
 راهنماي انجام مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان 
 دانشگاه فرهنگیان  داوطلبان ورود بهضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان 

 مراحل انجام مصاحبه به شرح ذیل اعالم می گردد:

 :برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه 

 07/98/)فقط برادران(7شنبه یکلغایت  06/07/98  شنبه  صبح روز  7:30از ساعت  
 

 سالن انتظار كلینیک از  اخذ فیش نوبت دهي اولیه جهت پذیرش با ارائه كارت شناسایي    1

 مراجعه به اطاق پذیرش جهت كنترل شرایط اولیه و اخذ مدارک الزم براساس نوبت تعیین شده 2

 (طبقه اولبرادران طبقه همکف و خواهران )  انجام معاینات پزشکي 3

 (  مركز آموزش نیروی انساني شهید كامیابتعیین نوبت انجام مصاحبه )  4

 بر اساس نوبت(      تا     ساختمان آموزشي اطاق های  اول)طبقه بر اساس فرم تعیین نوبت  عمومي انجام مصاحبه  5

 (4)بند نوبت دهي مصاحبه تایید برگ انجام مراحل مصاحبه و تحویل به واحد  6

  و مصاحبه  پذیرشمدارک الزم  جهت : 

 از تمام صفحات شناسنامهتصویر سری 2اصل شناسنامه +     1

 پشت و رو برگ تصویر 2اصل كارت ملي   +   2

 برگ تصویر 2دوره متوسطه درج شده باشد  +  هسال 3اصل دیپلم و یا گواهي تایید شده آن كه معدل    3

 پشت نویسي شده )ترجیحاً عکس زمان ثبت نام آزمون سراسری( 3×  4قطعه عکس  5   4

5 

خراسان  اداره كل آموزش و پرورشریال به حساب درآمد اختصاصي  000/340مبلغ  اصل فیش واریزی

 كه(2173011753003) به شماره  ملی بانک نزد  (حساب مركز آموزش نیروی انساني شهید كامیاب)رضوی 

داوطلبان عزیز توجه فرمایند  م خانوادگي و شماره ملي خود را در روی فیش ذكر نموده باشند.نام و نا

 وجود ندارد لذا برای پرداخت سایر هزینه ها كارت بانکي همراه داشته باشید. فت وجه نقداامکان دری

6 
  برگزیدای علمي ، ، تکرانارائه اصل و رونوشت اسناد و مدارک مربوط به  نخبگان علمي ، مهارتي ،مخترعان ،مب

 قهرمانان ورزشي ملي

 تذكرات مهم :

 در صورت عدم ارائه هریک از مدارک خواسته شده پذیرش انجام نخواهد شد 

 .پس از ثبت نام اوليه به ترتيب  موارد اعالم شده در فرم مراحل را پيگيري نماييد 

 ئيد.از متقاضيان محترم انتظار دارد در همه جا نظم را رعايت نما 

  زمان و مراحل مصاحبه با توجه به سهميه استان تمديد نخواهد شد.عدم مراجعه به منزله انصراف از ادامه تحصيل

 در رشته مورد نظر می باشد.

 دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی  مصاحبهاجرایي ستاد 


