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محل

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

الصاق عکس

دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي
آزمون سراسري سال 1399

اينجانب  -------------------------فرزند  -------------متولد :روز ----ماه -----سال -----داراي كدملي -----
---------------صادره از ------------ساكن  -------------كه براساس اعالم نتايج

رشته هااي داراي شارايا از

سوي سازمان سنجش آموزش كشور درگروه آزمايشي  --------بومي استان  ----------كه در رديف معرفي شدگان چنادبرابر
ظرفيت دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي در آزمون سراسري سال  1399قرار گرفتهام بدين وسيله متعهد ومتلزم
مي شوم كه از مفاد ضوابا مندرج در "بخش پيوست هاي" دفترچه راهنماي انتخاب رشته و اطالعياه هاا واصاال ات بعادي آزماون
سراسري مزبور ،مطلع بوده و مقيد به رعايت ضوابا اعالم شده ميباشم .براين اساس ضمن ارائه مدارك ومستندات الزم براي مصا به
اختصاصي ،آمادگي خود را اعالم مي دارم .چنانچه در بررسي مدارك ومستندات ارائه شده ،محرز گردد كه فاقد شرايا اعالم شده مي
باشم ،آموزش وپرورش ميتواند از ادامه فرايند پذيرش و انجام مصا به اختصاصي براي رشته هاي دانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت
دبيرشهيدرجايي ممانعت به عمل آورد.
 -1فارغ التحصيل نظام جديد آموزشي بوده وداراي داقل معدل 14دردوره متوسطه دوم مي باشم
 -2فارغ التحصيل نظام قديم آموزشي بوده و وداراي داقل معدل 14دردوره متوسطه مي باشم
 -3داراي مدرك پيش دانشگاهي مي باشم

نمي باشم

نمي باشم
نمي باشم

چون درنظام آموزشي جديد تحصيل كردم نيازي به مدرك

پيش دانشگاهي نمي باشد.
 -4با علم وآگاهي قبلي از شرايا وضوابا اختصاصي پذيرش دانشجو دررشته هاي مورد نياز آموزش وپرورش مندرج در بخش پيوست
هاي دفترچه شماره ( )2راهنماي انتخاب رشته درآزمون سراسري سال  1399و مفاد اطالعيه ها و اصاال ي بعادي كاه در ساايت
سازمان سنجش آموزش كشور درج شده است ،اقدام به انتخاب رشته نمودهام.
 -5وفق شرايا وضوابا اعالم شده ،مطلع مي باشم كه موفقيت در مصا به اختصاصي و بررسي صال يت هاي عمومي به منزله قبولي
اينجانب دردانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي گردد چنانچه واجدشرايا مصا به اختصاصي و بررسي
صال يت هاي عمومي باشم ،گزينش علمي نهايي اينجانب در آزمون سراسري سال  1399براساس ضوابا مرباو  ،توساا ساازمان
سنجش آموزش كشور انجام گرفته و اعالم نتيجه نهايي خواهد شد.
 -6با توجه شرايا وضوابا مندرج در بخش پيوست هاي دفترچه شماره ( )2انتخاب رشاته آزماون سراساري ساال  ، 1399چنانچاه
درهرمر له از بررسي صال يت هاي تخصصي ويا تحصيل مشخص شود كه فاقد شرايا مزبور مي باشم از اداماه فرآيناد پاذيرش ،
مصا به و يا تحصيل محروم شده و مکلف به پرداخت هزينه هاي مربو خواهم بود.
 -7پيوست ها شامل تصوير مدارك الزم مندرج در اطالعيه سازمان سنجش به انضمام " كارنامه نتايج رشته هاي داراي شرايا خاا
آزمون سراسري ساال  " 1399خواهادبود( .پرينات كارناماه نتاايج را ازساايت ساازمان سانجش آماوزش كشاور باه نشااني
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