
راهنماي انجام مراحل مصاحبه پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان 
رشته های نیمه متمرکز و مرحله تکمیل ظرفیت

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان مرحله اول  دانشگاه فرهنگیان مراحل انجام مصاحبه به شرح ذیل اعالم می گردد:
برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه : از ساعت ٧:٣٠ صبح روز دوشنبه ٩٦/١٠/١١
داوطلبانی كه قبالً در رشتههاي متمركز پردیسهاي دانشگاه فرهنگیان معرفيشدهاند نیازی به انجام 

مصاحبه مجدد نمی باشد. ولی  ميبایست جهت تکمیل فرم تعهد ادامه تحصیل رشته نیمه متمرکز/ 
تکمیل ظرفیت به محلهاي تعیین شده مراجعه نمایند.   

  اخذ فیش نوبت دهی اولیه جهت پذیرش با ارائه کارت شناسایی با مراجعه به درمانگاه فرهنگیان 
شماره ۱ واقع در ابتدای خیابان امام خمینی کوچه سجادی (مقابل اداره کل آموزش و پرورش) ۱

مراجعه به اطاق پذیرش جهت کنترل شرایط اولیه و اخذ مدارک الزم براساس نوبت تعیین شده ۲
انجام معاینات پزشکی ۳

انجام مصاحبه تخصصی بر اساس فرم تعیین نوبت (پردیس شهید بهشتی و پردیس شهید هاشمی نژاد) ۴
تایید برگ انجام مراحل مصاحبه و تحویل به واحد پذیرش پردیس ۵

مدارک الزم  جهت ثبت نام :  

۱  اصل شناسنامه +  ۱ برگ تصویر
اصل کارت ملی   +  ۱ برگ تصویر ۲

۳  اصل دیپلم و یا گواهی تایید شده آن که معدل ۳ ساله دوره متوسطه درج شده باشد  + یک برگ تصویر
۴  3 قطعه عکس ۴ × ۳ پشت نویسی شده (ترجیحاً عکس زمان ثبت نام آزمون سراسری)

اصل فیش واریزی مبلغ 330/۰۰۰ ریال به حساب درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی (حساب سازمان دانش آموزی) نزد بانک ملی به شماره ۰۱۱۰۳۰۱۶۹۴۰۰۹ که نام و 

نام خانوادگی و شماره ملی خود را در روی فیش ذکر نموده باشند.
۵

ارائه اصل و رونوشت اسناد و مدارک مربوط به  نخبگان علمی ، مهارتی ،مخترعان ،مبتکران    
،برگزیدای علمی ،قهرمانان ورزشی ملی ۶

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

پس از ثبت نام اولیه به ترتیب  موارد اعالم شده در فرم مراحل را پیگیري نمایید. 

از متقاضیان محترم انتظار دارد در همه جا نظم را رعایت نمائید. 

زمان و مراحل مصاحبه با توجه به سهمیه استان تمدید نخواهد شد.عدم مراجعه به منزله انصراف از ادامه  

تحصیل در رشته مورد نظر می باشد.
ستاد اجرایی مصاحبه  دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی


