
 هنگيان و تربيت دبير شهيد رجاييهاي فر شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم در دانشگاه) 2                      ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 2 صفحه 2شماره   پيوست
 

  رجايي شهيد هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير معلم متعهد خدمت در رشته شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو) 2
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران،    63ماده › ب‹در راستاي اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به استناد بند 

هـاي مختلـف تحصـيلي در مقطـع      هاي اسـالمي و نيـاز دوره   و ارزشوزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني 
هاي عمومي  داوطلبان در صورت احراز صالحيت. پذيرد كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو معلم مي

توانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحـل مزبـور، در صـورت قبـولي، ادامـه       هاي بعدي آزمون، مي و اطالعيهراهنما اين دفترچه و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در 
 . تحصيل نمايند

هاي مخصوص داوطلبـان بـومي هـر     محل  كدرشته. شود پذيري اعمال مي در پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي بومي -1 :شيوه پذيرش) الف
/ پـرديس (ها با توجه به دامنه پـذيرش كـه در سـتون     گزينش نهايي توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر يك از كدرشته محل. اند استان در جداول مجزا از هم مشخص شده
هاي مورد نياز آموزش و پرورش دقت نمايند  داوطلبان متقاضي رشته -2 .پذيرد رت ميدرج شده، و مطابق ضوابط ذيل صو) محل خدمت/ مخصوص يا اولويت پذيرش داوطلبان بومي

تواننـد در   دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي مخصوص داوطلبان بومي استاني درج شده باشد، همه داوطلبان بـومي آن اسـتان مـي     چنانچه در يك كدرشته محل
تمـامي   17/4/1397بر اساس مصوبه دوازدهمين جلسـه شـوراي سـنجش و پـذيرش دانشـجو مـورخ        -3 .شرايط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمايندصورت تمايل با رعايت ساير 

ي درنظر گرفته شـده اسـت   هايي كه اولويت براي شهر يا بخش خاص محل  باشند اما در كدرشته هاي مربوط به استان خود مي محل  داوطلبان بومي هر استان مجاز به انتخاب كدرشته
محـل  «) يا بخـش (شهر   4از ) يا بخش(شهر  2حداقل (هايي كه داراي اولويت هستند  ها يا بخش ابتدا داوطلبان بومي آن شهر) محل نوشته شده است اين موضوع در مقابل كدرشته(

رشته تعيـين شـده،   ) يا بخش(با شهر » محل تولد«، »حصيلي دو سال ماقبل آخرمحل اخذ مدرك ت«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »اخذ مدرك تحصيلي سال آخر
، از داوطلبان بومي همان )داوطلب واجد شرايط بومي شهر يا بخش براساس دامنه پذيرش وجود نداشته باشد(شوند و در صورتي كه ظرفيت خالي بماند  پذيرش مي) تطابق داشته باشد

شايان ذكر است از پذيرفته شدگان تعهد الزم بـراي خـدمت در شـهر يـا بخـش منـدرج در محـل خـدمت         . شود اند، پذيرش انجام مي نتخاب نمودهاستان كه كدرشته محل مزبور را ا
/ بـومي مخصوص داوطلبـان  / پرديس(مندرج در ستون ) محل خدمت(نياز آموزشي : 1تذكر  .اخذ خواهد شد» محل خدمت/ مخصوص داوطلبان بومي / تحصيلپرديس محل «ستون

داوطلب پذيرفته شده نهايي مكلف است به مدت دو برابر طول تحصيل، تعهد خدمت محضري بـراي خـدمت در   . يابد تحت هر شرايطي براي پذيرش استاني تغيير نمي) محل خدمت
باشد در  مي) منطقه/ شهرستان/ چند شهر(و يا در يك بوم هايي كه به صورت استاني، شهرستاني  تعيين محل خدمت كدرشته محل: 2تذكر  .محل مذكور به آموزش و پرورش بسپارد

