
بررسی مدارك و مستنداتبرابر ظرفیت جهت  چندبرنامه زمان بندي حضور پذیرفته شدگان 

 آرمینه مصلی نژادنمونه دولتی دبیرستان در 

رشته شغلی داوطلبتاریخروز

06/04/1401دوشنبه

)  (مرد  ، درمیان، زیرکوه، سرایان، دستگردان، سربیشه، فردوس، بیرجند، خوسفموزگار ابتدایی بشرویهآ

، قائنات، دستگردان، زیرکوه، بشرویه، طبس، نهبندان (مرد) دبیر ادبیات فارسی درمیان

)مرد( ، زیرکوه، فردوس، قائنات، نهبنداندبیر علوم اجتماعی درمیان

 (مرد) دبیر علوم زیستی و بهداشت درمیان، طبس– (مرد) قائنات و نهبندانعلوم تجربی دبیر 

دبیر شیمی فردوس (مرد) –مرد) (دبیري تاریخ درمیان، قائنات  - هنرآموز تاسیسات زیرکوه (مرد) 

مرد)( ، خوسف و درمیانمربی امور تربیتی بشرویه -هنرآموز زراعی و باغی فردوس(مرد)  -دبیري فیزیک نهبندان (مرد) 

07/04/1401سه شنبه

زن) ( ، خوسف، قائنات، سربیشه، طبسدبیر ادبیات فارسی بشرویه -زن) (  زیرکوه ، سرایان، بیرجند،موزگار ابتدایی بشرویهآ

زن) درمیان، سرایان، سربیشه و فردوس (دبیر علوم تجربی  -زن) (، زیرکوه ، قائنات، نهبنداندبیر علوم اجتماعی طبس

زن) (بهداشت سرایان، سربیشه، قائناتدبیر علوم زیستی و  - زن)( مربی امور تربیتی بشرویه، خوسف، درمیان، زیرکوه

زن)( زیرکوه، قائناتدبیري فیزیک – زن) (دبیري تاریخ زیرکوه، قائنات  - زن)(هنرآموز طراحی دوخت سربیشه و قائنات 

دبیري شیمی بشرویه (زن) - زن) –مراقب سالمت (کلیه شهرستان ها 

08/04/1401چهارشنبه

هنرآموز نقشه کشی معماري نهبندان (مرد)– مرد)( قائنات طبس، نهبندان،موزگار ابتدایی آ

مرد)( ، نهبندان، زیرکوه، فردوس، قائناتدبیري معارف اسالمی/فلسفه طبس

مرد) (درمیان، فردوس، نهبندان مشاور واحد آموزشی  - مرد)( ، زیرکوه، فردوس، قائنات، نهبنداندبیري عربی درمیان

 مرد) ( ، سربیشه، فردوس، نهبندانمربی امور تربیتی سرایان–) مرد(درمیان، قائنات، نهبندان دبیري هنر 

09/04/1401پنج شنبه

زن) (مشاور واحد آموزشی درمیان، سربیشه ، قائنات، نهبندان –زن) ( ، خوسف، طبس، فردوسموزگار ابتدایی سربیشهآ

زن)(، نهبندان، بشرویه، سرایان، فردوس، قائنات دبیري معارف اسالمی/فلسفه طبس

زن) ( دبیري تربیت بدنی بشرویه، درمیان، زیرکوه - زن)(، سرایان، طبس، قائنات دبیري عربی درمیان

هنرآموز حسابداري فردوس(زن)–دبیري گرافیک سرایان (زن) –زن) طبس، قائنات (دبیري هنر 

زن) ( نهبندان، طبس، مربی امور تربیتی سربیشه

11/04/1401شنبه

مربی امور تربیتی قائنات (مرد)  -هنرآموز معدن طبس (مرد) –) مرد( قائناتنرآموز کامپیوتر ه

) مرد(درمیان، زیرکوه، نهبندان دبیر کار و فناوري  - فردوس)، قائنات، درمیان(هنرآموز الکترونیک/الکتروتکنیک 

دبیري جغرافیا نهبندان (مرد) -مرد) ( نهبندان، قائنات، طبس، دبیر تربیت بدنی سربیشه

–(مرد)  آموزگار ابتدایی استثنایی خوسف -مرد) ( ،درمیان، قائنات، نهبنداندبیر ریاضی خوسف

مرد)(دبیري زبان انگلیسی زیرکوه، قائنات 

12/04/1401یکشنبه

زن)( موزگار ابتدایی درمیان، دستگردان، قائنات، نهبندانآ

زن) (هنرآموز کودکیاري خوسف، قائنات، نهبندان –زن) (هنرآموز کامپیوتر زیرکوه، دستگردان 

زن) (دبیر کار و فناوري سربیشه، طبس، قائنات، نهبندان –مربی امور تربیتی قائنات (زن) 

دبیري جغرافیا درمیان(زن)  -زن) (دبیر تربیت بدنی سربیشه، طبس، نهبندان، قائنات 

(زن) آموزگار ابتدایی استثنایی درمیان–زن) (ضی سرایان، طبس، قائنات، نهبندان دبیر ریا

زن)(سرایان، قائنات، نهبندان  دبیري زبان انگلیسی

:  مدارك و مصاحبه استخدامی بررسی محل آدرس

آرمینه مصلی نژاد نمونه دولتی  دبیرستان–مقابل مجتمع میالد – خیابان ارتش–بیرجند شهرستان 

 


