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 نام خداه ب

صيلي تحهاي رشته ، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاينه و گزينشچند برابر ظرفيت شدگاناعالم اسامي معرفياطالعيه 

  1401آزمون سراسري سال داراي شرايط خاص 

شامل: دانشگاههاي شهيد و موسسات آموزش عالي  يط خاص دانشگاههاداراي شراهاي تحصيلي رشته متقاضيانوسيله به اطالع بدين

شاهد، ع ضاييمطهري،  صدالوم ق سالمي ايران، علوم ،  سيماي جمهوري ا شكي بقيهو  شكي ارتش،  اهللپز شته )عج(، علوم پز ر

غير  طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه،مديريت بيمه اكو دانشگاه عالمه رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران،

قم، -دانشااكده ومو ع عالي تربيت مربي عقيدتي سااياسااي ساا اهيزد، علوم انتظامي امين، ، مشااهد -انتفاعي امام رضااا ) (

شته صيلي كارداني ر سي هاي تح شنا شكي  هايفوريتو كار ستاني پز شته هاي كاردانپيش بيمار ساس و ر صرفا برا ي پذيرع 

-دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي  هاي تحصيليدانشگاههاي علوم پزشكي و كدرشتهسوابق تحصيلي 

فرم انتخاب  در 1140را در آزمون سراسري سال مذكور هاي دانشگاهاز رشته كدچند يا هاي تحصيلي، يك وزمان انتخاب رشته كه در تهران

از بين هاي تحصتتيلي ظرفيا هر يك از رشتتتهشتتدنان چند برابررستتاند كه فهرستتا استتامي م رفيمي ،انداينترنتي خود انتخاب نمودهرشتتته 

رعايا تقدم انتخاب  ، بااندكسب كرده ظرفيا الزم را برابر حدنصاب چند را انتخاب نموده و موسسات مذكورهاي ي كه كدرشته محلمتقاضيان

  .اسا شدهسازمان درج  اين رسانياطالع درناه رشته در

 :نمايدزير جلب ميبه نكات  راهاي فوق هاي تحصيلي دانشگاهيك از رشته رشدنان چند برابر ظرفيا هم رفيلذا توجه 

به شرح برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل نزينش  طبقنزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعالم خواهند شد كه  در الف(

و  شود ذيربط تائيدمركزي نزينش هيأت عمومي آنان نيز توسط و صالحيا ندوشاين مرحله موفق  اين اطالعيه شركا نموده و در مندرج در

صاب نمرهرنيز  رشته فوق راضوابط انتخاب سا  .كسب نمايند همرشته را  نهايي براي هر لميع عايا نموده و همچنين حدن الزم به توضيح ا

 شد. اعالم خواهد( اواخر شهريور ماه)سراسري  آزمون هاي متمركزرشته به همراه نتايج ساير هااين دانشگاهنهائي شدنان اسامي پذيرفته كه

ضيانم رفي  ب( شد و م رفيبه عنوان چند برابر ظرفيا، به منزلة قبولي نمي متقا سا الزم شدنانبا  در نزينش مختلف مراحل انجام براي ا

سس سوياز  شده ت يين آدرس مقرر به هايتاريخ ضي نمايند. در اين اطالعيه مراج ه اتمؤ سسه  متقا سا به يك و يا دو مؤ م رفي ممكن ا

شد شده ضيانلذا ، با شده يمتقا صورت تمايلكه به دو مؤسسه م رفي  براي انجام مراحل مختلف  دو به يك مؤسسه و يا هرند نتوامي اند در 

سا بديهي نزينش مراج ه نمايد. صراف زلةمن به ،در هر مورد م رفي نزينش مراحل انجام براي مراج ه عدم ا شته در نزينش از قط ي ان يا  ر

شته سه ذيربط  هاير س ض يا  و شد خواهد تلقيآن مؤ ضيو سياولويا در متقا ضمناً شودمي هاي ب دي وي برر كارنامه ستون نتيجه  در. 

