
                                              3اطالعیه شماره اصالحیه 
 »تعليم و تعلّم عبادت است « 

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران   99/ 10/ 11و12برابر ظرفيت آزمون استخدام پيماني چند قابل توجه پذيرفته شدگان 

 ( برنامه زمانبندي مصاحبه   2جدول شماره) 

 پذيرش مركز مصاحبه جنسيت خوشه شغلي  تاريخ  ايام هفته 

     مراجعه به سايت مربوطهصبح تا بعد از ظهر  8از   پرديس نسيبه  زن  آموزگار ابتدايي حرف » الف«  20/11/99 شنبه 2

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از   پرديس نسيبه  زن  «   پ  « تا »  آموزگار ابتدايي  باقي مانده حرف » الف 21/11/99 شنبه3

 25/11/99 شنبه

 شهدای مکه  مرد  زن و     ادبيات فارسي

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از  

 شهيد بهشتي  زن   حرف الف   مراقبت سالمت -   شيمي

 شرافت  زن و مرد    ر    –آموزگار ابتدايي از حروف ذ 

 نسيبه زن و مرد  حرف  ت   آموزگار ابتدايي

 شهيد بهشتي  زن و مرد  ب   -حروف الف   تجربي علوم   –10فيزيک 

 26/11/99 شنبه1

 شهدای مکه  زن و مرد    زبان انگليسي  

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از  

 شهيد بهشتي  زن و مرد  مراقب سالمت ب تا ح  

 شهيد چمران  زن ومرد  امور تربيتي  

 شهيد بهشتي  زن و مرد    زيست شناسي 

 شهيد بهشتي  زن  ر رياضي  از حرف الف تا  

 شهيد بهشتي  زن مرد  علوم تجربي از حرف پ تا ع  

 شهيد شرافت  زن و مرد   غ   –س  -ز    آموزگار ابتدايي حروف 

 نسيبه زن و مرد    ح   ف رآموزگار ابتدايي ح 

 27/11/99 شنبه  2

 شهدای مکه  زن و مرد  عربي  

 ظهرمراجعه به سايت مربوطه صبح تا بعد از    8از  

 شهيد بهشتي  زن مرد  رياضي  از حرف س تا ی ) زن( و حرف الف ) مرد(  

 شهيد بهشتي  زن مرد  علوم تجربي از حرف غ تا ی  

 شهيد چمران  مرد  گ حرف الف تا از  ( تربيت بدني )مرد

 شرافت شهيد  زن و مرد  زن(  –) مرد  ص –آموزگار ابتدايي حروف ش

 نسيبه زن و مرد  خ  ف آموزگار ابتدايي حر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/11/99 شنبه3

 شهدای مکه   زن و مرد  تاريخ جغرافيا  

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از  

 شهيد چمران  مرد  ی   تا  محرف  تربيت بدني  از 

 نسيبه زن و مرد  د  ف آموزگار ابتدايي حر

 شهيد بهشتي  مرد  رياضي  از حرف ب تا د  

 شهيد بهشتي  زن و مرد  مراقب سالمت از حرف خ تا ل  

 شهيد شرافت  مرد و زن  ع   –ط –آموزگار ابتدايي حروف ض

 29/11/99 شنبه4

 شهدای مکه  زن   -مرد   علوم اجتماعي  

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از  

 چمران  زن  تربيت بدني  

 شهيد بهشتي  مرد و زن  مراقب سالمت از حرف م تا ی  

 شهيد بهشتي  مرد   رياضي  از حرف ر تا ی  

 شهيد شرافت  مرد وزن  ق    –آموزگار ابتدايي حروف ف 

 02/12/99 شنبه
 شهيد چمران  مرد زن و   مشاوره  

 مربوطه صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت   8از  
 شهيد باهنر  مرد و زن  گ   –آموزگار ابتدايي از حروف ک

 03/12/99 شنبه 1
 شهيد چمران  مرد زن و     معارف اسالمي 

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از  
 شهيد باهنر  زن  ( 163تا از54)   متا  ل آموزگار ابتدايي از حرف 

 04/12/99 شنبه 2
 شهيد چمران  مرد زن و   آموزگار استثنايي  

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از  
 شهيد باهنر  مرد زن و   ( 163تا از 55)  م آموزگار ابتدايي حرف 

 مربوطه صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت   8از   شهيد باهنر  مرد زن و   69 تا ن 54 آموزگار ابتدايي از حرف م  05/12/99 شنبه 3

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از   شهيد باهنر  مرد زن و     ی   -هـ  –وآموزگار ابتدايي از حرف  06/12/99 شنبه4

 صبح تا بعد از ظهرمراجعه به سايت مربوطه   8از    زن و مرد  جامانده  كليه رشته ها  99/ 12/ 09 شنبه



 

 ز برگزارکننده مصاحبه:آدرس مراک 

 

 http//:chamran.te.cfu.ac.ir                                                            77309891 -2   : تلفن   آدرس پردیس شهید چمران: حکیمیه ، انتهاي بلوار بهار .

                    http//:bahonar.te.cfu.ac.ir       66701816 -  66703806:  تلفن    آدرس مرکز شهید باهنر: خیابان حافظ، جنب تاالر فرهنگ .

 http//:nasibeh.te.cfu.ac.ir    44253090:  تلفن      آدرس پردیس نسیبه: شهرک ژاندارمري ، بلوار مرزداران ، زیر پل یادگار امام ، کوچه نسیبه .

 / https://makt.cfu.ac.ir                                               2228860:  تلفن  آدرس مرکز شهداي مکه : خیابان شریعتی ، انتهاي خیابان معلم

 https://cfu.ac.ir 550692678:تلفن.  مسجدقدس روبروي  ،  شمالی بخارایی  شهید خ جنوب  ترمینال جنب ،  بعثت بزرگراه :  بهشتی شهید مرکز  درسآ

 fa/111851/https://cfu.ac.ir          66460809تلفن: 17آدرس شهید شرافت: خیابان انقالب بین چهار راه ولی عصر و پل کالج ، کوچه شهید سعید پ 
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