
 جنسیت مرد - 9311جذول زمانبنذی مراجعه قبول شذگان چنذ برابر ظرفیت آزمون استخذامی آموزش و پرورش سال 

 تازیخ  زيش

وًتت صثح /پریسش تس اساس حسيف ايل وام خاوًادگی /خًشٍ 

 شغلی 

وًتت عصس /پریسش تس اساس حسيف ايل وام خاوًادگی /خًشٍ 

 شغلی 

 03:21الی  01ساعت   01تا  02ساعت  01الی  01ساعت  صثح 01تا  8ساعت 

 سٍ  شىثٍ 

 

0299/00/18 

 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  
  

 ( ش(( الی ))  الف حسيف ))    

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  
  

 ( ی(( الی ))  س حسيف ))          

 دتیس ادتیات فازسی
 

 دتیس علًم تجستی
 

 

 چُازشىثٍ 

 

 

 

0299/00/19 

 

 دتیس تستیت تدوی

 دتیس فیصیک

  
 

 دتیس تستیت تدوی

 دتیس فلسفٍ  

 

 دتیس زیاضی

 دتیس  شیمی

 دتیس علًم اجتماعی

 َىسآمًش شزاعی ي تاغی 

 

 

 پىج شىثٍ

 

 

 

0299/00/21 

 

/معازف دتیسی معازف اسالمی 

 اسالمی 
 

 دتیس شتان ي ادتیات اوگلیسی 

 دتیس علًم شیستی ي تُداشتی 
 

 دتیس عستی

 مساقة سالمت
 

 / کاز ي فىايزی دتیسی حسفٍ ي فه

 َىسآمًش الکتسيتکىیک/مکاتسيویک  

  
 

 

 شىثٍ  

 

 

11  /01  /0299 

 مستی امًز تستیتی مدازس مستی امًز تستیتی مدازس

 مشايز ياحد آمًششی

 َىسآمًش حساتدازی

 

 دتیس َىس 

 َىسآمًش الکتسيویک 
 

 

 یک شىثٍ 

 0299/01/12 

َىسآمًش الکتسيتکىیک/ 

 الکتسيتکىیک  
 

 

َىسآمًش الکتسيتکىیک/ 

 الکتسيتکىیک  

    ماشیه َای کشايزشی  َىسآمًش
 

 َىسآمًش کامپیًتس

 َىسآمًش مکاویک خًدزي 

 َىسآمًش صىایع چًب

 َىسآمًش امًز دامی 
 

 َىسآمًش تاسیسات

 َىسآمًش ساختمان 
 َىسآمًش وقشٍ کشی عمًمی /معمازی

 َىسآمًش صىایع فلصی  
 

  کاوه ، روبروی ترمینال کاوه ، دبیرستان امام خمینی، خیابان  مکان مراجعه جهت بررسی مذارک : اصفهان

 



 جنسیت زن - 9311جذول زمانبنذی مراجعه قبول شذگان چنذ برابر ظرفیت آزمون استخذامی آموزش و پرورش سال 

 تازیخ  زيش

وًتت صثح /پریسش تس اساس حسيف ايل وام خاوًادگی /خًشٍ 

 شغلی 
 وًتت عصس /پریسش تس اساس حسيف ايل وام خاوًادگی /خًشٍ شغلی 

 03:21الی  01ساعت   01تا  02ساعت  01الی  01ساعت  صثح 01تا  8ساعت 

 0299/00/09 شىثٍ  یک 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 (( الف ))ايل وام خاوًادگی حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 (( الف ))ايل وام خاوًادگی حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ( ج)  (( الی ب ))ايل وام خاوًادگی حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ( چ(( الی )) ت ))ايل وام خاوًادگی حسيف 

 0299/00/11 دي شىثٍ 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

(( الی ح ))ايل وام خاوًادگی حسيف 

 ( خ)) 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 (( ز  ))ايل وام خاوًادگی حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ، )ذ( (ايل وام خاوًادگی )ش( )دحسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 (س )ايل وام خاوًادگی حسيف 
 مشايز ياحد آمًششی

 
 

 

 شىثٍسٍ  

 

 

0299/00/10 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

   (ايل وام خاوًادگی )ش( )ی حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

،  (ايل وام خاوًادگی )ص( )ضحسيف 

 )غ( )ط(

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

  (  ع  )ايل وام خاوًادگی حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ( ق )( الی ف  )ايل وام خاوًادگی حسيف 

 

 پىج شىثٍ

 

 

0299/00/12 

  

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ايل وام خاوًادگی ) م (حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ايل وام خاوًادگی ) م (حسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ، )ل( (ايل وام خاوًادگی )ک( )گحسيف 

/ آمًشگاز استثىاییآمًشگاز اتتدایی  

 ، )ٌ ( (خاوًادگی )ن( )يايل وام حسيف 

 شىثٍ 

 دتیس ادتیات فازسی  0299/00/11

 َىس آمًش حساتدازی 
 

 دتیس زیاضی 

ٍ فدتیس فلس  
 

 دتیس شتان ي ادتیات اوگلیسی 

 دتیس علًم شیستی ي تُداشتی 
 

 دتیس علًم اجتماعی
 

 یکشىثٍ 

0299/00/13 
 دتیسی معازف اسالمی /معازف اسالمی

 دتیس فیصیک
 

 دتیس عستی

 دتیس علًم تجستی
 

 دتیسی حسفٍ ي فه/ کاز ي فىايزی 

 دتیس َىس 
 

 مساقة سالمت

 َىسآمًش کًدکیازی 

 َىس آمًش وقاشی  
 

 ديشىثٍ 

 دتیس تستیت تدوی 0299/00/11
 

 
 

  َىسآمًش کامپیًتس 

  َىسآمًش طساحی ديخت

 َىسآمًش گسافیک 

  معمازیوقشٍ کشی عمًمی/  َىسآمًش

 مستی امًز تستیتی مدازس



 کاوه ، روبروی ترمینال کاوه ، دبیرستان امام خمینیاصفهان ، خیابان خیابان مکان مراجعه جهت بررسی مذارک :                                  

 
 