 .دشوداشتن شرايط نزينش درج مي به منزله عدم (1يك ) كدرشته مربوطه آنان عدد در مقابل نهائي

اين اطالعيه  مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج دررشته محل ا  يك يا چند كدكه نسبت به انتخاب  يمتقاضيانون دسته  ج(

  :باشدعدم معرفي ونها به يكي ا  داليل ذيل مي اند،در اين مرحله معرفي نشده امااقدام نموده 

  .باشندميشرايط خاص را دارا تحصيلي داراي هاي شانس قبولي در اولويتهاي باالتر ا  كدهاي مربوط به رشته -1

  .باشندمعرفي در اين مرحله ميعلمي ال م براي ه فاقد حداقل نمر -2

 نهايي مشخص خواهد شد. نتايج در كارنامه ،در اين مقطعدليل عدم معرفي ونان بنابراين 

اين  هيچگونه اعتراضي در (.و..عدم رعايا استان بومي  و يا متقاضيترتيب اولويا انتخاب رشته علمي و نمره  )اعم ازمتفاوت  داليل به بنا (د

مجاز به انتخاب  متقاضتتيانبراي ، ماهمهر  اوايل در ،اعالم نتايج نهائي پس از وباشتتد پذيرفته نمي متقاضتتيانستتوي  تايج ازاعالم ن ازمرحله 

مقرر اين سازمان در زمان  اطالع رساني تكميل فرم انتخاب رشته خود در درناه كه نسبا به 1140هاي تحصيلي آزمون سراسري سال رشته

ضيانلذا ، برداري خواهد بودقابل رؤيا و بهرهكارنامه نتيجه نهايي تهيه و  ،انداقدام نموده سبا به  يمتقا مندرجات كه پس از دريافا كارنامه ن

 . دينخود را مطرح نما درخواسا ،دليل د به استناد پرينا كارنامه نتيجه نهائي در موعد مقرر باتواننبراي آنان سواالتي وجود دارد، ميآن 

ــه سه ذيربط، براي اطال  ا  برنامه  مانشدگان چندبرابرظرفيت ميمعرفي (ـ س ست قبل ا  مراجعه به مو و مكان، مدارك  يباي

رساني اطال  درگاهمورد نيا  و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به 

 مراجعه نمايند. نيز  محل مصاحبهشده يا ارگان معرفي موسسه 

 :ك ا  موسساتهريو ودرس درگاه اطال  رساني  برنامه  ماني و(
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موسسات آموزش عالي  ودانشگاهها  تحصيليهاي شدنان چند برابر ظرفيا هر يك از رشتهدر رديف م رفي هااسامي آني كه فهرسا متقاضيان 
عمومي  هايمراحل مختلف مصاحبه و بررسي صالحيا به منظور اطالع  از زمان انجام 01/06/1401از تاريخ  الزم اسا ،ذيل اعالم شدهجدول 

 .مراج ه نمايند به درناه اطالع رساني دانشگاه به آدرس زير
 درگاه اطال  رسانيودرس  تاريخ مراجعه نام دانشگاه رديف

 www.shahed.ac.ir 01/06/1401 دانشگاه شاهد تهران تحصيلي هاي رشته 1
 www.motahari.ac.ir 01/06/1401 دانشگاه شهيدمطهري تحصيلي هايرشته 2

3 
علوم قضايي و دانشگاه ارشد علوم قضايي كارشناسي و كارشناسي رشته

 خدمات اداري دادنستري
01/06/1401 www.ujsas.ac.ir 

4 
موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه عالمه مديريا بيمه اكو  رشته

 طباطبائي تهران
01/06/1401 www.atu.ac.ir 

 01/06/1401 دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران رشته 5
آدرس درناه اطالع رساني دانشگاه تهران مراج ه 

 نمايند.
 www.refah.ac.ir 01/06/1401 هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهرانرشته 6
 www.iribu.ac.ir 01/06/1401 هاي تحصيلي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرانرشته 7

8 
-هاي تحصيلي دانشكده آموزش عالي تربيا مربي عقيدتي سياسي سپاه رشته

 قم
01/06/1401 www.smc.ac.ir 

9 
ارشاد دانشگاه  -كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و م ارف اسالمي رشته

 مشهد -غيرانتفاعي امام رضا)ع(
01/06/1401 www.imamreza.ac.ir 

 01/06/1401 اهلل )عج(پزشكي بقيههاي تحصيلي دانشگاه علومرشته 10

www.bmsu.ac.ir  
شدنان اعالم از طريق ارنان ذيربط به م رفي

 خواهد شد.
 

 www.ajaums.ac.ir 01/06/1401 دانشگاه علوم پزشكي ارتشهاي تحصيلي  رشته 11

12 
اهلل پزشكي بقيهنيروري انتظامي در دانشگاه علوم فرماندهيهاي تحصيلي رشته

 )عج(
---- 

شدنان اعالم از طريق ارنان ذيربط به م رفي
 خواهد شد.

