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 به نام خدا

 داوطلبین و اولیاء گرامی: 

صیدون، باغملک، ایذه، هفت کل، عشایر استان،  ی شهرهایسهمیه رشته های دانشگاه فرهنگیان فقطداوطلبان ابتدا میتوانند  

 را انتخاب کنند. دهدز، مسجد سلیمان، اللی و اندیکا

( حتما وارد کنید چون اگر داوطلبان انتخاب 051دودیت با لحاظ محدر ادامه کد رشته محل های سایر شهرهای استان را)  

پذیرش خواهند کررد و سرا    سهمیه شهر های  خود را تکمیل کنند، شما را  نتوانندبومی سایر شهرهای استان به هر دلیل 

 گذشته این امکان به نفع داوطلبان منطقه ما بوده است و برخی با این روش پذیرفته شده اند.

 چینش کردیم:زیر  را به ترتیب کد رشته محل ها 

 را بر حسب عالقه خود مرتب کنید( شهر های مجاور ) این هفت رشته دبیری صیدون و دیگردبیری های صیدون .0

 دبیری های باغملک .2

 دبیری های هفتکل .3

 دبیری های ایذه .4

 دبیری های عشایر .5

 دبیری های دهدز .6

 آموزش ابتدایی صیدون .7

 آموزش ابتدایی باغملک .8

 هفتکل آموزش ابتدایی .9

 آموزش ابتدایی عشایر .01

 آموزش ابتدایی ایذه .00

 دبیری های مسجد سلیمان .02

 دبیری های اللی .03

 دبیری های اندیکا .04

 ) کد رشته ها را از دفترچه انتخاب رشته اصلی استخراج کنید.(دبیری های سایر شهر های استان .05

 آموزش ابتدایی دهدز .06

 آموزش ابتدایی مسجد سلیمان .07

 آموزش ابتدایی اللی .08

 ابتدایی اندیکاآموزش  .09

 آموزش کودکان استثنایی باغملک و ایذه .21

 ) کد رشته ها را از دفترچه انتخاب رشته اصلی استخراج کنید.(آموزش ابتدایی سایر شهر های استان .20

بر حسب عالقه، شرایط خانوادگی، فاصله ی محرل تحیریل، محرل     و بایست  بدیهی است هر داوطلب میتواند

 اولویت های پیشنهادی ما را بازآرایی کند. شاوران و سایر همکاران صاحب نظر،و....سپس همفکری با م خدمت
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 کد رشته جنسیت تعداد محل تحییل محل خدمت رشته تحییلی اولویت های یشنهادی

 43725 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( صیدون موزش مشاورهآ 1

 43735 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( صیدون آموزش مشاوره 2

 43553 مرد 0 کرج صیدون غرافیاآموزش ج 3

 47615 مرد 0 بهبهان صیدون آموزش تربیت بدنی 4

 43606 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( صیدون آموزش ادبیات فارسی 5

 43574 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( صیدون آموزش زبان عربی 6

 43497 مرد 0 دزفو  صیدون آموزش الهیات 7

 43731 مرد 0 و  اکرم(اهواز)رس باغملک آموزش مشاوره 8

 43733 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( باغملک آموزش مشاوره 9

 43528 مرد 0 خرم آباد باغملک آموزش تاریخ 11

 47614 مرد 0 بهبهان باغملک آموزش تربیت بدنی 11

 43604 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( باغملک موزش ادبیات فارسی 12

 43572 مرد 0 رسو  اکرم(اهواز) باغملک آموزش زبان عربی 13

 43495 مرد 0 دزفو  باغملک آموزش الهیات 14

 43686 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( باغملک آموزش علوم اجتماعی 15

 43728 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( هفتکل آموزش مشاوره 16

 43738 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( هفتکل آموزش   مشاوره 17

 43608 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( تکلهف آموزش ادبیات فارسی 18

 43511 مرد 0 دزفو  هفتکل آموزش الهیات 19

 43723 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( ایذه آموزش مشاوره 21

 43732 مرد 2 اندیمشک)امام رضا( ایذه آموزش مشاوره 21

 43527 مرد 0 خرم آباد ایذه آموزش تاریخ 22

 43552 مرد 0 کرج ایذه آموزش جغرافیا 23

 47613 مرد 0 بهبهان ایذه آموزش تربیت بدنی 24

 43603 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( ایذه آموزش ادبیات فارسی 25

