
 69و  69سال ورودی قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزی شایستگی حرفه ای معلمی

را با موفقیت  69و افرادی که دروس پودمان اول سال  69پودمان اول برای افراد ورودی سالمجازی می رساند آزمون دوره  دوره های بدو خدمت فرهنگیانمهارت آموزان به اطالع 

در مطابق با اطالع رسانی قبلی  فلسفه تعلیم و تربیتو  یادگیری ارزشیابی، اخالق حرفه ایی، یاددهی و یادگیریهای اصول روش روانشناسی، :درس 9اند شامل نگذرانده

قطب را  رشته تحصیلی خودشایان ذکر است ابتدا بر اساس  گردد.برگزار میصبح  در قطب مربوطه طبق جدول ذیل  02ساعت  اردیبهشت  02روز پنجشنبه مورخ 

با توجه به استان خود قطب را  دو قطب تکرار هستندکه در دبیری حرفه وفن، هنرآموز الکتروتکنیک، کامپیوتر و مکانیک خودرو مشخص نمایید و تنها در رشته های 

 مشخص نمایید.

 صرفا دروسی که نمره قبول کسب ننموده اند امتحان خواهند داد. 69الزم به ذکر است دانش پذیران سال  -
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 نام استان

 همدان کرمانشاه شمالی و جنوبی -خراسان رضوی شرقی و غربیآذربایجان  سمنان
 گلستان ایالم قزوین مازندران تهران

 البرز زنجان گیالن کردستان اردبیل

 نام رشته ها

  هنراموزواستادکارصنایع چوب هنرآموز انیمشن هنرآموزاستادکار الکتروتکنیک دبیری حرفه وفن و کارو فناوری

  هنراموزمکانیک موتورهای دریایی هنراموزکامپیوتر کارکامپیوتر هنراموزواستادکاراموردامی ودوختهنراموزطراحی 

  هنراموزصنایع فلزی هنراموزواستادکارساختمان وباغی هنراموزواستادکارامورزراعی هنرآموز حسابداری

  کشی معماریهنراموزنقشه  مکانیک خودروهنراموز هنراموزمکاترونیک هنراموزگرافیک

    کلیه گرایش هامهندسی عمران  کارماشین های کشاورزاستاد
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 نام استان

 نلرستا تانخوزس فارس ن و بلوچستانسیستا ناصفها
 مرکزی یزد نهرمزگا و بختیاری محالچهار بوشهر

   قم لویه و بویراحمدکهگی کرمان

 نام رشته ها

  هنراموزواستادكارتاسيسات هنراموز  استادكارالكترونيك هنراموزاستادكارالكتروتكنيك وكاروفناوريدبيري حرفه وفن 

  هنراموزكامپيوتر كاركامپيوتر هنراموزصنايع شيميايي هنراموزصنايع دستي   هنراموزواستادكارساخت وتوليد

   استادكار متالوزي هنراموزمكارمكانيك خودرو هنراموزمعدن



 

 قطب تهران:آدرس محل برگزاری آزمون 

 کتابخانه مرکزی -دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی -خیابان شهید شعبانلو -سه راه لویزان -تهران*

 17277921120شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:       

 قطب اصفهان:آدرس محل برگزاری آزمون 

 دبیرستان پسرانه ابن سینا -دفتر اتباعجنب -روبروی قنادی خورشید -خیابان طیب -اصفهان*

 13237327032شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر:       

 ات مهم:تذکر

 :رساند مي شركت كنندگان در آزمون دوره های بدو خدمت فرهنگيانبدين وسيله موارد ذيل را به اطالع كليه 

 .نيم ساعت قبل از شروع آزمون در محل حضور داشته باشيد -

همراه داشته باشند. از ورود داوطلباني كه  بهمدادتراش ، مداد پاكن، مداد سياه نرم پر رنگو چند  شناسنامه عكسدارو يا  كارت ملياصل  -

 .كارت شناسايي )كارت ملي يا شناسنامه( به همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد

) از قبيل تلفن همراه، ساعت  محاسباتي، و الكترونيكي، هرگونه وسيله ارتباطي( بند فوقبجز مدارك )ز آوردن وسائل اضافي به جلسه آزمون ا -

هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پيجر و ماشين حساب(، كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن 

داشتن هركدام از وسايل مندرج دراين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط برابر  اكيداً خودداری نمايند. بديهي است كه به همراه

 .آيين نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد

 نمی باشد.جابجایی قطب ها و محل برگزاری آزمون امکان پذیر 


