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 مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

 

در دو  1012 - 1011معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون سراسری 

 صلاحیت خواهند شد. تشخیصمصاحبه و  بصورت جداگانهبخش 

 خواهند شد: ارزیابیمصاحبه و زیر با بررسی شرایط  1012-1011 و دانشگاه شهید رجایی فرهنگیان طبق شیوه نامه ابلاغی و اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه

 تعلیم و تربیتمیزان قابلیت های فردی داوطلبان در راستای توانمندی ها و  ارزیابی

 سطح انتظارات داوطلبان از حرفه معلمی ومیزان انگیزه و علاقه مندی  سنجش

 سلامت و ویژگی های جسمانی داوطلب )بر اساس نتایج حاصل از معاینات پزشکی(بررسی وضعیت 

 .اندکسب کرده  و بالاتر 0011 تراز دعوت شده ینداوطلب 

 می باشند. دوره متوسطه دوم 10کل  حداقل معدلای رادوت شده عافراد د

 است. سال تمام در بدو ورود به دانشگاه 40 ینداوطلب حداکثر سن همچنین 

 

 .بودنخواهد  امکان پذیرانشگاه ها هنگام ورود یا در طول تحصیل به د مهمانیتغییر رشته تحصیلی، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی و انتقال و تقاضای 

 فرد دعوت شده اگر .، فقط یک بار انجام می شود و قابل تکرار نیست 1012-1011داوطب آزمون مصاحبه دانشگاه فرهنگیان برای هر 

 گاهی. تدر محل مصاحبه حاضر نباشد، فرصت دیگری برای مصاحبه نخواهد داشبه هر دلیل موجه و غیر موجه ای ، مصاحبه  در روز

 می افرادی که در دور اول غایب بودند،ستاد هر استانی برای غایبین مصاحبه یک زمان دیگری تعیین می نماید که در این صورت 

 .نندتوانند از این فرصت استفاده نمایند و در مصاحبه شرکت ک

 

 

 نکات مهم پیرامون مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی

 .و مسئولیت آن نیز بر عهده داوطلب خواهد بود می باشدداوطلب  انصراف مثابه یبه  مصاحبه و سایر مراحل گزینشدر  شرکت نکردن

 .گزینش نهایی برای مصاحبه حذف می شوند مراحلزش و پرورش نباشد از افرادی که صلاحیت های تخصصی یا عمومی آنها مورد تایید آمو

 .گیردمی  انجام سکونتاستان محل  مصاحبه اختصاصی از معرفی شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در
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 0012 - 0011در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان  کنندهمصاحبه  تیمویژگی های اعضای 

روانشناسی و راهنمایی و یک از یک متخصص گروه علوم تربیتی، یک متخصص گروه  متشکل  1401 - 1402 فرهنگیان در مصاحبه دانشگاه کنندهمصاحبه  تیم

 .می باشد زیر درج شدهمتخصص از گروه علوم انسانی با شرایط 

و بالاتر در رشته های تحصیلی علوم تربیتی )کلیه گرایش ها( روان شناسی یا مشاوره و راهنمایی )کلیه گرایش ها، دارای نظام  ارشد  کارشناسی داشتن مدرک تحصیلی

 مشاوره ترجیحاً دارای پروانه اشتغال از سازمان مربوطه(روانشناسی از سازمان روانشناسی و 

 (مراکز تربیت معلم سابق و دانشگاه های تربیت دبیر)فرهنگیان سال سابقه تدریس در دانشگاه 0ترجیحاً دارای حداقل 

ری، تایید اولیه مصاحبه گران و عوامل اجرایی، سای پردیس های مجئمقدمات مصاحبه، همکاری با رو آماده سازیمصاحبه دانشگاه فرهنگیان؛  شیوه نامه مضمونبراساس 

 . اجرایی مصاحبه در استان هاست تیمپزشک معتمد، هماهنگی با هسته گزینش و اطلاع رسانی به موقع به داوطلبان واجد شرایط، از جمله وظایف ۲انتخاب 

 معاینات پزشکی

موارد پزشکی مورد  .دبیر شهید رجایی توسط پزشک معتمد آموزش و پرورش انجام می گیرد سلامت بدنی و جسمانی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان و تربیت

 :به شرح زیر است بررسی

 قدرت بینایی : قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز حداقل ده بیستم 

 نداشتن کوررنگی و انحراف چشم 

  دسی بل باشد 04کمتر از قدرت شنوایی : قدرت شنوایی داوطلب نباید. 

