
 بسمه تعالي

 اعالم  آمادگي  براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان  چندبرابر ظرفيت  فرم

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي   

  1041سال    آزمون سراسري
----------- كدملي ايدار -----سال-----ماه  ----روز :متولد ------------- فرزند ---------------------- اينجانب

رشته هاي داراي شرايط از سوي سازمان سنجش آموزش كشور   كه براساس اعالم نتايج ------------- ساكن ------------از صادره

يان ودانشگاه تربيت ديف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت دانشگاه فرهنگكه در ر ----------بومي استان   --------درگروه آزمايشي 

ضوابط از مفاد  زم مي شوم كهتلومبدين وسيله متعهد ام قرار گرفته  1041در آزمون سراسري سال  ورشته بهداشت مدارس يبيرشهيدرجايد

ه و مقيود بوه   مطلع بوود  ،آزمون سراسري مزبور ات بعدياصالحاطالعيه و و راهنماي انتخاب رشته هدفترچ "بخش پيوست هاي"مندرج در 

. مي دارم، آمادگي  خود را  اعالم الزم براي مصاحبه اختصاصي ضمن ارائه مدارك ومستندات براين اساس .باشممي  هرعايت ضوابط اعالم شد

فراينود   از ادامه تواندميآموزش وپرورش  ،باشمميشده  محرز گردد كه فاقد شرايط اعالم، ارائه شده چنانچه در بررسي مدارك ومستندات

  عمل آورد.ه ب   ممانعتبراي رشته هاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي   و انجام مصاحبه اختصاصي پذيرش

  منمي باش               دردوره متوسطه دوم مي باشم10معدل  حداقل فارغ التحصيل نظام جديد آموزشي بوده وداراي -1

               مه متوسطه مي باشم                نمي باشدردور10معدل  حداقل آموزشي بوده و ودارايقديم نظام فارغ التحصيل  -2

چون درنظام آموزشي جديد تحصيل كردم نيازي به مدرك پيش            منمي باش            داراي مدرك پيش دانشگاهي مي باشم -3

              .  مي باشدندانشگاهي 

هواي  بخش پيوستمندرج در ررشته هاي مورد نياز آموزش وپرورش انشجو دبا علم وآگاهي قبلي از شرايط وضوابط اختصاصي پذيرش د -0

كه در سايت سوازمان سونجش    بعدي اتاصالح وو مفاد اطالعيه 1041آزمون سراسري  سال در ( راهنماي انتخاب رشته2دفترچه شماره )

 ام.نموده رشتهآموزش كشور درج شده است، اقدام به انتخاب 

 موفقيت در مصاحبه  اختصاصي  و بررسي صالحيت هاي عموومي بوه منزلوه قبوولي    مطلع مي باشم كه  ،دهاعالم ش شرايط وضوابط وفق -5

بررسوي   و واجدشورايط مصواحبه  اختصاصوي    چنانچه نمي گردددردانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي  اينجانب

سازمان سونجش   توسط ،مربوط براساس ضوابط 1041اينجانب در آزمون سراسري سال  نهايي علمي زينشگ ،باشم هاي عموميصالحيت 

  شد. گرفته و اعالم  نتيجه نهايي خواهد آموزش كشور انجام

چنانچه درهرمرحله از ، 1041( انتخاب رشته آزمون سراسري  سال 2دفترچه شماره ) بخش پيوست هاي شرايط وضوابط مندرج دربا توجه  -6

از ادامه  مي باشم بومي بودن، معدل،سن، و.. ازجمله شرط شرايط مزبور اقدفمشخص شود كه  تحصيل اي تخصصي ويابررسي صالحيت ه

 خواهم بود. ي مربوطمکلف به پرداخت هزينه ها مصاحبه و يا تحصيل محروم شده و ،فرآيند پذيرش 

قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش  6ه ذيل ماده به موجب تبصردر صورت قبولي و تحصيل در رشته هاي موردنياز آموزش وپرورش،  -7

 مجلس شوراي اسالمي،هزينه هاي شبانه روزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسرخواهدشد.   8/3/1361وپرورش مصوب 

رناموه)مهارتي  عالوه برگذراندن  واحدهاي درسي مصوب، در كليه فعاليت هاي فرهنگي و فوق ب زم مي شوم درصورت قبولي،تلمتعهد وم -8

 وتربيتي( دانشگاه وپرديس محل تحصيل نيز بارعايت ضوابط ومقررات مربوط كه الزامي بوده شركت نمايم.

مصاحبه درپرديس هاي دانشگاه فرهنگيان)مراكز مجري مصاحبه دراستانها( ويا دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي با توجه به گروه  -9

     تلقي خواهدشد. ازمون مزبور (2اي موردنياز آموزش وپرورش مندرج دردفترچه شماره )آزمايشي مربوط،براي كليه كد رشته محل ه

نتايج رشته هاي داراي شرايط خاص آزمون كارنامه  "مدارك الزم مندرج در اطالعيه سازمان سنجش به انضمام  پيوست ها  شامل تصوير -14

اخوذ   www.sanjesh.orgبه نشاني  ت سازمان سنجش آموزش كشورسايازرا نتايج كارنامه پرينت ) خواهدبود.  " 1041سراسري سال 

 نمايد( 

 تحويل پرديس / دانشگاه محل قبولي نمايم.  14/7/1041زم مي شوم كه درصورت قبولي، اصل گواهي ديپلم را حداكثر تاتلمتعهد وم -11
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