
 )خواهران( 99در سال  استخدامی آموزش و پرورشجدول زمانبندی مصاحبه 

 روز و تاریخ رشته (خانوادگی نام اول حروف اساس بر)  خدمت محل شهرستان

 ) تمامی حروف( بلداجی

 ) تمامی حروف(بن

 ) تمامی حروف(کوهرنگ

 ) از حرف الف تا س( فارسان

 آموزگار ابتدایی
دوشنبه 

27/11/99 

 ) تمامی حروف(فالرد

 تمامی حروف() لردگان

 ) از حرف الف تا ف( سامان

 ) از حرف ص تا ی( فارسان

 آموزگار ابتدایی
سه شنبه 

28/11/99 

 ) تمامی حروف( کیار

 ) تمامی حروف(عشایر

 ) تمامی حروف(اردل

 ) تمامی حروف(میانکوه

 ) از حرف ق تا ی( سامان

 ) از حرف الف تا گ( الران

 ) تمامی حروف( گندمان

 آموزگار ابتدایی
چهارشنبه 

29/11/99 

 آموزگار ابتدایی تمامی حروف(() از حرف م تا ی( + خانمیرزا الران

 شنبه

 2/12/99 
 کلیه مناطق

 

 آموزگار استثنایی

 جغرافیا

 تربیت بدنی

 علوم تجربی

 زیست شناسی

 کلیه مناطق

 ریاضی

 امور تربیتی ) از حرف الف تا ک(

 هنر

 معارف

 حرفه و فن

یکشنبه 

3/12/99 

 کلیه مناطق

 امور تربیتی ) از حرف گ تا ی(

 عربی

 مراقب سالمت

 ادبیات فارسی

 اجتماعیعلوم 

دوشنبه 

4/12/99 

 کلیه مناطق

 مشاور

 نقشه کشی

 طراحی دوخت

 یاریکودک

 کامپیوتر

 گرافیک

سه شنبه 

5/12/99 

 

 



 

 )برادران( 99در سال  جدول زمانبندی مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش

 رشته خدمت ) بر اساس حروف اول نام خانوادگی( شهرستان محل
روز و 

 تاریخ

 ) تمامی حروف(               سامان/ فارسان/  اردل / بلداجی / بن

 ( ) از الف تا ل           خانمیرزا  

 آموزگار ابتدایی 

 
دوشنبه 

27/11/99 
 آموزگار استثنایی کلیه مناطق 

 ) از م تا ی (خانمیرزا /      ) از ص تا ی (  عشایر/    ) از الف تا ک (  لردگان

 ) تمامی حروف(           الران/ کوهرنگ 
 آموزگار ابتدایی

سه شنبه 

28/11/99 
 کلیه مناطق

 دبیری زبان انگلیسی

 دبیر ادبیات فارسی

  ل تا ی (از )    لردگان

 ) تمامی حروف(                 میانکوه/ کیار /گندمان / فالرد  
 آموزگار ابتدایی

چهارشنبه 

 کلیه مناطق 29/11/99
 دبیری عربی

 دبیری ریاضی

 دبیری تربیت بدنی  ) تمامی حروف(                          لردگان

 دبیر علوم اجتماعی ) تمامی حروف(                     عشایر/ اردل / کیار / فارسان 

 شنبه

 2/12/99 

 حرفه و فن ) کار و فناوری ( ) تمامی حروف(               خانمیرزا / عشایر / اردل / لردگان 

 دبیری تربیت بدنی  ) تمامی حروف(                    میانکوه/ اردل / عشایر / فالرد 

 کلیه مناطق
 دبیر علوم زیستی

 دبیر تاریخ

 دبیر علوم اجتماعی ) تمامی حروف(                              لردگان / میانکوه

یکشنبه 

3/12/99 

 حرفه و فن ) کار و فناوری ( ) تمامی حروف(                               کوهرنگ /فالرد

 کلیه مناطق

 مشاوره واحد آموزشی

 الکتروتکنیک

 الکترونیک

 حسابداری

 ساختمان

 تاسیسات

 علوم تجربی حروف( ) تمامی               کوهرنگ / کیار/ اردل / بن خانمیرزا 

 بن / عشایر / خانمیرزا / کوهرنگ / گندمان / بلداجی /سامان/ فارسان / فالرد 

 ) تمامی حروف(
 مربی امور تربیتی 

دوشنبه 

4/12/99 

 علوم تجربی ) تمامی حروف(           لردگان

 تربیت بدنی  ) تمامی حروف (           کوهرنگ

 کلیه مناطق
 دبیری معارف اسالمی 

 هنر آموز رایانه

 مربی امور تربیتی ) تمامی حروف (               لردگان / میانکوه/ کیار / الران 

سه شنبه 

 کلیه مناطق 5/12/99

  مراقب سالمت

 مکانیک خودرو

 نقشه کشی 

 هنر آموز صنایع فلزی

 هنر آموز صنایع چوب

 دبیری هنر

 


