
 بسمه تعالي

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

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي   

 1400سال    آزمون سراسري
 

 

----- كدملي داراي -----سال-----ماه  ----روز :متولد ------------- فرزند ------------------------- اينجانب

رشته هااي داراي شارايا از           كه براساس اعالم نتايج ------------- ساكن ------------از صادره---------------

ديف معرفي شدگان چنادبرابر  كه در ر ----------بومي استان   --------سوي سازمان سنجش آموزش كشور  درگروه آزمايشي 

ومتلامم  بدين وسيله متعهد ام قرار گرفته  1400يان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي  در آزمون سراسري سال ظرفيت دانشگاه فرهنگ

آزمون سراسري  ات بعدياصالحاطالعيه و و راهنماي انتخاب رشته هدفترچ "بخش پيوست هاي"ضوابا مندرج در از مفاد  مي شوم كه

، الزم براي مصاحبه اختصاصي ضمن ارائه مدارك ومستندات براين اساس .باشممي  شدهه و مقيد به رعايت ضوابا اعالم مطلع بود ،ممبور

 ،باشام ماي شاده   محرز گردد كه فاقد شرايا اعاالم ، ارائه شده چنانچه در بررسي مدارك ومستندات. مي دارمآمادگي  خود را  اعالم 

براي رشته هااي دانشاگاه فرهنگياان ودانشاگاه تربيات       صيو انجام مصاحبه اختصا فرايند پذيرش از ادامه تواندميآموزش وپرورش 

  عمل آورد.ه ب    ممانعتدبيرشهيدرجايي  

  منمي باش               دردوره متوسطه دوم مي باشم14معدل  حداقل فارغ التحصيل نظام جديد آموزشي بوده وداراي -1

               مدردوره متوسطه مي باشم                نمي باش14معدل  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 

بخش پيوستمندرج در ررشته هاي مورد نياز آموزش وپرورش با علم وآگاهي قبلي از شرايا وضوابا اختصاصي پذيرش دانشجو د -4

اصالحي بعدي كه در سايت سازمان  وو مفاد اطالعيه   1400آزمون سراسري  سال در ( راهنماي انتخاب رشته2دفترچه شماره )هاي 

 ام.نموده رشته م به  انتخاب سنجش آموزش كشور درج شده است، اقدا

 موفقيت در مصاحبه  اختصاصي  و بررسي صالحيت هاي عمومي به منمله قبوليمطلع مي باشم كه  ،اعالم شده شرايا وضوابا وفق -5

بررسي  و واجدشرايا مصاحبه  اختصاصي چنانچه نمي گردددردانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي  اينجانب

ساازمان   توساا  ،مرباو   براساس ضوابا 1400اينجانب در آزمون سراسري سال  نهايي علمي مينشگ ،باشم هاي عموميت صالحي

  شد. گرفته و اعالم  نتيجه نهايي خواهد سنجش آموزش كشور انجام

چنانچاه  ،  1400( انتخااب رشاته آزماون سراساري  ساال      2دفترچه شماره ) بخش پيوست هاي شرايا وضوابا مندرج دربا توجه  -6

 ،از اداماه فرآيناد پاذيرش     مي باشم شرايا ممبور اقدفمشخص شود كه  تحصيل درهرمرحله از بررسي صالحيت هاي تخصصي ويا

 خواهم بود. ي مربو مکلف به پرداخت همينه ها مصاحبه و يا تحصيل محروم شده و

نتايج رشته هاي داراي شرايا خاا   كارنامه  "ام مدارك الزم مندرج در اطالعيه سازمان سنجش به انضم پيوست ها  شامل تصوير -7

باه نشاااني   ساايت سااازمان سانجش آماوزش كشااور   ازرا نتاايج  كارنامااه پرينات  ) خواهادبود.  "1400آزماون سراساري سااال   

www.sanjesh.org  )اخذ نمايد 
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