قانون متعهدين خدمت به صورت قطعي اعـالم خواهـد    3خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصيل به استناد ماده ) استان بومي داوطلب(اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط 
تعيين محل صدور حكم آزمايشي در بين مناطق آموزشي تابعه جهت برقـراري حقـوق   . استنكاف از انجام تعهد تلقي خواهد شد عدم مراجعه به محل خدمت تعيين شده، به منزله. شد

و اقـدام بـه    هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي باشـد  چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل -4 .باشد در طول تحصيل، در اختيار اداره كل استان مي
هاي انتخابي تا حدود دو برابر ظرفيت پذيرش، براي  هاي مزبور بنمايد، براساس ضوابط و مقررات از ميان واجدين شرايط در آزمون براساس اولويت هاي دانشگاه انتخاب كدرشته محل

معرفـي داوطلـب جهـت انجـام     . ه آموزش و پرورش معرفي خواهنـد شـد  هاي عمومي و تخصصي از سوي سازمان سنجش آموزش كشور ب انجام مصاحبه تخصصي و احراز صالحيت
 رشـته  انتخاب به شدن مجاز براي مربوط زيرگروه در باالتر و 6500 كل نهايي نمره حداقل كسب -5 .گردد هاي مزبور تلقي نمي مصاحبه تخصصي به منزله قبولي نهايي در دانشگاه

هـاي عمـومي و تخصصـي داوطلـب معرفـي شـده، بعـد از انجـام مصـاحبه تخصصـي و بررسـي             چنانچه صـالحيت  -6 .است ضروري سراسري آزمون در مربوط آزمايشي گروه در
/ بخـش (يرش بـومي  هاي عمومي مورد تأييد آموزش و پرورش قرار گيرد، سازمان سنجش آموزش كشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولويت بر مبناي دامنـه پـذ   صالحيت
و با در نظر گرفتن نمره كل نهايي زيرگروه و گروه آزمايشي مربوطـه داوطلـب در مقايسـه بـا سـاير داوطلبـان،       ) وضيحات كدرشته محل مندرج در دفترچه آزموناستان ت/ شهرستان

كسـب  : تـذكر . گـردد  هاي مزبور تلقي نمي شگاههاي عمومي به منزله قبولي فرد براي دان بنابراين موفقيت در مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحيت. گزينش نهايي را انجام خواهد داد
و با رعايـت شـرايط و   ) طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور(نمره كل نهايي باالتر در زيرگروه آزمايشي گروه آزمايشي مربوط در مقايسه با ساير داوطلبان در كدرشته انتخابي 

گيـرد از فراينـد گـزينش نهـايي بـراي دانشـگاه        ي تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش و پرورش قرار نميها داوطلباني كه صالحيت) 7 .ضوابط آموزش و پرورش، الزامي است
  .فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي حذف خواهند شد

التـزام بـه قـانون    ) 3. در قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران   اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده ) 2. تابعيت جمهوري اسالمي ايران) 1 :شرايط عمومي) ب
عدم اعتيـاد بـه مـواد    ) 6. نداشتن سابقه محكوميت جزايي يا كيفري مؤثر) 5 .داشتن سالمت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام وظايف محوله) 4. اساسي جمهوري اسالمي ايران

  . دانشگاهي يا متوسطه دوم داشتن گواهينامه پايان دوره پيش) 7. مخدر، دخانيات و الكل و هر نوع مواد اعتيادآور
در آزمون سراسري خواهـد  جهت مجاز شدن براي انتخاب رشته در گروه آزمايشي مربوط ) در زيرگروه مربوط(و باالتر  6500كسب حداقل نمره علمي كل ) 1 :شرايط اختصاصي) ج
داشـتن حـداقل   ) 3). آغاز تا پايـان دوره تحصـيل در دانشـگاه    از(هاي دولتي و غيردولتي  به نهادها و سازمان) دائم يا موقت(هد خدمت گونه رابطه استخدامي يا تع نداشتن هيچ) 2. بود

سال تمـام در بـدو    22سن  داشتن حداكثر) 4. معدل كل، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد داشت قلحدا: تبصره). سوممعدل سه پايه اول، دوم و (دوم  دوره متوسطه در 15معدل كل 
كنـد، بنـابر ايـن     نـام مـي   اي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثبت محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه: 1تبصره ). به بعد 1/7/1375(ورود به دانشگاه 