 

13 
در  و ارت دفا و بورسيه  نيروي انتظامي فرماندهيهاي تحصيلي رشته

 دانشگاه علوم پزشكي ارتش
---- 

شدنان اعالم از طريق ارنان ذيربط به م رفي
 خواهد شد.

 
 www.yazd.ac.ir 01/06/1401 هاي تحصيلي دانشگاه يزدرشته 14

15 
هاي تحصيلي كارداني و كارشناسي فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني رشته

هاي علوم پزشكي وزارت بهداشا، درمان و آموزش دانشگاهها و دانشكده
 پزشكي

01/06/1401 

الزم اسا با توجه به استان و شهرستان محل 
( مندرج در 2اقاما خود و مطابق جدول شماره )

ذيل اين اطالعيه به دانشگاههاي علوم پزشكي 
مشخص شده مراج ه نمايند. قبل از مراج ه به 
موسسات اعالم شده براي انجام مصاحبه، براي 
اطالع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و 
شرايط عمومي و اختصاصي جها انجام مراحل 

به درناه مصاحبه، م اينه و يا ساير مراحل نزينش 
ذبربط مراج ه  موسسه محل مصاحبهرساني اطالع

 نمايند.

 ---- و امنيا ملي اطالعتات هاي تحصيلي مربوط به دانشگاهرشته 16

هاي تحصيلي دانشگاه اطالعات و رشته از متقاضيان
امنيا ملي مت اقباً و بصورت مستقيم از سوي 
 دانشگاه فوق براي انجام مراحل مصاحبه، م اينه و

دعوت ب مل خواهد  ساير مراحل مختلف نزينش
به عبارت ديگر در اين مرحله اسامي براي اين آمد؛ 

 شود.ها اعالم نميكدرشته

17 
هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تمامي كد رشته

 تهران-تربيا دبير شهيدرجايي
01/06/1401 

آموزش و كل مراج ه به درناه اطالع رساني اداره 
 پرورش پيوسا اين اطالعيه

 علوم انتظامي امين 18

م رفي شدنان استان تهران به مركز نزينش و  03/06/1401در تاريخ 
استخدام فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي ايران . به نشاني : تهران 
ميدان فردوسي، خيابان استاد نجات الهي،تقاطع خيابان سميه و م رفي 
شدنان ساير استانها به مراكز نزينش و استخدام فرماندهي انتظامي 

نمايند.  استان مربوطه مراج ه

 01/06/1401 وزارت بهداشا هاي پذيرش صرفا براساس سوابق تحصيلي كاردانيرشته 19
به آدرس درناه اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي 

 مراج ه نمايندد استان بومي خو

 

http://www.iribu.ac.ir/
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 توضيحات: 

شته هاي   (الف سامي چند برابر ظرفيا براي كدر شگاه علوم دريايي  31256مهندسي دريانوردي و  -31255ا شتي )موتور( دان مهندسي ك

 امتتام ختتمتتيتتنتتي )ره( نتتوشتتتتتهتتر بتته دلتتيتتل عتتدم وجتتود داوطتتلتتبتتان واجتتد شتتتتترايتتط اعتتالم نشتتتتتده استتتتتا.

مهندسي - 30812پذيرش متمركز و بدون مصاحبه در كدرشته هاي با توجه به درخواسا دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار براي ب( 

مهندسي كشتي )موتور( در اين مرحله فردي براي مصاحبه م رفي نشده اسا. اسامي قبولين در اين رشته محلها در  - 30812دريانوردي و 

 اواخر شهريور  اعالم  خواهد شد.

