
جهت انجام فرآیند مصاحبه  را 4 مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن، اطالعیه شماره

 .بر اساس برنامه و جدول زمان بندی صادر نمودتخصصی 

سال  اجرایی های ه دستگا فراگیر مشترك آزمون نهمین محل از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آموزش و پرورشبه اطالع کلیه 

که در مرحله بررسی مدارك و معاینات پزشکی تأیید شده اند می رساند ،جهت انجام مصاحبه تخصصی مطابق جداول ذیل   ،1400

 در روز ، ساعت و مکان یاد شده با دردست داشتن مدارك الزم حضور داشته باشند.

ی مدارك قرار نگرفته یا در مرحله معاینات پزشکی رد پزشکی بدیهی است از افرادی که مدارك آن ها مورد تأیید کمیته بررس

 شده اند ، مطابق دستور العمل مربوطه، مصاحبه به عمل نخواهد آمد.

 مدارك الزم:

 اصل شناسنامه و کارت ملی 

 نکات مهم :

 دستکش ،  شخصی دستورالعمل های کنترل و مراقبت بهداشتی کرونا ویروس همراه داشتن لوازم تحریر  براساس ،

 باشدالزامی میمحل مصاحبه از ابتدای ورود به   ماسک

 به شرطی که درطول  شده و درحالت قرنطینه و یا در بیمارستان بستری می باشند 19  مبتال به کووید شدگانی که معرفی

اداره کل آموزش آنان، توسط والدین متقاضی و یا وکیل قانونی به   انجام مصاحبه، مدارك و مستندات پزشکی  مدت

حداکثر تا یک هفته بعد از تاریخ آخرین روز مصاحبه ، درصورت  وپرورش استان ارائه شود، مصاحبه از این گونه متقاضیان،

صورت خواهد گرفت. در راستای صیانت از حقوق سایر متقاضیان   آموزش وپرورش، تأیید سالمت وی توسط پزشک معتمد

 میسر نخواهد بود اقدامیآزمون، بعد از انقضای مهلت مقرر

  عدم حضور در روز و مکان تعیین شده برای مصاحبه، به منزله انصراف تلقی شده و مطابق شیوه نامه مصاحبه مجدد انجام

 شد.نخواهد 

  می باشد   13و عصر ها از  ساعت 8صبح ها از ساعت  مصاحبه تخصصی شروع 

  داوطلبان  می بایست نیم ساعت قبل از شروع زمان مصاحبه تخصصی در مکان تعیین شد حضور یابند 

  انجام می  آموزش و پرورش استان گیالنکل سایت اداره  با توجه به اینکه تغییرات و اصالحیه احتمالی از طریق

    مراجعه نمایند  guilan.medu.irداوطلبان به طور مستمر جهت کسب آخرین تغییرات به سایت ،پذیرد

  در روزهای تعیین شده مطابق جدول شماره یک  و آقایان  خواهران ، معرفی شدگان چند برابر ظرفیت  تخصصی مصاحبه

 شد.جدول شماره دو انجام خواهد مطابق 

  دانشگاه فرهنگیان ، پردیس بنت الهدی صدر واقع در رشت تخصصی خواهران :محل انجام فرآیند مصاحبه آدرس- 

 میدان تربیت –بلوار گیالن  -گلسار

  میدان  -دبیرستان فرزانگان )استعداد های درخشان  (واقع در رشت   :فرآیند مصاحبه تخصصی برادرانآدرس محل انجام

 روبروی مرکز آموزش تخصص های دریایی  –نیروی دریایی 

 

 



 )خواهران (جدول شماره یک

 میدان تربیت –بلوار گیالن  -گلسار -آدرس : رشت دانشگاه فرهنگیان ، پردیس بنت الهدی صدر واقع در رشت

 

 

 محل خدمت رشته شغلی  شهر –شغلی  رشته  زمان تاریخروز / 

 

 دوشنبه

 سیزدهم تیرماه

(13/04/1401) 

 خواهران

 صبح

 ( عمارلو -آموزگار ابتدایی  )آستارا 

 لنگرود ( –دبیر ادبیات فارسی ) آستارا  

 عمارلو ( –هنر آموز کامپیوتر ) آستارا 

 رحمت آباد و بلوکات ( –مربی امور تربیتی مدارس ) آستارا 

 رودبار (–دبیری معارف اسالمی ) آستارا 

 تالش ( –دبیر علوم تجربی )آستارا 

 رحمت آباد و بلوکات ( –حویق  -عمارلو –مشاور واحد آموزشی )آستارا 

 عصر

 ابتدایی  ) رحمت آباد و بلوکات (آموزگار 

 رضوانشهر ( –دبیر ادبیات فارسی )رودبار 

 هنر آموز کامپیوتر )رودبار (

 مربی امور تربیتی مدارس )صومعه سرا (

 سیاهکل ( –دبیری معارف اسالمی )بندر انزلی 

 دبیر علوم تجربی )آستانه اشرفیه (

 ( بندر انزلی –شفت  –مشاور واحد آموزشی )رضوانشهر 

 سه شنبه

 چهاردهم تیرماه

(14/04/1401) 