 

 ییرجا دیشه ریدب تیو ترب انیدانشگاه فرهنگ یثبت نام حضور یمدارک لازم برا

 :لازم استدر روز مصاحبه مدارک زیر  کپیبه همراه داشتن اصل و 

 کارت ملی و شناسنامه 

 ) دفترچه درمانی ) در صورت وجود 

  معدل کل دیپلم در آن درج شده باشدمدرک دیپلم یا گواهی تایید شده که. 

  که در سال جاری گرفته شده باشد 3*0یک قطعه عکس. 

 

 0012 - 0011نکات مهم پیرامون روز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی 

 فعالیت و عضویت مدارک  ،مسابقات قرآنی  ،مقام ورزشی  ،؛ مثل لوح تقدیرها کسب کرده اید( ییزای فعالیت کرده اید و چه چهزمینه  ی خود)در چهرزومه  .1

 .باشد شما نفع به مدارک این دادن ارائه ممکن است سیاسی عقیدتی و احکام سوالات بخش در داشته باشید،زیرا ناخودت همراه رو … و بسیج
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ن کمم) !م می کنید یا نه را گ شما خودتانآیا  تا بررسی کنندبپرسن  سوال سختاز شما یک  است ه نفس و شجاعت داشته باشید. ممکناعتماد ب در مصاحبه .2

 اشد(پاسخ دادن به سوال برایشان مهم نب است

والات . این سسوال نشودعینا  راز فرد دیگ ه می شودو ممکنه سوالاتی که از یک نفر پرسید نخواهد شدپرسیده  داوطلباز  لزوما همه این سوالات کهدقت کنید  .3

 .آمده استعوت به مصاحبه شدن بدست از تجربیات افراد مختلفی که د

 ید. نابخو موجود هست را  برایتان این پی دی افتا از سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان که در  ۰۵۱سعی کنید حداقل  .0

 .بشودبول ق پایینو کسی با رتبه  ودرد بش عالیبا رتبه خیلی  است فردی ربطی به رتبه شما نداره و ممکن این هست که مصاحبه هیچ رنکته خیلی مهم دیگ .5

  

می توانند در روز مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در  دانشگاه فرهنگیاندر صورت عدم تمایل به تحصیل در داوطلبین  نکته : 

 .ند یا در مصاحبه اختصاصی شرکت نکننددانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اقدام نمای

 

 0011سوالات مصاحبه فرهنگیان 

 در اینترنت درمورد هر یک سوال جستجو کنید و سعی کنید به زبان خودتان و کوتاه و مختصر یک جواب برای سوالات تمرین کنید.

 برای خواندن قران نیاز به صوت نیست فقط شمرده و آرام بخوانید.

 خواندن قرآن کریم .1

 نماینده مجلس شهرتان کیست؟ .2

 در مورد شهیدان شهرتان چه اطلاعاتی دارید؟  .3

 چه کارهی علمی تا به حال انجام داده اید؟ .0

 هدفتان از انتخاب شغل معلمی چیست؟ .5

 اگر بچه ها در حین تدریس به شما توهین کنندشما چه می کنید؟  .6

 آیا اینترنت می روی؟با اینترنت چه کاری انجام می دهی؟  .7

 ایتهای مفیدی را می شناسی؟چه س .8

 اهل مطالعه هستید؟چه کتاب های مفیدی را می شناسی؟ .9

 یکی از ویژگی های خوب و یکی از ویژگی های بد خودت را بگو؟  .14

 دوست داری معلم ابتدایی باشی یا دبیرستان؟  .11

 چه ویژگی هایی را در خودت دیدی که آمدی سراغ معلمی؟ .12

ای تربیت معلم زدی؟حال اگر شما یکی از آن رشته ها را همراه با رشته ی تربیت معلم قبول شوی کدام یک را چه رشته هایی را بالاتر از رشته ه  .13

