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 باسمه تعالی
 3شماره  اطالعيه

 پرورش آذربایجان غربی سهميه اداره کل آموزش و مشترک دستگاههای اجرائی کشورآزمون استخدامی  هشتمينستاد مصاحبه  

امتحان مشترک فراگیر  شتمینچند برابر ظرفیت ه نپذیرفته شدگا اطالع به بدینوسیله61/66/99مورخه  2پیرو اطالعیه شماره  

به منظور طی مرحله دوم آزمون  ؛می رساند 6399سال  دستگاههای اجرائی کشور سهمیه اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

، انجام معاینات پزشکی و شرکت در مصاحبه عمومی و  2ارائه مدارک و مستندات مطابق آگهی استخدام و اطالعیه شماره) استخدام 

به همراه  را جهت انجام معاینات پزشکی دفترچه درمانی خود).به آدرس زیر مراجعه نمایند صبح 8ذیل از ساعت برابر جدول ، ( صصیتخ

 . خواهد بود صبح 33/9شروع  مصاحبه ازساعت  68/66/99روزشنبه مورخ ضمناً .( داشته باشید

، جاده سلماس ، خیابان شهید قلی پور ، جنب ناحیه انتظامی ،دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی  ارومیه: برادران  

 91167223440 :تماس شماره.  برادران ارومیه

 تیر خیابان پرورش  ، دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی خواهران ارومیه 2، انتهای بلوار  ارومیه: خواهران  

 91167223440: تماس شماره

 .جهت کسب هرگونه اطالع از تغییرات احتمالی به آدرس وب سایت های زیر مراجعه نمایید

www.wa.medu.ir 

azarbaijangharbi.cfu.ac.ir 

 رشته تاریخ روز  جنسيت 

 خواهران

 

 روانشناسی وعلوم تربیتی  ودبیر(نام خانوادگی ل/ ی/هـ/و/نحروف )آموزگارابتدایی  41/44/00 شنبه

 (نام خانوادگی چو الف حروف )آموزگارابتدایی  40/44/00 یكشنبه

 و آموزگاران استثنایی(نام خانوادگی محرف )آموزگارابتدایی  79/44/00 دوشنبه

 (نام خانوادگی     خ/ت/  پ/ ب حروف )آموزگارابتدایی  74/44/00 شنبه سه

 (نام خانوادگی ر/  ح حروف )آموزگارابتدایی  76/44/00 پنجشنبه

 جمعه

 

 (نام خانوادگی  ش/س /ز/ ذ/ د/ جحروف )آموزگارابتدایی  71/44/00

 شنبه

 

 (نام خانوادگی  ق/غ /ع/ ط/ ض/ صحروف )آموزگارابتدایی  74/44/00

مربری امرورتربیتی   ر   (خرانوادگی نرام   گ/ ک/ فف وحرر )آموزگارابتدایی  73/44/00 شنبهیك

 مشاورواحدآموزشی -مدارس
 دبیرشیمی-دبیرعلوم زیستی وبهداشتی-دبیرعلوم تجربی -مراقب سالمت 72/44/00 شنبه دو
 دبیرجغرافیا-دبیرتاریخ-دبیرهنر-دبیرعربی -دبیرادبیات فارسی 71/44/00 شنبهسه 
 دبیرریاضی-دبیرفلسفهدبیری معارف اسالمی ر  70/44/00 شنبهچهار
 کاروفناوری/وفن دبیرحرفه-تربیت بدنیدبیر 69/44/00 شنبهپنج
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 مدیریت منابع انسانی واموراداری  اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی        

 

 خواهران

 

 شنبه
-هنرآموزحسرابداری -اسرتادکار وهنرآمروزطراحی دوخرت   -دبیرفیزیک 97/47/00

-هنرآموزکررامویوتر-هنرآموزصررنایغ ارر ایی -هنرآمرروز سرراختمان 

 هنرآموزگرافیک-هنرآموزکودکیاری

 دبیر زبان انگلیسی –دبیرعلوم اجتماعی  96/47/00 شنبهیك

 (نام خانوادگیالف حرف )آموزگارابتدایی  41/44/00 شنبه 

 وآموزگاراستثنایی(نام خانوادگی   دتا ب ف ازحر)آموزگارابتدایی  40/44/00 یكشنبه 

 ودبیر زبان انگلیسی (نام خانوادگی     قتا ر ف ازحر)آموزگارابتدایی  79/44/00 دوشنبه

  واحد آموزشیمشاور و(نام خانوادگی  یتا  کف ازحر)آموزگارابتدایی  74/44/00 شنبه سه

 (یگنام خانواد فتا  لفاازحرف ) مربی امورتربیتی مدارس 76/44/00 پنجشنبه

 جمعه برادران

 

 (یگنام خانواد قتا  لفاازحرف )دبیرتربیت بدنی  71/44/00

 شنبه

 

دبیری معارف (نام خانوادگی یتا  قازحرف ) مدارسمربی امورتربیتی  74/44/00

 دبیرعربی اسالمی و
دبیرادبیات  (نام خانوادگییتا کازحرف )دبیرتربیت بدنی  73/44/00 شنبهیك

 دبیرجغرافیا/فارسی
دبیرعلوم تجربی ودبیرعلوم زیستی و / حرفه وفن دبیر /ریاضی دبیر 72/44/00 شنبه دو

 بهداشتی
 دبیرشیمی/دبیرهنر و مراقب سالمت 71/44/00 شنبهسه 

-استادکارالكتروتكنیک  وهنرآموز الكترو تكنیک /دبیرعلوم اجتماعی 70/44/00 شنبهچهار 

 مكاترونیک
استادکارسررررراخت /استادکارتاسیسرررررات/اسرررررتادکارالكترونیک  69/44/00 شنبهپنج

اسررتادکارمكانیک /استادکارصررنایغ چرروب/استادکارسرراختمان/وتولیررد

 هنرآموز الكترونیک/خودرو
سویت   /حسویاااز   /تیسیسوی  /امورزرزای  باوی    : هنرآموزان رشـته هـای   97/47/00 شنبه

مکینیوو  /معووا /ماوویلر  /کشوویبزر /کوویمویرت /صوویی چ بوور /سوویتانی /بترلیووا

 معنیز -نقشه کش  ینرم /تردزب