 خواهران

 صبح

 تالش ( –آموزگار ابتدایی ) حویق 

 تالش ( –دبیر ادبیات فارسی )عمارلو 

 املش ( –رودسر  –هنر آموز کامپیوتر ) رحیم آباد 

 رودبار ( –مربی امور تربیتی مدارس) حویق 

 دیلمان ( –دبیری معارف اسالمی )حویق 

 تجربی )حویق (دبیر علوم 

 سیاهکل ( –رودبار  –مشاور واحد آموزشی )تالش 

 

 عصر

 آموزگار ابتدایی  )رودبار (

 آستانه اشرفیه ( –دبیر ادبیات فارسی ) بندر انزلی 

 فومن ( –هنر آموز کامپیوتر )ماسال 

 بندر انزلی ( –مربی امور تربیتی مدارس)آستانه اشرفیه 

 رضوانشهر ( –دبیری معارف اسالمی ) سنگر 

 دبیر علوم تجربی )شفت (

 صومعه سرا ( –مشاور واحد آموزشی )فومن 

 

 

 

 



 

 محل خدمت رشته شغلی  شهر –شغلی  رشته  زمان تاریخروز / 

 چهار شنبه

 پانزدهم تیرماه

(15/04/1401) 

 خواهران

 صبح

 رحیم آباد ( –آموزگار ابتدایی ) دیلمان 

 عمارلو ( –دبیر تربیت بدنی )آستارا 

 رودسر ( –تالش  –هنر آموز حسابداری)آستارا 

 املش ( –مربی امور تربیتی مدارس) دیلمان 

 عمارلو ( –دبیری معارف اسالمی )تالش 

 تالش ( –مراقب سالمت )آستارا 

 دیلمان ( –دبیری هنر )آستارا 

 عصر

 آموزگار ابتدایی)شفت (

 بندر انزلی ( –دبیر تربیت بدنی ) رودبار 

 حسابداری)رحیم آباد (هنر آموز 

 رضوانشهر ( –مربی امور تربیتی مدارس)تولمات  

 خشکبیجار ( –دبیری معارف اسالمی ) الهیجان 

 مراقب سالمت )رودبار (

 رودبار ( –دبیری هنر )آستانه اشرفیه 

 پنج شنبه

 شانزدهم تیر ماه

(16/04/1401) 

 خواهران

 صبح

 الهیجان ( –آموزگار استثنایی )آستارا 

 دیلمان ( –دبیر تربیت بدنی )حویق 

 هنر آموز حسابداری )رودبار (

 ماسال ( –سیاهکل  –مربی امور تربیتی مدارس)عمارلو 

 حویق ( –دبیرعلوم اجتماعی )عمارلو 

 دیلمان ( –مراقب سالمت )حویق 

 دیلمان ( –دبیر تاریخ )حویق 

 عصر

 آموزگار استثنایی )فومن (

 دبیر تربیت بدنی )تالش (

 هنر آموز حسابداری )رضوانشهر (

 شفت ( –مربی امور تربیتی مدارس)سنگر 

 فومن ( –دبیرعلوم اجتماعی ) رودبار 

 مراقب سالمت )رحیم آباد (

 خمام ( –دبیری تاریخ )رودبار 



 

 

 

 محل خدمت رشته شغلی  شهر –شغلی  رشته  زمان تاریخروز / 

 شنبه

 هیجدهم تیر ماه

(18/04/1401) 

 خواهران

 صبح

 خمام ( –لنگرود  –آموزگار استثنایی ) اطاقور 

 رودبار ( –دیلمان  –دبیر عربی )تالش 

 هنر آموز گرافیک )آستارا (

 لنگرود ( –رودسر  –مربی امور تربیتی مدارس)رحیم آباد 

 تالش ( -دبیر علوم اجتماعی ) رحیم آباد

 رحمت آباد و بلوکات( –مراقب سالمت ) عمارلو 

 سنگر (  –رودسر  –دبیرفلسفه )دیلمان 

 عصر

 لشت نشاء( -آموزگار استثنایی ) آستانه اشرفیه  

 خمام ( –دبیر عربی ) الهیجان 

 هنر آموز گرافیک )رودبار (

 کوچصفهان ( –مربی امور تربیتی مدارس)فومن 

 رضوانشهر ( –دبیر علوم اجتماعی )سیاهکل 

 مراقب سالمت )رضوانشهر (

 )رودسر (اقتصاد 

 دوشنبه

 بیستم تیر ماه

(20/04/1401) 