اي، قبـولي وي   وطلب به وجود آمده باشد معتبر نيست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، در هر مرحلهنام در آزمون، در مدارك هويتي، به ويژه تاريخ تولد دا تغييراتي كه پس از ثبت
حداكثر سـن ورود بـه دانشـگاه،     :3تبصره . شود انجام خدمت سربازي و يا سوابق كاري و موارد ديگر، تحت هيچ شرايطي به سقف سني داوطلب افزوده نمي :2تبصره . لغو خواهد شد
بخـش گـزينش بـومي فصـل اول دفترچـه راهنمـاي        5مالك تعيين استان بومي داوطلب، مطالب مندرج در صـفحه  : 1تذكر : احراز بومي) 5. ايطي تغيير نخواهد داشتتحت هر شر

/ 17/4ش و پـذيرش دانشـجو مـورخ    براساس مصوبه دوازدهمين جلسه شـوراي سـنج  : 2تذكر. شود باشد كه در كارنامه داوطلب درج مي مي 1397انتخاب رشته آزمون سراسري سال 
محـل اخـذ مـدرك    «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخـر «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«شهر 4شهر از  2، مالك تعيين شهر بومي داوطلب، تطابق حداقل 1397

، مـالك تعيـين   1397/ 17/4ن جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشـجو مـورخ   براساس مصوبه دوازدهمي: 3تذكر. باشد با شهر رشته مي» محل تولد«، »تحصيلي دو سال ماقبل آخر
محل اخذ مدرك تحصيلي دو سـال  «، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال ماقبل آخر«، »محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر«بخش  4بخش از  2بخش بومي داوطلب، تطابق حداقل 

وجود مجوز استخدامي، محل صدور حكم استخدام آزمايشي همان بخش، شهر و استان بومي داوطلـب بـوده كـه در    در صورت ) 6. باشد با بخش رشته مي» محل تولد«، »ماقبل آخر
بر اين اساس تغيير سـهميه اسـتان   . كارگيري بعد از فراغت از تحصيل به عهده اداره كل استان خواهد بود مسؤوليت ساماندهي و به. ستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است

دانشـجويان  ) 7. باشـد  ممنـوع مـي  ... مت قبل از شروع به كار و ايفاي تعهد، تحت هر شرايط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تكفل، سرپرستي خانواده، فوت والدين و غيره محل خد
نماينـد، در   كه با استفاده از قانون آموزش رايگـان تحصـيل مـي     )1396به استثناي پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال (ها و موسسات آموزش عالي  دوره روزانه دانشگاه

انصراف دايـم خـود را بـه محـل تحصـيل       20/12/1396نام در آزمون حداكثر تا تاريخ  هاي مورد نياز آموزش و پرورش را انتخاب نمايند كه قبل از شروع ثبت توانند رشته صورتي مي
از دانشـگاه و موسسـه    1397نام در آزمون سراسـري سـال    راهنماي ثبت) 1(دفترچه شماره  44مندرج در صفحه ) 3(طابق فرم شماره اعالم نموده و فرم انصراف قطعي از تحصيل، م

فه معلمـي، بـا   برخورداري از سالمت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني براي حسن انجام وظي) 8. باشد آموزش عالي ذيربط دريافت نموده باشد، در غير اين صورت مجاز نمي
توانايي در رعايت مخارج تمام حروف و اداي كلمات و عبارات به طـور كامـل و   (توانايي گفتاري ) 8-1: ها و معيارهاي زير تأييد پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش با مالك

در دو چشـم و يـا پـس از اصـالح بـا       20/16ز اصالح با عينك و داشتن ديد حداقل در يك چشم و يا پس ا 10/10داشتن ديد (قدرت بينايي ) 8-2). نداشتن لكنت زبان به هر ميزان
رمـان در هـر دو قرنيـه،    ، هر نوع نقص ميدان بينايي در يك يا هر دو چشم، دوربيني غيرقابل درمان و نيستاگموس شديد هر دو چشـم، ضـايعات وسـيع، شـديد و غيرقابـل د     )عينك

