
 های دستگاه مشترک استخدامی آزمون برنامه زمان بندی حضور در مصاحبه نهمین

  غربی آذربایجان پرورش و آموزش کل اداره سهمیه کشور اجرائی

 نهمین ظرفیت برابر چند شدگان پذیرفته اطالع به بدینوسیله  04/04/1401مورخه  1 شماره اطالعیه پیرو

 غربی آذربایجان استان وپرورش آموزش کل اداره سهمیه کشور اجرائی فراگیر دستگاههای مشترک آزمون

طی مرحله دوم آزمون استخدام ) ارائه مدارک و مستندات مطابق آگهی به منظور  ؛ می رساند 1400سال 

ول ا، انجام معاینات پزشکی و شرکت در مصاحبه ی عمومی و تخصصی ( برابر جد 1استخدام اطالعیه شماره 

 صبح به آدرس زیر مراجعه نمایند. 8از ساعت   توجه به حروف اول نام خانوادگی() با ذیل

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

 04432776159شهید رجائی برادران ارومیه .  شماره تماس : 

دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی خواهران  -خیابان پرورش  -تیر 7انتهای بلوار  -: ارومیه خواهران 

 04432332700ارومیه. شماره تماس : 

 مدارک مورد نیاز در زمان حضور در فرایند مصاحبه به شرح ذیل می باشد:

 3*4دو قطعه عکس کارنامه قبولی ،  ) داشتن ماسک( داوطلبین عزیز ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی -

 نمایند.تهیه  به انضمام یک عدد پوشه روغنی سفید رنگ

از طریق  ، و مصاحبه هزینه های پزشکی ، ریال از بابت ویزیت 000/100/1در ضمن ضروری است مبلغ  -

          د. به حساب متمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان )سامانه سجداد( واریز گرددرگاه الکترونیکی ذیل 

  ضروری است( شناسه پرداختئه ) ارا

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

www.wa.medu.ir 

azarbaijangharbi.cfu.ac.ir 
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 آقایان

 رشته تاریخ روز

 معارف اسالمی 07/04/1401 سه شنبه

« الف تا ط» ابتدایی حروف  08/04/1401 چهارشنبه

 )الف،ب،پ،ت،ث،ج،چ،ح،خ،د،ذ،ر،ز،ژ،س،ش،ص،ض،ط(

 )ظ،ع،غ،ف،ق،ک،گ،ل،م،ن،و،ه،ی(« ظ تا ی » ابتدایی حروف  09/04/1401 پنجشنبه
 مراقب سالمت -استثنایی 

 شیمی -روان شناسی  -تربیت بدنی  -ادبیات فارسی  10/04/1401 جمعه

 عربی -زبان انگلیسی  -ریاضی  11/04/1401 شنبه

 علوم زیستی و بهداشت -علوم تجربی  -علوم اجتماعی  12/04/1401 یکشنبه

 مشاوره -امور تربیتی  13/04/1401 دوشنبه

 هنر -حرفه و فن  -جغرافیا  -اقتصاد  14/04/1401 سه شنبه

 -حسابداری  -تاسیسات  -باغی زراعی و  -دامی  -هنرآموزان الکتروتکنیک  15/04/1401 چهارشنبه

 ساختمان

کشاورزی  -گرافیک  -کامپیوتر  -صنایع چوب  -هنرآموزان ساخت و تولید  16/04/1401 پنجشنبه

 مکانیک -معدن  -

 

:داوطلبان گرامی توجه داشته باشند بر اساس حرف اول نام خانوادگی درتاریخ های تذکرمهم 

 باشند.ذکر شده در محل مصاحبه حضور داشته 

 

 

 

 



 

:داوطلبان گرامی توجه داشته باشند بر اساس حرف اول نام خانوادگی درتاریخ های تذکرمهم 

 ذکر شده در محل مصاحبه حضور داشته باشند.

 

 

 

 

 

 بانوان

 روز تاریخ رشته

 سه شنبه 07/04/1401 معارف اسالمی

 چهارشنبه 08/04/1401  (الف،ب،پ،ت،ث،ج )  «جالف تا »  ابتدایی از حروف

) چ،ح،خ،د،ذ،ر،ز،ژ،س،ش(  «شتا  چ» ابتدایی از حروف   پنجشنبه 09/04/1401 

       ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ک،گ،ل(ص،)  «لتا  ص»  ابتدایی از حروف

هنر آموز کامپیوتر -هنر آموز حسابداری   

 جمعه 10/04/1401

استثنایی -)م، ن، و، ه، ی( «یتا  م»ابتدایی از حروف   شنبه 11/04/1401 

ریاضی -ادبیات   یکشنبه 12/04/1401 

فیزیک -شیمی  -زبان انگلیسی  -روانشناسی  -تربیت بدنی   دوشنبه 13/04/1401 

علوم زیستی و بهداشت -علوم تجربی  -علوم اجتماعی  -عربی   سه شنبه 14/04/1401 

هنر -حرفه و فن  -جغرافیا  -اقتصاد   چهارشنبه 15/04/1401 

 -طراحی و دوخت -زراعی ان:هنرآموز –مشاوره  -مراقب سالمت 

نقشه کشی عمومی -گرافیک -کودکیاری  

 شنبه پنج 16/04/1401

 جمعه 17/04/1401 مربی امور تربیتی



 :  آنالین پرداخت تصویری راهنمای

 www.cfu.ac.irورود به سایت دانشگاه فرهنگیان به آدرس  -1

 

 انتخاب سامانه هدف )هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان( سجداد -2

 

 

 

http://www.cfu.ac.ir/


 انتخاب سجداد -3

 

 انتخاب پرداخت آنالین کاربر مهمان -4

 

 



 تیک تایید -5

 

( و دریافت شناسه و سپس پرداخت 28)درآمد ناشی از مصاحبه ماده  67تکمیل فرم با کد  -6

 آنالین

 


