
  97قابل توجه مهارت آموزان دوره یکساله مهارت آموزي شایستگی حرفه اي معلمی ورودي سال

اصول و فنون ، هاي یاددهی و یادگیرياصول روش ،یادگیري روانشناسی :درس 5شامل  97 ورودي سالمهارت آموزان  پودمان اول دروس عمومیبه اطالع می رساند آزمون 
   .گرددبرگزار می  مربوطاجراي آزمون  صبح  در قطب 10ساعت   بهمن 25روز پنجشنبه مورخ در  فلسفه تعلیم و تربیتو  ارزشیابی یادگیري، مشاوره

  

  :قطب تهرانآدرس محل برگزاري آزمون 

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

  02122970016:       شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر

 شماره تلفن مورد تماس  نام و نام خانوادگی رابط آدرس  نام مرکز نام استان  ردیف

 09191480477 علی شهریاري متري عمار یاسر خیابان شهید قدوسی جنب اداره کل پست  75قم آموزشکده فنی و حرفه اي پسران قم  قم  1

 09196120962 شاه حسینی سمنان میدان کوثر آموزشکده فنی و حرفه اي دختران سمنان  سمنان 2

 09196468054 محمد کرمی  کرج عظیمیه بلوار طالقانی شمالی روبروي دادگستري  آموزشکده فنی و حرفه اي پسران شهید بهشتی  کرج  البرز 3

 09112309708 جوان همت بعد از کارخانجات ایران برك ) پرفسور سمیعی ( رشت فلکه گاز بلوار الکان  آموزشکده فنی و رحفه اي شهید چمران رشت  گیالن  4

 09304828810 عادل داداش تبار  ساري بلوار خزر خیابان شهید مطهري دانشکده امام محمد باقر ساري  مازندران  5

 09183622100 دکتر احمدي اراك کوي امیریه ابتداي بلوار شهداي دولت  )امیرکبیر( آموزشکده فنی و حرفه اي پسران اراك  مرکزي 6

 09178171488 مهندس اقراري شیراز بلوار رحمت  دانشکده فنی و حرفه اي شهید باهنر شیراز  فارس 7

 09304546878 نظرجانی  مشهد ابتداي بلوار پیروزي میدان شهید کاوه  دانشکده فنی و حرفه اي شهید منتظري  خراسان رضوي  8

 09133138417 محمد علی ممبینی اصفهان میدان آزادي خیابان هزارجریب دانشکده فنی و حرفه اي شهید مهاجر اصفهان  اصفهان 9

 09139527626 انتظاري ابتداي بلوار دانشجو ) ع(یزد میدان امام حسین  دانشکده فنی و حرفه اي شهید صدوقی یزد  یزد 10

 09131997497 حسین دهقانی کرمان انتهاي خیابان شهید مصطفی خمینی  دانشکده فنی و حرفه اي شهید چمران کرمان  کرمان 11

 09153416329 جهان تیغ زاهدان میدان مشاهیر بلوار شهید قلنبر )شهید باهنر (زاهدان  1آموزشکده فنی و حرفه اي شماره  سیستان و بلوچستان  12

 09127840119 اردکانی  قزوین خیابان شهید بابایی فنی و حرفه اي پسران قزوین شهید باباییآموزشکده  قزوین 13

 09145757357 نوین تبریز انتهاي کوي منظریه جنب سپاه  عاشوار تبریز  1دانشکده فنی و حرفه اي شماره  آذربایجان شرقی 14

 09147130323 عظتی )بلوار دانشگاه (جاده سرو  1/5ارومیه کیلومتر  شهید قاضی  طباطباییارومیه  1دانشکده فنی و حرفه اي شماره  آذربایجان غربی 15

 09177686433 خانم علیمحمدي بندرعباس چهار راه پگاه روبروي اداره سازمانه مدیریت و برنامه و بودجه  آموزشکده فنی و حرفه اي پسران بندرعباس  هرمزگان  16

 09166113140 دکتر بیگدلی بهمن خیابان شهید بهشتی  22اهواز بلوار گلستان کوي  اهواز  1آموزشکده فنی و حرفه اي شماره  خوزستان  17

 09166695068 بهاروند جاده تهران شهرك دانشگاهی منطقه کمالوند 6خرم آباد کیلومتر  آموزشکده فنی و حرفه اي پسران خرم اباد  لرستان 18

 09171794348 حیدري بوشهر میدان قدس خیابان رئیس علی دلواري )الزهرا(آموزشکده فنی و حرفه اي دختران بوشهر  بوشهر  19



  

  :مـات مهرـتذک

  :رساند می شرکت کنندگان در آزمون دوره هاي بدو خدمت فرهنگیانبدین وسیله موارد ذیل را به اطالع کلیه 

 .داشته باشیدحضور  )صبح 9ساعت (ساعت قبل از شروع آزمونیک  -

همراه  بهمدادتراش ، مداد پاکن، مداد سیاه نرم پر رنگچند  و، دارشناسنامه عکسیا  کارت ملیاصل  ،دارعکس کارت ورود به جلسه -

 .آمدبه همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد و   کارت شناساییاز ورود داوطلبانی که . داشته باشند

از قبیل تلفن همراه، ساعت (  محاسباتی، و الکترونیکی، هرگونه وسیله ارتباطی) بند فوقبجز مدارك (ز آوردن وسائل اضافی به جلسه آزمون ا - 
، کیف دستی، ساك دستی،کتاب، جزوه، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن )هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ماشین حساب

ی و با داوطلبان ذیربط برابر بدیهی است که به همراه داشتن هرکدام از وسایل مندرج دراین بند به عنوان تقلب و تخلف تلق. اکیداً خودداري نمایند
 .آیین نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد

- نمی رامهارت آموزان گرامی فقط در حوزه هاي مشخص شده در جلسه آزمون حاضر شوند درصورت جابجایی این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی  -

  .پذیرد
  .باشدمیساعت  3ت زمان آزمون حدود مد -
  .نخواهد داشت داده شود و پس از آن اجازه ورودبسته می  9:45ها ي آزمون از ساعت درب سالن -
 .روز پس از برگزاري آزمون در سامانه گلستان ثبت خواهد شد لذا از تماس در این خصوص خودداري گردد 20نتایج آزمون  -

  

  .وجود دارددر سامانه گلستان نیز دریافت کارت  راهنماي . جهت دریافت کارت ورود به جلسه به سایت گلستان مراجعه نمایید*

  . در صورتی که کارت ورود به جلسه شما فاقد عکس باشد ضروري است عکس خود را در محل عکس الصاق نمایید*
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