 انتخاب می کنی؟

 چه فعالیت های فرهنگی و مذهبی داری؟  .10

 چه کار می کنی؟-اگر با مدیر مدرسه در مورد موضوعی اختلاف نظر داشته باشی .15

 ؟اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنید .16
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 اگر شما بعد از اتمام تحصیل به جای دور بیاندازند می روید یا نه ؟  .17

 کدام یک از معلمان مدرسه را دوست دارید؟ و چرا؟ .18

 اثار تاریخی شهر خود را نام ببرید ؟ .19

 کدام یک از معلمانتان از نظر شما معلم جالبی نبوده و چرا؟  .24

 رفتار شما با معلمان چگونه بود؟ .21

 ره نهایی بچه ها کسی اذیت کرد آیا از نمره او کم می کنید یا نه؟اگر موقع رد کردن نم  .22

 موقعی که وارد شدید امکان دارد به شما بخندند تا ببینند چه عکس العملی را دارید ؟  .23

 در مورد یه موضوع دلخواه تدریس کن؟  .20

 نام آخرین کتابی که خوندی چی بود نام نویسنده آن چه کسی بود؟خیلی مهمه  .25

 حال عصبانی شده اید؟ آیا تا به  .26

 اولین کاری که در رفتن به کلاس می کنید چیست؟  .27

 خودتان را معرفی کنید؟  .28

 را توضیح دهید؟ 88؟سران فتنه  88فتنه   .29

  چگونه نابود شد؟نقش رهبری در از بین بردن فتنه 88فتنه  .34

 در مورد غدیر خم چه می دانید؟ .31

 چیست؟ نگهبان شورای وظایف-جمهوری ریاست وظایف-مجلس وظایف–وظایف رهبری   .32

 شورای نگهبان از چه نفراتی تشکل شده است؟  .33

 مجلس را چه کسی انتخاب می کند؟-ریاست جمهوری-رهبر  .30

 ولایت فقیه یعنی چه؟ .35

 ضرورت ولایت فقیه را توضیح دهید؟  .36

 مرجع تقلید شما کیست؟چگونه او را انتخاب کردید؟  .37

 داشته باشد؟مرجع تقلید باید چه ویژگی هایی -ولایت فقیه .38

 اهل نماز جماعت هستید؟اگر به نماز جماعت دیر برسید چه کار انجام می دهید؟  .39

 حکم استفراغ در زمانی که روزه هستید؟ .04

 زمانی؟ چه چیست؟در –غسل هایی که واجب است  .01

 حکم آمپول زدن در زمان ماه رمضان؟  .02

 سیگاری هستید؟چرا نیستید؟دوستان سیگاری دارید؟ .03

 دوستتان سیگار می کشد با او چه برخوردی انجام میدهید؟اگر دیدید   .00

 نماز جمعه می روید؟طریقه ی خواندن نماز جمعه؟  .05

 اهل خواندن قرآن هستید؟قرآن بخوان؟  .06

 نماز غفیله؟ نماز میت؟  .07

 چیست؟-آیا اخبار را می بینید؟اخبار در چه ساعت هایی پخش می شود؟مهم ترین خبر سیاسی که اکنون وجو دارد .08

 الت چیست؟عدالت مطلق کی به وجود می آید؟نمونه هایی از عدالت را در کشورمان نام ببرید؟عد  .09

 در مورد امام زمان چه می دانید؟  .54
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 اهل فیلم دیدن هستید؟نظرتان در مورد فیلم قلاده های طلا چیست؟  .51

