
 جنسیت مرد - 1398جدول زمانبندی مراجعه قبول شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 

 تاریخ  روز

 نوبت صبح /پذیرش بر اساس حروف اول نام خانوادگی /خوشه شغلی 
نوبت عصر /پذیرش بر اساس حروف اول نام خانوادگی /خوشه 

 شغلی 

 16:30الی  15ساعت   15تا  13ساعت  12الی  10ساعت  صبح 10تا  8ساعت 

10/1398/  22 شنبه  یک   

 

 

 آموزگار ابتدایی :

(( غ (( الی )) الف حروف ))   
 
 

 آموزگار ابتدایی : 

 حروف ))ف (( الی )) ی  ((
 

 آموزگار استثنایی

 دبیر ادبیات فارسی

  

 دبیر ریاضی 

 دبیر تربیت بدنی 

 

 دبیر  شیمی 

1398/  10/  23 شنبه دو   

 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 

 دبیر عربی 

 دبیر علوم زیستی و بهداشتی 

 مشاور واحد آموزشی 

 دبیر علوم اجتماعی 

 دبیر علوم تجربی 

 دبیر فیزیک 

 تاریخ  یدبیر
 

 جغرافیا  یدبیر

 دبیری حرفه و فن 

 دبیری هنر 

 دبیری معارف اسالمی 

 

 مربی امور تربیتی مدارس 

 شنبه  سه 

 

24  /10 /1398  

 
 
 

 
 

 هنرآموز الکتروتکنیک 

 

 هنرآموز مکاترونیک 
 

 

 هنرآموز الکترونیک 

 هنرآموز زراعی و باغی 

 هنرآموز تاسیسات 
ماشین  /هنرآموز ساخت و تولید

 ابزار 
  

 هنرآموز حسابداری

 هنرآموز صنایع چوب

 هنرآموز صنایع دستی 

 هنرآموز صنایع فلزی  

 هنرآموز کامپیوتر 
 

 هنرآموزگرافیک /انیمیشن 

 هنرآموز مکانیک خودرو 
  هنرآموز نقشه کشی عمومی /معماری

 ، خیابان آیت اله کاشانی ، پژوهسرای شهید شهریاری مکان مراجعه جهت بررسی مدارک : اصفهان

 مصاحبه در روز بررسی مدارک به اطالع داوطلب خواهد رسیدو مکان  ضمناً زمان 



 

 جنسیت زن - 1398جدول زمانبندی مراجعه قبول شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 

 تاریخ  روز

نوبت صبح /پذیرش بر اساس حروف اول نام خانوادگی /خوشه 

 شغلی 
 نوبت عصر /پذیرش بر اساس حروف اول نام خانوادگی /خوشه شغلی 

 16:30الی  15ساعت   15تا  13ساعت  12الی  10ساعت  صبح 10تا  8ساعت 

1398 /10/  25 چهار شنبه   
 آموزگار ابتدایی :

((  ب حروف ))الف (( الی ))    
 

 آموزگار ابتدایی : 

 ((  د (( الی )) پحروف ))

 آموزگار ابتدایی :

 ((  س(( الی ))ذحروف )) 

 

 آموزگار ابتدایی : 

 حروف ))ش (( الی ))ع  ((

1398/  10/  26  شنبه  پنج   

 آموزگار ابتدایی :

((  ل (( الی ))  غ حروف ))   

 دبیر تربیت بدنی 
 

 آموزگار ابتدایی : 

 ((  ن (( الی )) م حروف ))

 آموزگار ابتدایی : 

 ((  ی (( الی ))  هحروف ))

 آموزگار استثنایی

 

 دبیر ادبیات فارسی 

 

 دبیر عربی 

 شنبه 

 ریاضی دبیر 1398/  10/  28

 دبیر شیمی

 دبیر علوم تجربی

 دبیرفیزیک
 

 

 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 

 دبیر علوم زیستی و بهداشتی 

 دبیر جغرافیا 

 

 دبیر علوم اجتماعی

 

 دبیر تاریخ

 دبیری حرفه و فن 

 

 دبیری معارف اسالمی 

 

 دبیری هنر 

 یک شنبه 

 مراقب سالمت 1398/  10/  29

 مربی امورتربیتی

 صنایع دستیهنرآموز 

 هنرآموز کامپیوتر

 مشاور واحد آموزشی

 هنرآموز صنایع غذایی

 هنرآموز معماری

 هنرآموزگرافیک / انیمیشن

 هنرآموز حسابداری

  

 هنرآموز گرافیک 

 

 هنرآموز طراحی دوخت  

 

 هنرآموز نقاشی 

  
  

 ----------  ---------- ---------- ---------- 

 اصفهان ، خیابان آیت اله کاشانی ، پژوهسرای شهید شهریاریمکان مراجعه جهت بررسی مدارک :                                               

 ضمناً زمان  و مکان مصاحبه در روز بررسی مدارک به اطالع داوطلب خواهد رسید                                                  



 