، )ها بالمـانع اسـت   باشد، ممنوع بوده و در بقيه رشته ها ضروري مي هايي كه شناخت رنگ و طيف نوري در آن هاي گروه هنر و رشته ي و رشتههاي آموزش ابتداي براي رشته(كوررنگي 
بـا  : وزن و قـد ) 8-4). بي بشنودمتري به خو 6داوطلب بايد صداي نجوا را از فاصله . بل باشد دسي 40كمي شنوايي داوطلب نبايد بيش از (قدرت شنوايي ) 8-3. نابينايي در يك چشم

حله مصاحبه تخصصي و انجـام  توجه به مقتضيات هر استان و متناسب با وظايف شغل معلمي به تشخيص اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات كه در مر
بدني و علوم ورزشي، مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربيـت بـدني و علـوم     حداقل قد الزم براي داوطلبان رشته تربيت. گيرد معاينات پزشكي، مورد سنجش قرار مي

ها و نداشتن كراهت منظر در اثر سوختگي، سـوانح يـا ديگـر عوامـل در صـورت يـا        تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اندام) 8-5 .باشد ها و مؤسسات آموزش عالي مي ورزشي دانشگاه
عـدم ابـتال بـه    ) 8-7. اي معلمي براساس تشخيص پزشـك معتمـد واجـد شـرايط     ثر در انجام وظايف حرفهؤنداشتن نقص عضو مشهود و م) 8-6. ايان بدنهاي ظاهري و نم قسمت
خوني شـديد   خوني نظير لوسمي، كم هاي پالك، پاركينسون و بيماري هاي قلبي، اسكروز آن سم، نارسايي كليه، بيماريآالعالج از قبيل ديابت، سيروز كبدي،  هاي مزمن و صعب بيماري

احـراز سـالمت روانـي براسـاس نظـر      ) 8-8. ثر در انجام وظايف معلمي به تشخيص پزشـك معتمـد واجـد شـرايط    ؤمقاوم به درمان، تاالسمي ماژور و هر نوع بيماري شناخته شده م
برخورداري از اسـتعداد، عالقـه و انگيـزه    ) 9). شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران وانشناسي از سازمان نظام ر شناس متخصص و متعمد آموزش و پرورش داراي نظام روان روان

نخبگان علمي و مهارتي، ) 10. ن و جايگاه معلمي، برخورداري از قدرت تعامل با ديگران آشنايي با تعاليم ديني، به ويژه قرآن كريمأمعلمي، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با ش
اولويـت پـذيرش برخـوردار     مبتكران، برگزيدگان المپيادهاي علمي، فرهنگي، هنري و مهارتي، جشنواره خوارزمي در شرايط علمي برابر، براساس كدرشته محل انتخـابي، از مخترعان، 
محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارك  مندي از امتياز مربوط به مدارك امتيازآور در مصاحبه اختصاصي، صرفاً در انجام مصاحبه قابل بهره :تبصره. خواهند شد

التحصيالن دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت  استخدام قطعي فارغ) 12. هاي پايه و علوم فناوري اطالعات احراز توانايي در مهارت) 11. ارائه شده جديد امتيازي تعلق نخواهد گرفت
سـال در   28داشـتن حـداكثر   ) 13. پذير خواهد بود اي كه تعهد محضري به آموزش و پرورش سپرده، امكان و اخذ مدرك كارشناسي در رشته دبير شهيد رجايي در صورت تأييد قطعي

قـانون   7موجـب مـاده    بـه ) 15. برخورداري از حسن شهرت، عامل بودن به اخالق و رفتار نيكو و متناسب با شان و جايگاه معلمـي ) 14. بدو استخدام قطعي بعد از فراغت از تحصيل
التحصيالن ذكـور   مجلس شوراي اسالمي، فارغ 16/9/1390قانون اصالح موادي از وظيفه عمومي مصوب  6ماده  1و تكليف مقرر در تبصره  29/7/63خدمت وظيفه عمومي مصوب 

