
 

دارک الزم:م  

 پوشه مقوایی به همراه گیره؛

 قطعه ( پشت نویسی شده )ترجیحا عکس زمان ثبت نام در آزمون سراسری(؛3) 3*4عکس پرسنلی تمام رخ 

 اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از صفحه اول شناسنامه؛

 اصل کارت ملی و یک برگ تصویر از پشت و روی آن؛

 گواهی موقت( که معدل کل در آن قید شده است و یک برگ تصویر آن؛اصل دیپلم یا اصل گواهی تأیید شده )

 دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی جهت معاینه پزشکی؛

ارائه مدارک و اسناد معتبر برای بهره مندی از امتیاز نخبگی)در صورت دارا بودن( : چنانچه داوطلبین مشمول 

می باشند، الزم است مدارک و  92/70/29مورخ  34/017امه شماره بهره مندی از امتیاز نخبگی موضوع بخشن

)حافظان کل، برگزیدگان ایند. ارائه مدارک و اسناد معتبرمستندات مربوط را به کارگروه بررسی مدارک ارائه نم

ان مسابقان بین المللی قرآن، نخبگان علمی، مهارتی، مخترعان، مبتکران، برگزیدگان المپیادهای علمی، قهرمان

 ورزشی ملی و بین المللی، جشنواره خوارزمی(؛

نزد بانک  9103717113773ریال )بیست و هفت هزار تومان( به شماره حساب  907777فیش واریزی به مبلغ 

 ملی به نام درآمد اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل؛

های دانشگاه فرهنگیان استان  ردیس(: زمان مصاحبه معرفی شدگان رشته های تحصیلی پ1جدول شماره )

 اردبیل

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 حرف اول نام خانوادگی داوطلب روز و تاریخ

 الف، ب، پ 3/3/20 –شنبه 

 ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز 4/3/20 -یکشنبه 

 ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف 5/3/20 -دوشنبه 

 ق، ک، گ، ل، م 3/3/20 -سه شنبه 

 ی ن، و، ه، 0/3/20 -چهارشنبه 



نام و نشانی پردیس های مجری انجام مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان آزمون سراسری  (:9جدول شماره)

 1320سال

 

 نکات مهم:

از معرفی شدگانی، مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 

 . باشند می  20( راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 9شماره )

 اهم شرایط و ضوابط اختصاصی

رشته در  و باالتر )در زیرگروه مربوط( جهت مجاز شدن برای انتخاب 3577کسب حداقل نمره علمی کل 

 گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری

نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد  )دائم یا موقت( به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی

 خدمت

 بومی بودن در کد رشته انتخابی

 در دوره متوسطه دوم )معدل سه پایه اول، دوم و سوم(.  15داشتن حداقل معدل کل 

 حداقل معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.تبصره: 

 به بعد 1/0/1305 ورود به دانشگاه بدو در تمام سال 99 سن حداکثر داشتن 

: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است که به استناد آن در آزمون 1تبصره  

از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ ورودی ثبت نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس 

تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی 

 وی لغو خواهد شد. 

: انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب 9تبصره 

 : حداکثر سن ورود به دانشگاه، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.3زوده نمی شود. تبصره اف

 آدرس اینترنتی نشانی تلفن فاکس جنس پردیس ردیف

 http://a-tab.cfu.ac.ir آخر سعد کوچه کرد احمد -اردبیل 33442799 33441577 مرد عالمه طباطبایی 1

 33934339 33934341 زن بنت الهدی صدر 9
ججین روبروی اداره  میدان -اردبیل

 پست
http://a-ben.te.cfu.ac.ir/  

http://a-tab.cfu.ac.ir/
http://a-ben.te.cfu.ac.ir/


برخورداری از سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی با تأیید 

 پزشک معتمد

ایطی به منزله عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صالحیت های عمومی تحت هر شر

 انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.

از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعالم شده اقدام به 

انتخاب رشته نموده اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صالحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد، بنابراین 

وطلبان از واریز مبلغ تعیین شده خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی این گونه دا

 شود.

از داوطلبان محترم درخواست می شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این 

مصاحبه تحت هیچ اطالعیه به پردیس های تعیین شده مراجعه نمایند. پس از اتمام مهلت مقرر، برگزاری 

 شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها براساس جدول ذیل )جدول شماره 

 در واحدهای تابعه )مراکز آموزش عالی( سطح استان تعیین خواهد شد. 9( دفترچه شماره 1

 