 43570 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( ایذه آموزش زبان عربی 26

 43494 مرد 2 دزفو  ایذه آموزش الهیات 27

 43685 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( ایذه آموزش علوم اجتماعی 28

 43750 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( عشایر آموزش مشاوره 29
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 43752 مرد 2 اندیمشک)امام رضا( عشایر آموزش مشاوره 31

 43530 مرد 0 خرم آباد عشایر آموزش تاریخ 31

 47617 مرد 0 بهبهان عشایر آموزش تربیت بدنی 32

 43609 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( عشایر آموزش ادبیات فارسی 33

 43581 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( عشایر موزش زبان عربیآ 34

 43492 مرد 0 دزفو  عشایر آموزش الهیات 35

 43676 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( عشایر آموزش علوم اجتماعی 36

 43724 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( دهدز آموزش مشاوره 37

 43734 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( دهدز آموزش مشاوره 38

 43605 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( دهدز آموزش ادبیات فارسی 39

 43573 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( دهدز آموزش زبان عربی 41

 43496 مرد 2 دزفو  دهدز آموزش الهیات 41

 43687 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( دهدز آموزش علوم اجتماعی 42

 47530 مرد 5 اندیمشک)امام رضا( صیدون آموزش ابتدایی 43

 47529 مرد 9 اندیمشک)امام رضا( باغملک آموزش ابتدایی 44

 47534 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( هفتکل آموزش ابتدایی 45

 47543 مرد 07 اهواز)رسو  اکرم( عشایر آموزش ابتدایی 46

 47528 مرد 9 اندیمشک)امام رضا( ایذه آموزش ابتدایی 47

 47531 مرد 2 ا(اندیمشک)امام رض دهدز آموزش ابتدایی 48

 43726 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( مسجد سلیمان آموزش مشاوره 49

 43737 مرد 2 اندیمشک)امام رضا( مسجد سلیمان آموزش مشاوره 51

 43531 مرد 0 خرم آباد مسجد سلیمان آموزش تاریخ 51

 47616 مرد 0 بهبهان مسجد سلیمان آموزش تربیت بدنی 52

 43575 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( د سلیمانمسج آموزش زبان عربی 53

 43499 مرد 3 دزفو  مسجد سلیمان آموزش الهیات 54

 43689 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( مسجد سلیمان آموزش علوم اجتماعی 55

 43727 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( اللی آموزش مشاوره 56

 43736 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( اللی آموزش مشاوره 57

 43529 مرد 0 خرم آباد اللی آموزش تاریخ 58

 43607 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( اللی آموزش ادبیات فارسی 59

 43498 مرد 0 دزفو   اللی آموزش الهیات 61
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 43688 مرد 2 اهواز)رسو  اکرم( اللی آموزش علوم اجتماعی 61

 43729 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( اندیکا آموزش مشاوره 62

 43730 مرد 0 اندیمشک)امام رضا( اندیکا مشاورهآموزش  63

 47612 مرد 0 بهبهان اندیکا آموزش تربیت بدنی 64

 43602 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( اندیکا آموزش ادبیات فارسی 65

 43571 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( اندیکا آموزش زبان عربی 66

 43493 مرد 0 دزفو  اندیکا آموزش الهیات 67

 43684 مرد 0 اهواز)رسو  اکرم( اندیکا ش علوم اجتماعیآموز 68

 .دبیری های سایر شهر های استان خوزستان ...........

 47533 مرد 00 اندیمشک)امام رضا( مسجد سلیمان آموزش ابتدایی 69

 47532 مرد 2 اندیمشک)امام رضا( اللی آموزش ابتدایی 71

 47527 مرد 05 ا(اندیمشک)امام رض اندیکا آموزش ابتدایی 71

 47630 مرد 0 دزفو  باغملک آموزش کودکان استثنایی 72

 47631 مرد 0 دزفو  ایذه آموزش کودکان استثنایی 73

 

 در ادامهو 

 

 استان خوزستان. شهرهایآموزش ابتدایی سایر 

  

 

 


