
به آدرس خرم  آباد  میدان تختی اول میدان تیر جنب مخابرات استان  )  گاه پردیس دانش( آیت اهللا کمالوند در مرکز  تربیت معلم    خواهران تاریخ  و روز هاي  مصاحبه   

 ایام هفته تاریخ رشته ترتیب الفبا
د -خ -ح -چ -ج -ت -پ -ب -الف آموزش ابتدایی    23/10/1398  دوشنبه 

ف -غ -ع -ص -ش -س -ز -ر: کلیه حروف آموزش ابتدایی    24/10/1398  سه شنبه 
ي -ه -و -ن -م -گ-ك-ق: کلیه حروف آموزش ابتدایی    25/10/1398  چهارشنبه 
روانشناسی و علوم  - تربیت بدنی -فارسی ادبیات -استثنایی کلیه حروف

عربی  - زبان خارجه -ریاضیات  -تربیتی  
26/10/1398  پنجشنبه 

 - یبهداشتعلوم زیستی و  - علوم تجربی -علوم اجتماعی کلیه حروف
سالمت مراقب -هنر -معارف اسالمی -حرفه و فن -جغرافیا  

27/10/1398  جمعه 

کامپیوتر- امور زراعی - طراحی دوخت -امورتربیتی کلیه حروف  28/10/1398  شنبه 
29/10/1398 جامانده گان  آموزش ابتدایی کلیه حروف  یکشنبه 
گان کلیه رشته هاه جاماند کلیه حروف  30/10/1398  دوشنبه 

قطعه عکس  4اصل شناسنامه وکپی ازتمام صفحات به همراه -1 تشکیل پرونده آزمون استخدامی آموزش وپرروش مدارك مورد نیاز جهت   :  ابل توجه کلیه رشته هاق
اصل مدرك -5گیره فلزي یک عدد-4 )فنی و حرفه اي آبی -متوسطه قرمز -ابتدایی سبز رنگ( پوشه یک عدد -3) پشت و رو(کارت ملی هوشمند وکپی ازآن -2) سال جاري( پرسنلی

می شود دال بر فارغ ) گواهی(نامه از دانشگاه مبنی بر:تذکرگواهی موقت دانشگاه که یکسال ازآن نگذشته باشد به همراه کپی آن درصورت عدم : تبصرهتحصیلی دانشگاه و کپی ازآن 
 -8اصل نامه از سازمان بهزیستی جهت استفاده از سهمیه معلوالن -7دفترچه آزمون 1اصل نامه استفاده از سهمیه ایثارگران از مراجع ذیصالح براساس صفحه  -6یل قابل قبول نیست التحص

 گواهی کتبی معتبر براي حافظان قرآن

به  ریافت و به دقت تکمیلد   WWW.gOZINESH.MEDU.IR    دبیرخانه هیات مرکزي گزینش به نشانیداوطلبان  موظفند  فرم اطالعات فردي  را از سایت کلیه  : تذکر
تحویل مصاحبه  مستقر درمحلبه نماینده گزینش   را درصورت داشتن گواهی فعالیت بسیج قطعه عکس ، 2کارت ملی، کپی کپی صفحات شناسنامه ، :الزم مداركهمراه 
                  .نمایند

اداره برنامه ریزي و آموزش نیروي  اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                  


