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جناب آقای دکتر منصور نیک پناه

سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان سیستان و بلوچستان

سرپرستان محترم مدیریت پردیس های امور استانی سراسر کشور

موضوع: دستورالعمل ثبت نام کارشناسی پیوسته آزمون سال ۱۳۹۹

سالم علیکم:

با احترام، ضمن عرض خیرمقدم به پذیرفته شدگان در کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان، بدینوسیله به 

پیوست تصویر نامه مثبوت به شماره ۷۱۰/۱۳۶۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ مرکز محترم برنامه ریزی نیروی 

انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش و تصویر نامه مثبوت به شماره ۵۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ 

سازمان محترم سنجش در خصوص دستورالعمل ثبت نام از پذیرفتهشدگان و اطالعات پذیرفته شدگان نهایی در 

قالب فایل صفحه گسترده (اکسل) به انضمام شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحات۲ تا ۹ در بخش 

پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ دانشگاه حضورتان ارسال می گردد. 

موجب امتنان است ضمن کنترل مدارک فیزیکی درخصوص داشتن شرایط و ضوابط ثبت نام و توجه به  تمامی 

مفاد دستورالعمل اعالمی از سوی مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری و رعایت دقیق مفاد آن، موارد 

ذیل در اولویت قرار گیرد:

اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی ارائه شده به صورت محرمانه مطابق بند ۲ دستورالعمل پیوست  -

مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت متبوع

کنترل بومی بودن داوطلب در کد رشته محل قبولی -

خودداری از ثبت نام افراد غیر واجد شرایط -

ارسال رونوشت فرم انصراف از تحصیل داوطلبان متقاضی به اداره کل آموزش و پرورش سهمیه  -

خدمتی

صدور و دریافت فرم های مربوط به پذیرفته شدگان نهایی رشته های مورد نیاز آموزش و  -

پرورش مطابق دستورالعمل های اعالمی در بند ۸

ارسال اسامی ثبت نام شدگان نهایی دانشگاه تا مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶، به صورت یکجا در قالب  -

فرمت  فایل صفحه گسترده (اکسل) پیوست

کمیته تطبیق

دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

واحد مجری:معاونت آموزشی و تحصیالت 

تکمیلی

استان: کلیه پردیس های مجری 

کد: ۳۱۰
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تذکر مهم:

 به استناد مفاد بند ۱۳ تبصره۱؛ در شرایط و ضوابط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان بخش تذاکرات «کالس هایی که به حد نصاب 

الزم (حداقل ۲۰ نفر) در آزمون ۱۳۹۹ برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان(معاونت 

آموزشی و تحصیالت تکمیلی) به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس های دانشگاهی کشور اقدام 

خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت. در غیر اینصورت قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی 

خواهد شد. براین اساس، محل تحصیل پذیرفته شدگان رشته های فاقد حد نصاب و توزیع مجدد برخی کد رشته ها  به 

شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

              

نام پردیس محل 

تحصیل جدید

تعداد نام پردیس محل قبولی اولیه نام رشته  ردیف

شهید مقصودی همدان

خواجه نصیر کرمان

۵

۱۲

شهید چمران تهران

شهید مطهری زاهدان
آموزش کودکان استثنایی

۱

شهید رجایی فارس

شهید باهنر اصفهان

۲۰

۲۷

آیت اله طالقانی قم (فقط دانشجویان 

استان فارس) 

آیت اله طالقانی قم(فقط دانشجویان 

استان اصفهان)

آموزش ادبیات عرب

۲

شهید رجایی شیراز 

عالمه امینی تبریز

۲۱

۲۹

شهید باهنر اصفهان (بوشهر ۲ ، فارس۷، 
هرمزگان۴، کرمان۶، کهکیلویه و بویر 

احمد۴) در صورت رضایت دانشجویان 

مذکور و رسیدن به حدنصاب

شهید رجایی ارومیه
(آذربایجان شرقی۲۰، اردبیل۲، قزوین۷ 

نفر) در صورت رضایت دانشجویان و 

رسیدن به حدنصاب ۲۰نفر

آموزش زیست شناسی

۳

شهید رجایی ارومیه ۲۶ شهید مدرس سنندج (استان آذربایجان 

غربی) آموزش ریاضی 

۴
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خواجه نصیر کرمان ۲۵ شهید رجایی فارس
(کرمان۱۳، یزد۴ نفر، هرمزگان ۸) در 

صورت رضایت و رسیدن به حدنصاب 

۲۰نفر

همچنین، دانشجویانی که این معاونت طی بخشنامه شماره ۵۰۰۰۰/۶۴۱۲/۳۲۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ و 

ن۵۰۰۰۰/۸۶۲۷/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و نامه۵۰۰۰۰/۸۶۲۸/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ و نامه شماره 

۵۰۰۰۰/۴۰۰/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶  تعدادی از پذیرفته شدگان را در قالب تکمیل ظرفیت و تجدیدنظر 

گزینش آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به مدیریت های استانی(پردیس/ واحد) اعالم کرده است، تاریخ 

شروع به تحصیل آنان نیز از بهمن ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.  

تذکر:  از آنجائیکه ثبت نام پذیرفته شدگان در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ انجام گرفته براین اساس الزم 

است  نسبت به ثبت مرخصی بدون احتساب سنوات در این نیمسال اقدام شود، همچنین  شروع کالس 

های پذیرفته شدگان از نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ خواهد بود.