شتهكد در تمامي شدگان چندبرابر ظرفيتمعرفي  ج( صيلي  هاير شگاهتح سهاي دان شگاه هنگيان و فر پردي تربيت دبير دان

 :بومي و داراي تعهد استخدام( متقاضيانهاي مخصوص )رشته نتهرا -شهيدرجايي
برابر ظرفيا رشتتته هاي تحصتتيلي متمركز دانشتتگاه هاي  انجام مصتتاحبه و بررستتي صتتالحيا هاي عمومي)نزينش( م رفي شتتدنان چند

 براساس استان بومي در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهدبود. 1401تربيا دبيرشهيدرجايي درآزمون سراسري سال دانشگاه  فرهنگيان و

 نظر حتماً شركا  نموده باشند( مراحل مورد كه در )م رفي شدنان دقا نمايند

  تذكر ات مهم :

حضور نيافتن در مهلا مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل نزينش آن به هر دليل به منزله انصراف از تحصيل در رشته هاي مورد  -1

صرفاً به عهده داوطلب  سئوليا آن  نيز  شهيد رجايي تلقي مي نردد. م شگاه تربيا دبير  شگاه فرهنگيان و دان نياز آموزش و پرورش در دان

خواهد بود.

ل كنتر دستورال مل پرورش، با رعايا دقيق مفاد مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيا هاي عمومي م رفي شدنان به آموزش و انجام -2

خواهد نرفا. به داوطلبان توصيه مي مجري مصاحبه ابالغ شده، صورت  راكزاجتماعي كه به م نذاري و فاصله 19 ويروس كروناو مراقبا 

نزينش، نكات بهداشتي را نيز  به طور كامل  وني كننده و زدن ماسك درتمام مراحل  انجام مصاحبه وشود ضمن همراه داشتن مواد ضد عف

و به دقا رعايا نمايند.

شتده و درحالتا قرنطينته ويتا در بيمارستتان بستتري متي باشتند بته شترطي كته درطتول  19م رفي شدناني كه مبتتال بته كويتد  -3

مجتري  توستط  والتدين داوطلتب و يتا وكيتل قتانوني داوطلتب  بته مركتز آنتان،  مستتندات پزشتكي متدت  انجتام مصتاحبه، متدارك و

 تخصصتتي، در ( از آختترين روز مصتتاحبه20) مصتتاحبه ارائتته شتتود. مصتتاحبه از ايتتن نونتته داوطلبتتان، حتتداكرر بتتا نذشتتا بيستتا روز

راستتتاي  نرفتتا. درپتترورش، در استتتان بتتومي داوطلتتب صتتورت خواهتتد  صتتورت تأييتتد ستتالما وي توستتط پزشتتك م تمتتد آمتتوزش و

بود.   اقدامي ميسر نخواهد صيانا از حقوق ساير داوطلبان آزمون، ب د از انقضاي مهلا مقرر،

نيرد از فرايند نزينش نهايي براي دانشگاه پرورش قرار نمي و زشهاي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموداوطلباني كه صالحيا -4

شهيد رجايي حذف خواهند شد.فرهنگيان و دانشگاه تربيا دبير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 مرحله انجام مصاحبه اختصاصي
(آدرس مندرج  در اين اطالعيه براساس دانشگاه م رفي شده )

بعدي مراجعه  مرحلهبه  )درصورت تأييد  در مصاحبه مراحل حضور

 :شود(

پذيرش و كنترل مدارك ومستندات (1

هاي جسماني بررسي ويژني (2

انجام مصاحبه اختصاصي  (3

 مراحل بررسي صالحيت هاي عمومي  :

تكميل آن؛ سايا و پرينا فرم اطالعات از (1

 2تحويل فرم تكميل شده وتصوير شناسنامه وكارت ملي و (2

قط ه عكس به نماينده نزينش درنزديك ترين اداره آموزش 

وپرورش محل سكونا 

جها انجام مصاحبه  ؛استان بوميمراج ه به هسته نزينش  (3

نزينش با هماهنگي و اطالع رساني قبلي هسته نزينش

 مرحله بررسي صالحيت ها ي عمومي
(بومي براساس توضيحات اين اطالعيهاستان   هسته نزينش)



 گزينش وبررسي  صالحيت ها ي عمومي  اختصاصي مصاحبه انجام مراحل
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 نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحيت هاي عمومي گزينش  الف (:
سال  سري  سرا سته از داوطلبان آزمون  شته 1401توجه آن د شدنان چند برابر ظرفيا ر سامي آنان در رديف پذيرفته  شگاه را كه ا هاي دان