 چند تن از وزیران احمدی نژاد را نام ببرید؟  .52

 ببرید؟چند تن از وزیران روحانی را نام   .53

 کسانی که تا به حال رئیس جمهور کشور شدند؟  .50

 بنیان گذار جمهوری اسلامی چه کسی بود؟در مورد انقلاب و بنیان گذار انقلاب چه می دانید؟  .55

 ساله ی دفاع مقدس چه می دانید؟ 8در مورد جنگ   .56

 ساله در چه تاریخی شروع شد ؟کی به اتمام رسید؟8جنگ   .57

 در چه تاریخی انقلاب سلامی ایران پیروز شد؟مردم در چه زمانی رای به جمهوری اسلامی دادند؟ .58

 آیا در راهپیمایی ها شرکت می کنید؟در آخرین راهپیمایی که شرکت کردید کیک و ساندیس هم دادند؟اصلا چرا در راهپیمایی شرکت میکنید؟  .59

 ت کنیم؟))به صحفه ی آخر شناسنامه ات نگاه می کند((آیا در انتخابات شرکت می کنی؟اصلا چرا باید شرک  .64

 چند تن از شهیدان اهل قلم را نام ببرید؟در مورد شهیدان شهر خودت چه می دانید؟  .61

 چرا موهایت اینگونه است؟))می خواهند عکس العمل شما را ببینند((  .62

 وضع لباس پوشیدن شما همیشه به اینگونه است؟چرا اینگونه لباس می پوشید؟  .63

 چای می آورند و می گویند چای بخور؟تاطرز چای خوردن شما را ببینند .60

 آیا رساله مرجع تقلید خود را نگاه کرده ای؟ رساله اش چگونه است؟  .65

 دولت احمدی نژاد را چگونه ارزیابی می کنید؟  .66

 نظرتان در مورد دولت روحانی؟  .67

 چند نمونه از معضلات جامعه را نام ببرید؟ صد در صد  .68

 می چه مشکلاتی را دارد؟شغل معل  .69

 روز معلم شهادت چه کسی است ؟  .74

 چه کارهایی روزه را باطل می کند ؟  .71

 احتیاط واجب چه معنایى دارد؟؟  .72

 در مورد اعضا خانواده ات توضیح دهید؟ خیلی مهم است سوال صد در صد  .73

 در صورت فراموشی سجده و همچنین تشهد در نماز چه کار می کنید؟  .70

 ایتان را تیغ انداخته اید؟ تا به حال ریش پرفسوری گذاشته اید؟تا به حال ریش ه  .75

 فرق مرجع تقلید با ولی فقیه چیست؟  .76

 رییس قوه قضاییه چه کسی است؟رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کسی است؟  .77

 فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان  .78

 صحبت های رهبر را گوش می کنید؟  .79

 مذهب چه کسی هستیم؟  .84

 رو نام ببرید؟نماز واجب   .81

 آخرین صحبت رهبر را بگویید  .82

 اخرین نماز ایات رو کی خوندی؟نماز آیات چگونه است؟ .83
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 اگر سگی ظرفی را لیس زد باید چگونه ان را پاک کرد؟  .80

 مطهرات را نام ببرید؟  .85

 فرق اذان و اقامه در چیست؟  .86

 قیام متصل به رکوع چیست؟  .87

 تعداد افراد شورای نگهبان چند نفر است ؟ .88

 ان چند جز و حزب دارد؟قر  .89

 کدام سوره دو تا بسم الله دارد؟  .94

 تا کنون چند بار سیگار کشیده اید؟  .91

 حجاب در خانواده شما چگونه هست؟ .92

 تیر چه واقعه ای است 2واقعه  .93

 روز صنعت ملی شدن نفت ؟  .90

 موافق ادامه دادن تحریم ها هستید؟ .95

 تغییر و تحولات در سوریه ؟ .96

 خونی باشد حین نماز خواندن بفهمد احکام ان چیست؟اگر کسی یک جایی از لباسش   .97

 تیمم را انجام دهید؟  .98

 شکیات نماز را نام ببرید؟  .99

 مکان های زیارتی کجا رفته اید؟  .144

 دی چه نظری دارید؟ 6درباره   .141
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