 خواهران

 صبح

 سیاهکل ( –آموزگار استثنایی ) رودبار 

 هنر آموز طراحی و دوخت )آستارا(

 هنر آموز گرافیک ) تالش (

 مربی امور تربیتی مدارس)تالش (

 رودبار ( –دبیری ریاضی )تالش 

 عمارلو ( –دبیری فیزیک )رودبار 

 ادبیات انگلیسی )رودبار (دبیر زبان و 

 عصر

 بندر کیاشهر ( –بندر انزلی  –آموزگار استثنایی )کوچصفهان 

 هنر آموز طراحی و دوخت )تالش (

 هنر آموز گرافیک )  رودسر (

 الهیجان ( –مربی امور تربیتی مدارس) لشت نشاء 

 دبیر علوم زیستی و بهداشتی ) شفت (

 شفت ( -دبیری شیمی )رودبار 

 آموز نقشه کشی عمومی /معماری ) آستارا (هنر 

 



 )برادران  ( جدول شماره دو

روبروی مرکز آموزش تخصص  –میدان نیروی دریایی  -(واقع در رشت   استعداد های درخشان آدرس : دبیرستان فرزانگان )

 های دریایی 

 

 محل خدمت رشته شغلی  شهر –شغلی  رشته  زمان تاریخروز  /

 دوشنبه

 سیزدهم تیرماه

(13/04/1401) 

 برادران

 صبح

 دبیر فیزیک )رودبار (

 رضوانشهر ( –رحمت آباد و بلوکات  –دبیر ادبیات فارسی )عمارلو 

 املش ( –دبیر معارف اسالمی )آستارا 

 رحیم آباد ( –علوم اجتماعی ) حویق 

 هنر آموز کامپیوتر )حویق (

 تالش ( -هنر آموز مکانیک خودرو )آستار 

 سیاهکل ( –عمارلو  –مربی امور تربیتی مدارس ) حویق 

 ماسال( –رحمت آباد و بلوکات  –حویق  –مشاور واحد های آموزشی )دیلمان 

 عصر

 دبیر شیمی )رودبار (

 آستانه اشرفیه ( –شفت  –دبیر ادبیات فارسی ) بندر انزلی 

 خمام  ( –دبیر معارف اسالمی )تولمات 

 فومن  ( -دبیر علوم اجتماعی ) سنگر 

 فومن  ( –هنر آموز کامپیوتر )سیاهکل 

 هنر آموز مکانیک خودرو ) فومن  (

 تولمات ( –مربی امور تربیتی مدارس )شفت 

 رضوانشهر ( –بندر انزلی  -مشاور واحد های آموزشی ) سنگر 

 سه شنبه

 چهاردهم تیرماه

(14/04/1401) 

 برادران

 صبح

 رودبار ( –دبیری تاریخ )حویق 

 لنگرود ( –دبیر ادبیات فارسی ) تالش 

 تالش ( –دبیر معارف اسالمی )دیلمان 

 رضوانشهر ( –دبیر علوم اجتماعی )عمارلو 

 هنر آموز کامپیوتر ) تالش (

 هنر آموز مکانیک خودرو) رحمت آباد و بلوکات(

 رضوانشهر ( –مربی امور تربیتی مدارس )رودبار 

 مشاور واحد های آموزشی )تالش (

 عصر

 دبیری جغرافیا )بندر انزلی  (

 فومن (–دبیر ادبیات فارسی )صومعه سرا 

 بندر انزلی ( –دبیر معارف اسالمی )بندر کیاشهر 

 کوچصفهان( –دبیر علوم اجتماعی )شفت 

 هنر آموز کامپیوتر )ماسال (

 لنگرود ( –هنر آموز مکانیک خودرو) رودسر 

 سنگر ( –مربی امور تربیتی مدارس )آستانه اشرفیه 

 شفت ( –مشاور واحد های آموزشی )خشکبیجار 



 

 

 محل خدمت رشته شغلی  شهر –شغلی  رشته  زمان تاریخ

 چهار شنبه

 پانزدهم تیرماه

(15/04/1401) 

