اطالعیه مکان و زمان برگزاری آزمونهای پودمان یک و دو قطب اصفهان
بدینوسیله به اطالع تمامی شرکت کنندگان در آزمون دوره های بدو خدمت فرهنگیان ویژه مهارت آموزان رشته
های فنی و حرفه ای مهارت آموزان استخدام پیمانی آموزش و پرورش ورودی سالهای  1395و  1396قطب
اصفهان می رساند که زمان و مکان آزمون پودمان یک و دو (دوره های مجازی) مطابق جدول ذیل می باشد.
مراحل آزمون

مواد آزمون

تاریخ آزمون

مکان آزمون

آزمون اول

فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

97 /5 /17

هنرستان سروش

کارآفرینی
آزمون دوم

پژوهش و توسعه حرفه ای

97 /5 /19

آزمون سوم

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

97 /5 /21

هنرستانهای سروش و شفیعیون
(مطابق محل برگزاری دوره)
هنرستان سروش

ارزشیابی یادگیری
آزمون چهارم

روانشناسی

97 /5 /23

هنرستان سروش

نقش اجتماعی تربیتی معلم
آزمون پنجم

اخالق حرفه ای

97 /5 /25

هنرستان سروش

اصول و روش های یاددهی

تذکرات مهم:
 عدم شرکت در آزمون به منزله غیبت و عدم قبولی محسوب می گردد.
 تمامی آزمون ها به طور همزمان در سراسر کشور و قطبهای مجری ساعت  ۸صبح برگزار می گردد.
 حضور مهارت آموز یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون الزامی می باشد.
 اصل کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار و چند مداد سیاه نرم پررنگ و خودکار آبی رنگ ،مداد پاکن
و مداد تراش به همراه داشته باشید .از ورود داوطلبانی که کارت شناسایی (کارت ملی /شناسنامه) به
همراه نداشته باشند به جلسه آزمون ممانعت بعمل می آید.
 از آوردن وسایل اضافی به جلسه ،هر گونه وسیله ارتباطی ،الکترونیک و محاسباتی ( از قبیل تلفن همراه،
ساعت هوشمند ،انگشتر هوشمند ،دستبند هوشمند ،پیجر و ماشین حساب) کیف دستی ،کتاب ،جزوه،
هر گونه نت و یادداشت و نظایر آن خودداری نمایید .بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل
مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط برابر آیین نامه تقلب و تخلف رفتار
خواهد شد.

