستاى وشاٍرسی یَسفی  صثح 7:30پٌج شٌثِ  صٌایع غذایی -هٌْذسی وشاٍرسی 19

 3اًتْای عصوتیِ  32هیثاق  -2یَسفی ٌّزستاى وشاٍرسی  صثح 7:30پٌج شٌثِ  علَم داهی -هٌْذسی وشاٍرسی 20

 3اًتْای عصوتیِ  32هیثاق  -2ٌّزستاى وشاٍرسی یَسفی  صثح 7:30پٌج شٌثِ  هاشیٌْاى وشاٍرسى  -هٌْذسی وشاٍرسی 21

 3اًتْای عصوتیِ  32هیثاق  -2ٌّزستاى وشاٍرسی یَسفی  صثح 7:30پٌج شٌثِ  سراعت ٍ تاغثاًی -هٌْذسی وشاٍرسی 22