دارد: وف ميفرهنگيان و دانشگاه تربيا دبير شهيد رجايي اعالم شده اسا به رعايا موارد ذيل م ط

نسبا به تكميل دقيق آن و الصاق  )مندرج در ذيل اين اطالعيه( 2فرم شماره  "فرم اطالعات فردي" ( نسخه پرينا2) تهيه دو پس از -1

نسخه و مدارك خواسته شده در فرم مزبور اقدام و به همراه )يكسري( تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي  يك قط ه عكس به هر

پرورش )نماينده نزينش( محل سكونا خود تحويل  ساعا از تاريخ انتشار اسامي در سايا مزبور به اداره آموزش و 48ف مدت حداكرر ظر

نمايند. 

دقا كافي م مول نردد. بديهي اسا مسئوليا هر نونه نقص و... در تكميل فرم، به عهده  "فرم اطالعات فردي"الزم اسا در تكميل  -2

 داوطلب مي باشد

ل فرم و يا عدم  تحويل  به موقع آن به نماينده نزينش آموزش و پرورش محل ستتكونا، به منزله انصتتراف از تحصتتيل در عدم تكمي -3

هاي مذكور بوده و برابر مقررات، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.دانشگاه

اهدنرفا.طريق هسته نزينش استان بومي داوطلب صورت خو بررسي صالحيا هاي عمومي نزينش م رفي شدنان از -4

ب(: اقدامات الزم براي انجام بخشي از مراحل گزينش و مصاحبه  اختصاصي 

دانشگاه تربيا دبير شهيدرجايي مي باشد.  شرايط قانوني براي پذيرش دانشجو م لم در دانشگاه فرهنگيان و انجام مصاحبه اختصاصي از 

 تمديد مهلا اعالم شده، يا انجام مصاحبه مجدد و باشد.امكان پذيرمي مهلا مقرر مندرج در اين اطالعيه صرفاً در انجام مصاحبه تخصصي،

 تحا هر شرايطي امكان پذير نخواهد بود.

سا  شدنان م رفي .1 شته هاي مورد نياز آموزش والزم ا صاحبه در ر شگاه تربيا دبير پرورش در براي انجام م شگاه فرهنگيان و دان  دان

به شرح جدول هاي استاني دانشگاه فرهنگيان مديريا پرديس آدرس سايا  با مراج ه به ، ب دي اقدامات  پيگيري براي رجايي شهيد

 .اقدام نمايند https://www.sru.ac.ir رجايي شهيد و يا پرتال دانشگاه تربيا دبير )مندرج در ذيل اين اطالعيه( 1 شماره

از طريق  احبه دانشتتگاه فرهنگيان ايجاد نردد. مت اقباَم رفي شتتدنان دقا نمايند چنانچه تيييري در مراكز مجري مصتت :1يادووري 

 استان  بومي اعالم خواهد شد.مديريا پرديس هاي استاني دانشگاه فرهنگيان 

م رفي شدنان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيا دبيرشهيد رجايي به صورت متمركز در  انجام مصاحبه  اختصاصي از : 2يادووري 

هد فا.  تهران صتتتورت خوا به منظور پيگيري امورنر به نشتتتتاني  مقتضتتتي استتتتا  گاه مزبور  تال دانشتتت به آدرس  پر مربوط، 

https://www.sru.ac.ir .مراج ه نمايد 

دانشگاه تربيا دبير شهيد رجائي-خيابان شهيد ش بانلو  -لويزان -نشاني: تهران

 رشته هاي مورد به منزله انصراف از تحصيل در ل،ساير مراحل نزينش آن به هر دلي مهلا مقرر براي انجام مصاحبه و عدم حضور در .2

ش آموزش و نياز شگاه فرهنگيان و دان صرفاً به عهده داوطلب  نردد ورجايي تلقي مي شهيد گاه تربيا دبيرپرورش در دان مسئوليا آن 

 خواهد بود.