در . باشـند  قطعي، مكلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتي مي -رسمي  هاي وابسته به آموزش و پرورش قبل اشتغال به كار در آموزش و پرورش و صدور حكم استخدام دانشگاه
  .هر مشكلي در راستاي تبديل وضعيت استخدامي به عهده دانشجو خواهد بود ،صورت عدم مراجعه براي گذراندن دوره آموزش رزم



 هنگيان و تربيت دبير شهيد رجاييهاي فر شرايط و ضوابط پذيرش و تربيت دانشجو معلم در دانشگاه) 2                      ها بخش پيوست

ها  بخش پيوست 3 صفحه 2شماره   پيوست
 

به آمـوزش و پـرورش تعهـد خـدمت محضـري      ) سال نخواهد بود 5حداقل آن كمتر از (شدگان مكلفند در آغاز تحصيل خود به ميزان دو برابر مدت تحصيل  پذيرفته) 1 :تذكرات) د
تحصـيل آنـان در دانشـگاه فرهنگيـان و     . آموختگي به ميزان دو برابر مدت تحصيل خود، در محل تعيين شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نماينـد  بسپارند كه پس از دانش

. شـود  آنان محسوب مي) سال دوره كارشناسي 4حداكثر (سوابق خدمت  ومدت تحصيل دانشجو معلمان جز. باشد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي منوط به سپردن تعهد محضري مي
حداكثر تا قبل از شـروع  (نام در محل قبولي تحت هر شرايطي  عدم ثبت) 2. ال مجاز خواهد بودس 4پرداخت حقوق كارآموزي در طول تحصيل تحت هر شرايطي، صرفاً حداكثر براي 

تحصـيل دانشـجويان پذيرفتـه شـده در     ) 3. تلقي خواهد شد» كان لم يكن«، به منزله انصراف و استنكاف از تحصيل تلقي شده و قبولي فرد )سال تحصيلي جديد بعد از اعالم قبولي
ها و مؤسسات آموزش عـالي دولتـي و غيردولتـي و بـالعكس      انتقال دانشجو به ساير دانشگاه) 4. باشد و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي ميدانشگاه فرهنگيان 

عايـت سـاير ضـوابط و مقـررات مربـوط صـرفاً در       قانون متعهدين خدمت و بـا ر  4ادامه تحصيل متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده ) 5. باشد ممنوع مي
شـايان ذكـر   . پذير خواهد بـود  هاي مورد نياز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصيل و صدور فرم مربوطه از سوي اداره كل آموزش و پرورش محل خدمت، امكان رشته

تغيير رشـته  ) 6. داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشي و يا اداري در آموزش و پرورش الزامي است هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فرهنگيان، است جهت ادامه تحصيل در رشته
 .پـذير نخواهـد بـود    ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصيل تحت هيچ شرايطي امكـان  و گرايش، تغيير اولويت انتخابي، تغيير دوره تحصيلي، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه

عدم ) 7. پذير نخواهد بود ن امكانناً چنانچه دانشجويي تحت هر شرايطي در دوره كارداني متوقف شود به علت عدم نياز به خدمات آنان در آموزش و پرورش، جذب و استخدام آناضم
پذيرفته ) 8. نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل تي در زمان ثبتها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردول هاي تحصيلي در دانشگاه اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره

هاي تحصـيلي مـورد    از متقاضيان رشته) 9. باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نمي شدگان رشته
هـاي   د برابر قرار گيرند در صورتي مصاحبه به عمل خواهد آمد كه داراي شـرايط و ضـوابط منـدرج در ايـن دفترچـه بـوده و ويژگـي       معرفي شدگان چن ونياز آموزش و پرورش كه جز

د تأييـد  شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مـور  جسماني آنان نيز توسط پزشك معتمد واجد شرايط و سالمت رواني توسط روان
انجام مصـاحبه تخصصـي   . باشد آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ميمصاحبه از شرايط قانوني از مراحل ) 10. قرار گيرد

انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعالم شده به هـيچ عنـوان   . باشد مي پذير هاي اعالم شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور امكان صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطالعيه
) بعد از معرفي از سوي سازمان سنجش آموزش كشـور (هاي عمومي تحت هر شرايطي  عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت) 11. پذير نخواهد بود امكان

هـا   نـام قطعـي، توسـط پـرديس     محل تحصيل پذيرفته شدگان پس از ثبـت ) 12. يان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تلقي خواهد شدهاي دانشگاه فرهنگ به منزله انصراف از رشته
بـراي  ) نفـر  20حـداقل  (هـايي كـه بـه حدنصـاب الزم      كالس: 1تبصره  .سطح استان تعيين خواهد شد) مراكز آموزش عالي(در واحدهاي تابعه ) 1جدول شماره (براساس جدول ذيل 

پذيرفتـه  . هاي كشور اقدام خواهد نمود تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته شدگان در سطح پرديس
هاي دانشگاه فرهنگيـان   انتقال و جابجايي در بين پرديس: 2بصره ت. تلقي خواهد شد» كان لم يكن«در غير اين صورت قبولي آنان  داشت شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند

التحصيالن به عنوان مربـي   هاي پرورشي، اجرا خواهد شد و فارغ هاي دانشگاه فرهنگيان براي رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره صرفاً گرايش فعاليت در پرديس) 13. باشد ممنوع مي
هاي عمومي و تخصصي داوطلبي، پس از اعالم نتايج نهايي آزمون سراسري محـرز گـردد، حقـي بـراي آن داوطلـب ايجـاد        نانچه صالحيتچ) 14. امور تربيتي بكارگيري خواهند شد

كدرشـته   برخـي از ) 15. ، امكان اقدام وجـود خواهـد داشـت   1397-98در عين حال در صورت وجود ظرفيت پذيرش در كدرشته مربوط حداكثر تا قبل از شروع نيمسال دوم . كند نمي
گونه حقي جهـت اسـتخدام در آمـوزش و پـرورش      ها، هيچ هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي به صورت آزاد و شبانه بوده و پذيرش دانشجو و تحصيل در اين كدرشته محل محل

آيد و براساس نتايج حاصله، گواهي صالحيت  عمل مي رزشيابي پاياني بهطبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، در پايان دوره كارشناسي از دانشجو معلمان، ا) 16. كند ايجاد نمي
چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط الزم را نداشته اسـت در هـر مرحلـه از    ) 17. گردد اي در سطوح مختلف صادر مي حرفه
هاي دانشگاه تربيـت دبيـر    در رشته) 18. هاي ناشي از آن خواهد بود گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت و قطعي، قبولي وي لغو مينام، تحصيل و يا استخدام آزمايشي  ثبت

آموزش و پـرورش بـا   باشد و در دفترچه آزمون گرايش و زمينه تخصصي رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نياز  شهيد رجايي كه داراي چند گرايش يا زمينه تخصصي مي
و زمينه تخصصـي توسـط    بعد از تعيين گرايش. وضعيت علمي دانشجويان، نسبت به تعيين گرايش و زمينه تخصصي اقدام خواهد كرد سهميه خدمت و بومي بودن در در نظر گرفتن

ياري از بين جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومي بـا نظـر و تأييـد    انتخاب دروس اخت بديهي است. باشد دانشگاه، تغيير گرايش و زمينه تخصصي تحت هر شرايطي مجاز نمي
و ساير ضوابط كلـي   عالوه بر شرايط و ضوابط اختصاصي مذكور، رعايت شرايط عمومي) 19). 2جدول شماره (پذير خواهد بود  امكان) متناسب با نياز آموزش و پرورش(گروه آموزشي 

در  الذكر كـه  شرايط و ضوابط مغاير با موارد فوق. ، الزامي است، كه كليه داوطلبان ملزم به رعايت آن بوده)1دفترچه شماره (نام  ه راهنماي ثبتآزمون مندرج در اين دفترچه و يا دفترچ
       .گردد هاي بعدي سازمان سنجش آموزش كشور درج شده باشد لغو مي و يا اطالعيه) 1شماره دفترچه (نام  راهنماي ثبتدفترچه 
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