نكات و سئواالت مهم و رايج
سئوال 1

پاسخ
توجه

اگر داوطلب در چنداستان بصورت هم زمان مصاحبه داشت چه اقدامي بايد بكند

-6درصورت انجام مصاحبه در يكي از استان ها  ،مبادرت به چاپ فرم ( گواهي انجام مصاحبه در استان اوليه ) از سايت دانشگاهآزاد
اسالمي مشهد فرمائيد.
-3فرم ( گواهي انجام مصاحبه در استان اوليه ) بايد توسط رياست استان مزبور امضاء و ممهور گردد
-2فرم گواهي مزبوربه دفتررياست واحد مشهدارائه گرديده ودرصورت دستورمقتضي همراه باسايرمدارك براي انجام مصاحبه اقدام گردد
تمام عمليات فوق در بازه زماني  65/4/32تا  65/4/35در ساعات اداري قابل اقدام مي باشد

سئوال 2

آيا زمان مصاحبه قابل تغيير و جابجا كردن مي باشد

زمان مصاحبه فقط در زمان اعالم شده مي باشد بجز موارد زير :
-6داشتن مصاحبه در همان روز در استان ديگر
پاسخ
-3موارد خاص غير مترقبه و غير قابل پيش بيني با ارائه مدارك ومستندات به رياست دانشگاهآزاد اسالمي استان خراسان رضوي و
اخذ دستور مقتضي
توضيح :تمام عمليات فوق در بازه زماني  65/4/32تا  65/4/35در ساعات اداري قابل اقدام مي باشد
سئوال 3

پاسخ
توضيح

آيا  Linkپرداخت اينترنتي نداريم

امكان پرداخت از پورتال دانشگاه وجود ندارد و ترجيحا پرداخت از طريق باجه بانكي انجام گيرد.
به ازاي هررشته  -گرايش – استان يك فيش به مبلغ  277777ريال واريز گردد  .وفيش بانكي در هنگام حضور ارائه گردد.
چنانچه ضرورت داشت از محل خودپرداز) (ATMبانك ملي مستقر در دانشگاه نيز مي توان اقدام نمود و بعلت پاك شدن اطالعات
رسيد مزبور به مرور زمان مي بايستي كپي رسيد مزبور تهيه و همراه اصل آن ارائه گردد

سئوال 4

آيا براي هر رشته يك فيش جداگانه بايد پرداخت نمود

پاسخ

به ازاي هررشته – گرايش در هر استان بايد يك فيش جداگانه پرداخت نمود و اصل فيش مزبور را در زمان مراجعه ارائه نمود.

سئوال

5

پاسخ
توضيح

-6چنانچه شماره شناسنامه معادل كد ملي باشد لطفا دو حالت بدون صفر اوليه و يا با صفر اوليه را امتحان نمائيد
-3اگر داراي چند شماره موبايل مي باشيد براي هريك از شماره موبايل ها بصورت جداگانه امتحان نماييد
شماره موبايل وارد شده در هنگام ثبت نام مبناي بررسي و مقايسه مي باشد

سئوال 6

پاسخ

آيا براي اسكان مي توان ا زخوابگاه و مراكز رفاهي دانشگاه استفاده نمود

در صورت نياز لطفا با شماره 22و 76625323226اداره امور خوابگاهها و يا با رياست امورخوابگاه آقاي حامد با شماره تلفن
 76206470570هماهنگي فرمائيد.

سئوال 7

پاسخ

در هنگام وارد كردن كد شناسه  /پرونده  +شماره شناسنامه  +موبايل اطالعات مشاهده نمي شود

امكانت رفاهي دانشگاه

 -6براي غذاي ظهر امكان استفاده از رستوران پرديس دانشگاه با هزينه شخصي در محل مجموعه فرهنگي آيت ا ...هاشمي
رفسنجاني فراهم مي باشد
-3براي تهيه انواع ساندويج–نوشيدني هاي سردوگرم وسايرتنقالت ترياي واقع درمجموعه سلف سرويس دانشجويي فعال مي باشد
-2امكان استفاده از خدمات اينترنتي و  WIFIدر محل دانشگاه بصورت رايگان فراهم مي باشد.
آدرس  :بلوار اماميه – خ استاد يوسفي – مجتمع دانشگاهي دانشگاهآزاد اسالمي مشهد – اداره كل فناوري اطالعات وارتباطات – تلفن – 25532663ايميل
fava@mshdiau.ac.ir