صي  به عمل خواهد از .3 صا صاحبه  اخت شدناني م ضوابط مندرج  م رفي  شرايط و شماره )آمد كه داراي  ( راهنماي انتخاب 2دفترچه 

شته و دفترچه  سا ها"ر سال  "بخش پيو سري  سرا صالحي ب دي  1401آزمون  شور  آموزش سنجش سازمان و اطالعيه هاي ا ك

شتن حداقل م دل كل  و باالتر در زيرنروه نروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، 6500)كسب نمره علمي كل دا

دوم و سوم(، برخورداري از سالما كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي  ي دوم )م دل سه پايه  اول،دوره متوسطه در 14

سن شتن حداكرر  سن انجام وظيفه م لمي، دا شگاه ) سال تمام در 24 ح شند. درغير اين  1/7/1377بدو ورود به دان به ب د( و ..( با

 منتفي خواهد بود.صورت انجام مصاحبه اختصاصي، 

حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.تبصره(: 

شدنان چند برابر ظرفيا با ويژني .4 سماني م رفي  صي" ‹ج› بخش 9رعايا بند  هاي ج صا ضوابط پذيرش و  "شرايط اخت شرايط و 

شگاه فرهنگيان و دام لم مت هد خدما در رشته تربيا دانشجو شگاه تربيا دبيرهاي تحصيلي دان رجايي، بايد توسط پزشك  شهيد ن

نيرد. در غير اين صتتورت، انجام  مهلا مقرر در زمان انجام مصتتاحبه مورد تأييد قرار پرورش، صتترفاً در م تمد واجد شتترايط آموزش و

 بود. مصاحبه امكان پذير نخواهد

بررستتي صتتالحيا هاي عمومي، اختصتتاصتتي و پرورش جها  م رفي داوطلب از ستتوي ستتازمان ستتنجش آموزش كشتتور به آموزش و .5

سي ويژني شهيدرجايي تلقي نمي نردد. درهمچنين برر شگاه تربيا دبير شگاه فرهنگيان و دان سماني به منزله قبولي در دان  هاي ج



5



سوي آموزش و شده از  صالحيا هاي افراد م رفي  صي و )موفقيا در پرورش صورت تأييد  صا صاحبه اخت صالحيا هاي  تاييد م

)كنكور(  (، نزينش علمي نهايي آنان درمقايستته باستتاير داوطلبان آزمون، براستتاس ضتتوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبيعمومي

 اند و با درنظرنرفتن اولويا هاي انتخابي داوطلب، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد نرفا.كسب نموده

بود كه صالحيا تخصصي داوطلب  مراكز مجري مصاحبه، به اين مفهوم خواهد يك از تأييد مصاحبه تخصصي داوطلب در هر تبصره(:

هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيا دبيرشهيد هاي انتخابي در پرديسم رفي شده به آموزش وپرورش، براي رشته محل

سا. بنابراين درصورت تاييد  رجايي و رشته بهداشا مدارس، صالحيا هاي عمومي)نزينش( داوطلب توسط مورد تأييد قرار نرفته ا

ضوابط ومقررات  سري و بارعايا  سرا ساس  نمره علمي آزمون  شور برا سنجش آموزش ك سازمان  دبيرخانه هيات مركزي نزينش، 

 مربوط، نزينش نهايي را انجام خواهد داد.

سال 2) با توجه به اصالحات دفترچه شماره .6 سري  سرا شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه  1401( آزمون  به داوطلبان م رفي 

ساس آخرين  شور به دقا مطال ه نموده و  برا سنجش آموزش ك سازمان  سايا  صالحات ب دي دفترچه مزبور را از طريق  شود ا مي 

اصالحات اعالم شده، براي انجام مصاحبه تخصصي اقدام نمايد. 

لبان م رفي شتتده درصتتورت عدم تمايل به تحصتتيل در كد رشتتته محل انتخابي دانشتتگاه فرهنگيان و دانشتتگاه تربيا داوطتبصتتره(: 

دبيرشتتهيدرجايي و بهداشتتا مدارس، مي توانند در زمان انجام مصتتاحبه با ارائه درخواستتا كتبي نستتبا به انصتتراف ازتحصتتيل در 

 تخصصي و بررسي صالحيا هاي عمومي شركا نكنند. مراحل مصاحبه هاي مزبور اقدام نموده و يا دردانشگاه

شتهتييير  .7 صيلي، انتقال و شرايطي(، تييير )تحا هر نرايش، تييير اولويا انتخابي و ر شگاه جابجايي در دوره تح ها و بل كس بين دان