 برادران

 صبح

 آستارا ( -تالش –رضوانشهر  –آموزگار ابتدایی )حویق 

 طاقور (ا -دبیر زبان و ادبیات انگلیسی )رودبار 

 کالچای ( –ضوانشهر ر  -دبیر معارف اسالمی )حویق 

 تالش ( –رودسر  –دبیر علوم اجتماعی )رودبار 

 رودسر ( –هنر آموز کامپیوتر )آستارا 

 هنر آموز مکانیک خودرو)رودبار (

 خشکبیجار ( –مربی امور تربیتی مدارس )تالش 

 رودسر ( –رودبار  –مشاور واحد های آموزشی )رحیم آباد 

 عصر

 لشت نشا( –آموزگار ابتدایی استثنایی ) اتاقور 

 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  )رودسر (

 سنگر ( –دبیر معارف اسالمی )الهیجان 

 ستانه اشرفیه (آ -دبیر علوم اجتماعی )بندر کیا شهر 

 هنر آموز کامپیوتر )صومعه سرا (

 صومعه سرا ( –هنر آموز مکانیک خودرو)رضوانشهر 

 ماسال ( –مربی امور تربیتی مدارس )کوچصفهان 

 لنگرود ( –مشاور واحد های آموزشی )صومعه سرا 

 پنج شنبه

 شانزدهم تیر ماه

(16/04/1401) 

 برادران

 صبح

 هنر آموز تاسیسات )رودبار (

 املش ( –دبیر زبان و ادبیات انگلیسی )رحیم آباد 

 سیاهکل ( –رودبنه  –دبیر معارف اسالمی )رحمت آباد و بلوکات 

 رودبار ( –دبیر ریاضی )دیلمان 

 عمارلو ( –هنر آموز کامپیوتر )رحیم آباد 

 هنر آموزالکتروتکنیک )رودبار (

 املش ( –مربی امور تربیتی مدارس )رحیم آباد 

 تالش ( –هنر آموزنقشه کشی عمومی / معمار ی)رودبار 

 

 عصر

 هنر آموز تاسیسات )ماسال (

 فومن ( –دبیر زبان و ادبیات انگلیسی )شفت 

 خشکبیجار ( –دبیر معارف اسالمی )فومن 

 بندر کیاشهر ( –دبیر ریاضی )شفت 

 الهیجان ( –هنر آموز کامپیوتر )رضوانشهر 

 هنر آموزالکتروتکنیک ) املش (

 مربی امور تربیتی مدارس )بندر انزلی (

 هنر آموزنقشه کشی عمومی / معمار ی)فومن (

 



 

 

 

 محل خدمت رشته شغلی  شهر –شغلی  رشته  زمان تاریخ

 شنبه

 هیجدهم تیر ماه

(18/04/1401) 

 برادران 

 صبح

 حویق ( –دبیرعلوم تجربی )آستار 

 رودبار ( -عمارلو –دیلمان  –دبیر عربی )آستار 

 عمارلو ( –دبیری هنر ) دیلمان 

 تالش ( –دبیر ریاضی )عمارلو 

 عمارلو ( –دبیرتربیت بدنی )حویق 

 رحمت آباد و بلوکات ( –هنر آموزالکتروتکنیک )عمارلو 

 رودسر ( –مربی امور تربیتی مدارس )لنگرود 

 هنر آموزنقشه کشی عمومی / معماری )رضوانشهر (

 عصر

 فومن ( –دبیرعلوم تجربی )خمام 

 الهیجان ( –سنگر  –دبیر عربی )املش 

 آستانه اشرفیه ( –دبیری هنر )تالش 

 )فومن  (دبیر ریاضی 

 دبیرتربیت بدنی )رضوانشهر (

 اسال (م -هنر آموزالکتروتکنیک )رضوانشهر

 فومن ( –مربی امور تربیتی مدارس )صومعه سرا 

 رودسر ( –هنر آموزنقشه کشی عمومی / معمار ی)صومعه سرا 

 دوشنبه

 بیستم تیر ماه

(20/04/1401) 

 برادران 

 صبح

 دبیرعلوم تجربی )تالش (

 رودسر ( –دبیری فلسفه )تالش 

 شفت ( –تالش  –رودبار  –مراقب سالمت )رحیم آباد 

 رضوانشهر ( –دبیر ریاضی )رحیم آباد 

 تالش ( –دبیر تربیت بدنی )دیلمان 

 هنر آموزالکترونیک )الهیجان (

 تالش (-هنر آموزحسابداری )رودبار 

 هنر آموزنقشه کشی عمومی / معماری )رحیم آباد (

 عصر

 دبیرعلوم تجربی )صومعه سرا (

 دبیر اقتصاد )رودسر (

 صومعه سرا ( –فومن  –مراقب سالمت )آستانه اشرفیه 

 رودسر ( –دبیر ریاضی )لشت نشا 

 دبیر تربیت بدنی )رودبار (

 هنر آموزالکترونیک )فومن (

 الهیجان ( –هنر آموزحسابداری )املش 

 ماسال ( –هنر آموزنقشه کشی عمومی / معماری )الهیجان 


