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8 صبحنکاآموزش ابتدایی

13 عصرمحمود آباد+نورآموزش ابتدایی

8 صبحبهشهرآموزش ابتدایی

13 عصرجویبارآموزش ابتدایی

8 صبحساريآموزش ابتدایی

8 صبحتنکابنآموزش ابتدایی

8 صبحبهشهر+جویبار+ساري+قائمشهرعلوم زیستی

13 عصرتنکابن+کالردشت+محمودآبادعلوم زیستی

8 صبحساريتربیت بدنی

9 صبحمحمودآبادتربیت بدنی

13 عصرتنکابن3+عباس آبادتربیت بدنی

 8 صبحفریدونکنار+بهشهر+نکامربی امور تربیتی

13 عصرتنکابن+بابلمربی امور تربیتی

8 صبحبابل (نام خانوادگی الف الی ش)آموزش ابتدایی

12 ظهربابل (نام خانوادگی ص الی ي)آموزش ابتدایی

8 صبحآملآموزش ابتدایی

13 عصرچالوس+نوشهرآموزش ابتدایی

8 صبحبابلسر+قائمشهرآموزش ابتدایی

13 عصرفریدونکنار+ رامسر+میاندرود+کالردشتآموزش ابتدایی

8 صبحسواد کوه+نکا+بابل+آملعلوم زیستی

13 عصرچالوس+نورمکانیک خودرو

8 صبحجویبارتربیت بدنی

9 صبحبابلتربیت بدنی

11 صبحچالوستربیت بدنی

13 عصرنوشهرتربیت بدنی

14 عصرشیرگاهتربیت بدنی

8 صبحمیاندرود+ساريمربی امور تربیتی

13 عصرآمل+قائمشهرمربی امور تربیتی

زمانبندي مصاحبه داوطلبین مرد - 1401

شنبه

1401/04/11

ساري 

کیلومتر 5 اتوبان ساري-نکا

جنب بیمارستان سوانح سوختگی  زارع 

دبیرستان فرزانگان

یک شنبه 

1401/04/12

ساري 

کیلومتر 5 اتوبان ساري-نکا

جنب بیمارستان سوانح سوختگی  زارع 

دبیرستان فرزانگان
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8صبحجویبار+گلوگاه +نورعلوم اجتماعی

11 صبحتنکابن +چالوسعلوم اجتماعی

13 عصربابلعلوم اجتماعی

8صبحساريمعارف اسالمی

13 عصرمحمود آبادمعارف اسالمی

15 عصرقائمشهرمعارف اسالمی

8صبحبهشهر+میاندرود+ساريعلوم اجتماعی

10 صبحبابلسرعلوم اجتماعی

13 عصرآملعلوم اجتماعی

14 عصرقائم شهرعلوم اجتماعی

8 صبحبهشهر+نکامعارف اسالمی

9 صبحرامسرمعارف اسالمی

13 عصرچالوسمعارف اسالمی

14 عصرنوشهرمعارف اسالمی

8 صبحفریدونکنار+میاندرودتربیت بدنی

10 صبحبهشهرتربیت بدنی

13 عصرآملتربیت بدنی

8صبحساريمشاوره

10 صبحبابل+سوادکوهمشاوره

13 عصرقائمشهر+نکامشاوره

8 صبحگلوگاه +نکامراقب سالمت

13 عصرعباس آبادمعارف اسالمی

15 عصرمیاندرودمعارف اسالمی

8صبحبابلسر+بهشهرتاسیسات

10 صبحمحمود آبادتاسیسات

15 عصربابلسرمکانیک خودرو

8صبحساري+میاندرودالکتروتکنیک

13 عصرقائمشهر+بابلالکتروتکنیک

8صبحساريزراعی و باغی

9 صبحآملزراعی و باغی

 10 صبحچالوسزراعی و باغی

14عصرتنکابنگرافیک

15 عصربابلحسابداري

8 صبحبابل+ساريالکترونیک

12 ظهرقائمشهرعربی

15 عصربهشهر صنایع فلزي

8 صبحساريصنایع چوب

9 صبحبابلسرصنایع چوب

13 عصرآملفیزیک

14 عصربابلشیمی

سه شنبه 

1401/04/14

ساري 

کیلومتر 5 اتوبان ساري-نکا

جنب بیمارستان سوانح سوختگی  زارع 

دبیرستان فرزانگان

دو شنبه 

1401/04/13

ساري 

کیلومتر 5 اتوبان ساري-نکا

جنب بیمارستان سوانح سوختگی  زارع 

دبیرستان فرزانگان
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8صبحساري+بابل+شیرگاهادبیات فارسی

10 صبحتنکابنادبیات فارسی

13 عصرچالوسادبیات فارسی

14 عصرنورادبیات فارسی

8صبحقائم شهرادبیات فارسی

10 صبحآملادبیات فارسی

14 عصرنکاادبیات فارسی

13 عصربابل+آمل+بهشهر+گلوگاهآموزگار استثنایی

8صبح ساري+ قائم شهرکارو فناوري

10 صبحتنکابنکارو فناوري

13 عصرآمل+بابلکارو فناوري

8صبحساريعلوم تجربی

9 صبحبابلعلوم تجربی

13 عصرآملعلوم تجربی

15 عصربابلزبان انگلیسی

چهار شنبه 

1401/04/15

ساري 

کیلومتر 5 اتوبان ساري-نکا

جنب بیمارستان سوانح سوختگی  زارع 

دبیرستان فرزانگان