 بدو ورود و يا در طول تحصيل تحا هيچ شرايطي امكان پذيرنخواهد بود.  در

نظام تربيا م لم و تأمين منابع انستتاني ت ليم و تربيا رستتمي عمومي نظام جمهوري استتالمي  برنامه زير 5با توجه به هدف عملياتي  .8

نحوه جذب منابع انساني » ماده واحده 4پرورش و همچنين تبصره  و آموزش عالي شوراي 17/4/1398مورخ  965ايران مصوب جلسه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي،  هر نونه  27/8/1399 مورخ 833جلسه  مصوب « در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش

ساس نياز  شي و تربيتي در آموزش و پرورش، بر ا شاغل آموز ستخدام در م صورت مي پذيرد.  بنابراين « براي بوم خدما »نزينش و ا

ه قطع رابطه استتتخدامي  خواهد بود. بوم خدما به منزل ب د از طي فرايند پذيرش و استتتخدام، خارج شتتدن نيرو )فرد قبول شتتده( از

 تييير سهميه استان محل خدما، فاقد موضوعيا مي باشد. بنابراين 

از سوي كليه داوطلبان و همچنين مقررات نظام   1401اختصاصي آزمون سراسري سال  ضوابط عمومي و مسئوليا رعايا شرايط و .9

 مزبور، به عهده آنان خواهد بود.در مراحل مختلف آزمون  (جنس مردوظيفه عمومي )داوطلبان 

بيستتتم( و نداشتتتن دوچشتتم بدون عينك و لنز، )حداقل دهدهم يا هر)قدرت ديدهرچشتتم حداقل پنج قدرت بيناييقدرت بينايي:  .10

كوررنگي و انحراف چشم(  

 باشد،لزامي ميا دو چشم، در 20/16داشتن ديد حداقل  چشم و هر 10/10اصالح با عينك و لنز، داشتن ديد پس ازتبصره: 

شگاه مزبور در .11 سازمان مركزي ويا پرديس هاي دان سط  شگاه فرهنگيان پس از ثبا نام قط ي، تو شدنان دان صيل پذيرفته   محل تح

 )سطح همان استان( ت يين خواهد شد.   واحدهاي تاب ه داراي مجوز

محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان پرديس  براي تشكيل در نفر( 18)حداقل  كالس هاي كه به حدنصاب الزم:  1تبصره

به تشخيص خود نسبا به جابه جايي پذيرفته شدنان درسطح پرديس هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته شدنان حق هيچگونه 

تلقي خواهدشد. "كان لم يكن "اعتراضي را نخواهند  داشا  درغير اين صورت، قبولي آنان

 ه جايي در بين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان ممنو  مي باشد.انتقال و جاب:  2تبصره

ستانها( و يا دانشگاه تربيا دبيرشهيدرجايي با توجه به نروه  مجري مصاحبه در )مراكز پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان مصاحبه در .12 ا

( نروه آزمايشتتي مربوط، در 2) ارههاي مورد نياز آموزش وپرورش مندرج در دفترچه شتتممحل آزمايشتتي مربوط، براي كليه كد رشتتته

 دانشگاههاي مزبور مي باشد.

صل و .13 شتن ا صاحبه به همراه دا شركا درم سنامه  جها  شنا صوير مدارك )كارت ملي ، صورت وجود  ديپلم ويا  دفترچه درماني،ت در

سا ( ويك قط ه عكس  شده ا شده   3× 4نواهي تأييد شده كه م دل كل درآن قيد  شد ) ترجيحاً عكسي كه درسال جاري نرفته  با

 كه موقع ثبا نام درآزمون ازطريق پسا الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشورارسال شده اسا(، الزامي اسا.

