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اعالم  (11)كد هاي تحصيلي دانشگاههاي فرهنگيانشدگان هريك ازرشتهداوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي 

 شامل :گرديده، الزم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه تخصصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز 

صل ( ( 11 صل ا سنامه وا سنامه وشنا صوير   سريسري  22  شنا صوير ت صل كارت ملي و 22. . صفحاتصفحاتت صل كارت ملي و ( ا صويربرگ برگ   22( ا صويرت شت و رو   ت شت و رو پ صل ديپلم و يا گواهي 33. . پ صل ديپلم و يا گواهي ( ا ( ا

شد به همراه  شده با صيلي )گواهي موقت ديپلم( كه معدل ديپلم در آن درج  شد به همراه تاييديه تح شده با صيلي )گواهي موقت ديپلم( كه معدل ديپلم در آن درج  صوير برگ برگ   22تاييديه تح صوير ت قطعه قطعه   پنجپنج( ( 44آن. آن. ت

سال جاري .  شده  سي  شت نوي سال جاري . عکس پ شده  سي  شت نوي صي اداره كل آموزش و   بهبه  ریالریال  040040//000000مبلغ مبلغ واريزواريز  ((55عکس پ صا ساب درآمد اخت صي اداره كل آموزش و ح صا ساب درآمد اخت ح

. . اصل فيش واریزی جهت ضبط درپروندهاصل فيش واریزی جهت ضبط درپرونده  ارائهارائه  وو    31100111000003110011100000به شماره به شماره   مليمليبانک بانک نزد نزد   پرورش خراسان رضويپرورش خراسان رضوي

شماره ملي خود را در روی فيش ركر نمایندداوطلبان دقت نمایند نام و نام خانوادگي و شممماره ملي خود را در روی فيش ركر نمایند داوطلبان عزیز توجه فرمایند ))  داوطلبان دقت نمایند نام و نام خانوادگي و 

شید.امکان دریافت  شته با سایر هزینه ها کارت بانکی همراه دا شت 66..((وجه نقد وجود ندارد لذا برای پرداخت  صل و رونو شت ( ارائه ا صل و رونو ( ارائه ا

سابقات بين المللي قرآن ، نخبگان علمي ، مهارتي ،مخترعان  سناد و مدارك مربوط به حافطان كل قرآن و برگزيدگان م سابقات بين المللي قرآن ، نخبگان علمي ، مهارتي ،مخترعان ا سناد و مدارك مربوط به حافطان كل قرآن و برگزيدگان م ا

شنواره هاي معتبر) خوارزمي ،مبتکران ،برگزيداي علمي ،قهرمانان ورزشییي ملي و بين المللي و برگزيدگان جشیینواره هاي معتبر) خوارزمي  شي ملي و بين المللي و برگزيدگان ج     ––رازي رازي   ––،مبتکران ،برگزيداي علمي ،قهرمانان ورز

شته و يا گ شته و يا گفارابي( در ر شکده هاي  فارابي( در ر شجويي آموز سابقات دان شوري م سوم مرحله ك شي مرتبط. رتبه هاي اول تا  شکده هاي  روه آموز شجويي آموز سابقات دان شوري م سوم مرحله ك شي مرتبط. رتبه هاي اول تا  روه آموز

 و مخترعين داراي ثبت اختراع از اداره كل مالکيت صنعتي ،سازمان ثبت اسنادو امالك كشور.و مخترعين داراي ثبت اختراع از اداره كل مالکيت صنعتي ،سازمان ثبت اسنادو امالك كشور.  فني و حرفه ايفني و حرفه اي

ساب برنامه زماني مندرد در جدول و به براسمماب برنامه زماني مندرد در جدول و به    شهدا كو ه : مشممهد ميدان شممهدا كو ه آدرب آدرب   برا شهد ميدان  : م

  فرهنگيانفرهنگيان  11)روبروی اداره كل آموزش و پرورش( كلينيک شماره )روبروی اداره كل آموزش و پرورش( كلينيک شماره سجادی سجادی 
داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب رشته )داشتن حداقل داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب رشته )داشتن حداقل  مصاحبه بعمل خواهد آمد كه مصاحبه بعمل خواهد آمد كه   يياز معرفي شدگاناز معرفي شدگان 

سطه  1111معدل كل معدل كل  ساله متو سه  سطهو باالتر در دوره  ساله متو سه  سماني الزم   --و باالتر در دوره  سماني الزم سالمت رواني و ج شته محل  ––سالمت رواني و ج شته محلبومي بودن در كدر حداكثر حداكثر --بومي بودن در كدر

 ..به بعد( بوده باشند در غيراين صورت انجام مصاحبه منتفي خواهد بودبه بعد( بوده باشند در غيراين صورت انجام مصاحبه منتفي خواهد بود  13761376//77//11متولدمتولدسال سال   2222سن سن 