 13تا  8ساعا  )صبح از 06/1401 /17شنبه مورخ پنجليايا روز  1401 /06 /03شنبه مورخ پنجم رفي شدنان: روز مصاحبه  زمان .14

 ( اسا.18تا 14و ب د از ظهر
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يا  ي مديريا پرديس هاي استان بومي دانشگاه فرهنگيان وزمان دقيق انجام مصاحبه از داوطلبان م رفي شدنان، به وسيله: 1تذكر

 رجايي، ت يين خواهد شد. شهيد دانشگاه تربيا دبير

رجايي، از  شهيد دانشگاه تربيا دبيريا  م رفي شدنان موظفند با مراج ه به سايا مديريا پرديس هاي استان بومي دانشگاه  و :2تذكر

طريق  از 01/06/1401 تاريخ شود ازبه داوطلبان توصيه مي 19زمان و مكان دقيق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شيوه بيماري كوويد 

 زمان دقيق مصاحبه، مطلع شوند. ( از مكان و1) پرورش جدول شماره سايا اينترنتي اداره كل آموزش و

به شتتماره ابالغي  19/8/1400موضتتوع مصتتوبه هيئا محترم وزيران در جلستته مورخ  ت رفه هاي آزمون ستتراستتري، براستتاس جدول .15

، هر يك از داوطلبان م رفي شده براي هزينه مصاحبه و بررسي صالحيا هاي عمومي، با 23/8/1400 هتتتت مورخ 58817ت /93630

صد و ده هزار) 000/910 رعايا موارد فوق، مبلغ صاحبه  ريال به (نه سط مركز مجري م صي، تو صا صاحبه اخت سابي كه در زمان م ح

 اعالم مي نردد، واريز نموده و اصل فيش واريزي را به مركز مزبور تحويل نمايند. 

توجه: از داوطلباني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به شرايط و ضوابط اعالم شده اقدام به انتخاب رشته 

اند، مصاحبه اختصاصي انجام نمي پذيرد. فلذا اين نونه داوطلبان از واريز مبلغ فوق الذكر خودداري نمايند. بديهي اسا مبلغ هنمود

  شود.واريزي برنشا داده نمي

ليكن  بود. دانشگاه تربيا دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي خواهد دانشگاه فرهنگيان و تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در .16

هزينه هاي  مجلس شوراي اسالمي، 8/3/1369قانون مت هدين خدما به وزارت آموزش وپرورش مصوب  6به موجب تبصره ذيل ماده 

 .شد شبانه روزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسر خواهد

شركا در ف اليا هاي فرهنگي و فوق برنامه عالوه .17 شگاه و )مهارتي و برنذراندن  واحدهاي درسي مصوب،  پرديس محل  تربيتي( دان

 مقررات مربوط الزامي مي باشد. رعايا ضوابط و تحصيل نيز با

سا در .18 شته ا شرايط الزم را ندا شود و يا مت اقب آن مشخص نردد كه  مرحله از  هر چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرسا پذيرفته 

شي و ثبا نام، تحصيل و ستخدام آزماي شي از آن  قط ي، قبولي وي ليو يا ا مي نردد وحسب مورد مكلف به پرداخا خسارت هاي نا

 خواهدبود.

 تذكرات مهم :

روزهاي ب د  در صورتي كه روزهاي ت يين شده براي انجام مصاحبه م رفي شدنان كفايا ننمايد، ممكن اسا مصاحبه داوطلب در(:  1

اين اطالعيه براي مصاحبه( ادامه يابد.آخرين روز مهلا مقرر در  تاريخ اعالم شده به داوطلب )حداكرر تا از

شود جها انجام مصاحبه  اختصاصي در روز وتاريخ ت يين شده در اين اطالعيه و با درنظرنرفتن از داوطلبان محترم درخواسا مي(:  2

 (، به محل ت يين شده مراج ه نمايند.1تذكر ذيل جدول شماره )

اعالم آمادني براي پذيرش  "فرهنگيان و دانشگاه تربيا دبيرشهيدرجايي مكلفند، فرم كليه م رفي شدنان چندبرابر ظرفيا دانشگاه (:3

مهلا مقرر( به مركز  )در را تكميل و در زمان  مراج ه براي انجام مصاحبه اختصاصي )پيوسا اطالعيه( "و انجام مصاحبه اختصاصي

  مجري مصاحبه تحويل نمايند.

 با سازمان سنجش آموزش كشوروري غيرحضنحوه ارسال درخواست و يا ارتباط 
به نشاني  وانند سوال يا سواالت خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشورتضمناً متقاضيان درصورت لزوم مي

https://request.sanjesh.org  در ميان بگذارند.نيز  021-42163تلفن  و يا در روزها و ساعات اداري با شماره 
 

 

 


