قابل توجه داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده ی چند برابر
ظرفیت درآزمون سراسری سال 1400
ضروری است داوطلبان چند برابر ظرفیت اعالم شده براساس برنامه تنظیمی
اعالم شده ،از طرف آموزش و پرورش استان گیالن با مدارک الزم در زمان تعیین
شده به مراکز اعالم شده مراجعه نمایند.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان
گیالن ،به اطالع داوطلبان عزیزی که اسامی آنها از طریق سازمان سنجش جهت
معرفی برای انجام مصاحبه اختصاصی (تشکیل پرونده،معاینات پزشکی ،مصاحبه
تخصصی) اعالم شده است ،می رساند که مطابق برنامه ریزی مندرج در جداول
ذیل برای انجام امور فوق الذکر به مکان های مشخص شده برای ( تشکیل
پرونده،معاینات پزشکی ،مصاحبه تخصصی) مراجعه نمایید.
مدارک الزم :
اصل و تمام تصویر شناسنامه
اصل و تصویر کارت ملی
دفترچه بیمه ( درصورت دارا بودن )
شش قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده
یک عدد پوشه بهمراه گیره  15سانتی
دو عدد پوشه مشمایی A4
اصل و تصویر مدرک دیپلم با تایید مدرسه و اداره آموزش و پرورش محل
تحصیل متقاضی

توجه  :داوطلبانی که از نخبگان علمی – مهارتی  ،مخترعان  ،مبتکران ،
برگزیدگان المپیادهای علمی ،فرهنگی ،مهارتی و جشنواره خوارزمی می باشند
با ارائه اصل مدارک و فتوکپی آن در روز تشکیل پرونده و مصاحبه می توانند از
امتیازات نخبگان استفاده نمایند(.مدارک مربوط به نخبگان علمی ،بدون مهر
برجسته بنیاد ملی نخبگان فاقد اعتبار است).
نکات مهم  :الزم است داوطلبان به تنهایی نیم ساعت قبل ازشروع زمان اعالم
شده برای تشکیل پرونده /مصاحبه  /معاینه بارعایت پروتکل های بهداشتی ،زدن
ماسک و دارا بودن مواد ضدعفونی کننده و همچنین با رعایت شئونات اسالمی
در پردیس های دانشگاهی مربوطه حضور یابند.
عدم حضور در روز و مکان تعیین شده برای تشکیل پرونده  ،معاینات پزشکی و
مصاحبه به منزله انصراف تلقی شده و مطابق شیوه نامه  ،مصاحبه مجدد انجام
نخواهد شد.
براساس جدول تعرفه های آزمون سراسری ،موضوع مصوبه هئیت محترم
وزیران در جلسه مورخ  18/09/97به شماره ابالغی /124415ت  55778هـ
مورخ  ،21/09/97هر یک از داوطلبان معرفی شده با رعایت موارد فوق ،مبلغ
ششصد و پنجاه هزار ریال ( 650.000ریال ) به صورت علی الحساب
به شماره شبای IR 880100004052031203535632 :
و شناسه واریز  311031252127552019902305070001 :به نام
خزانه بانک واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان تشکیل پرونده به
متصدی مربوطه تحویل نمایند.
توجه  :از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون
توجه به ضوابط اعالم شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند مصاحبه
اختصاصی و بررسی صالحیتهای عمومی به عمل نخواهد آمد ،بنابراین این
گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری نمایند .بدیهی است مبلغ واریزی
برگشت داده نمی شود.

از معرفی شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و
ضوابط مندرج در دفترچه شماره ( )2راهنمای انتخاب رشته و (بخش پیوست
ها) آزمون سراسری سال  1400و اطالعیه های اصالحی بعدی سازمان
سنجش آموزش کشور (کسب نمره علمی کل 6500و باالتردر زیرگروه گروه
آزمایشی مربوط برای مجاز شدن برای انتخاب رشته ،داشتنحداقل معدل کل
 14در دوره متوسطه ی دوم (معدل سه پایه اول ،دوم و سوم) ،برخورداری از
سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه
معلمی،داشتن حداکثر سن  24سال تمام در بدو ورود به
دانشگاه ( 1376/7/1به بعد) باشند .در غیر این صورت انجام مصاحبه علمی-
تخصصی ،منتفی خواهد بود.
تبصره ) :حداقل معدل و حداکثر سن ،تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد.
ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چند برابر توسط پزشک معتمد واجد
شرایط آموزش و پرورش ،صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه ،باید
مورد تأیید قرار گیرد .در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد
بود.
قدرت بینایی :بدون عینک و لنز ،قدرت دید هر چشم می بایست حداقل پنج
دهم باشد و یا هر دو چشم حداقل ده بیستم (به شرط دارا بودن قدرت دید
حداقل پنج دهم در هر چشم).

شایان توجه است جهت آگاهـــی از زمان و مکان انجام فرایندهای الزم
االجرای تکمیلی ( بررســی مدارک – معاینات پزشکی – مصاحبه تخصصی )
به اطالعیه های بعدی در سایت اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن به
نشانیhttp://guilan.medu.irمراجعه نمایید.
آدرس مراکز اجراء جهت تشکیل پرونده ،معاینات پزشکی و مصاحبه
تخصصی به تفکیک جنسیت در پایین جداول شماره (  1و  ) 2درج گردیده
است.
*جدول شماره ( : )1برنامه حضور داوطلبان پسر جهت تشکیل پروند ه  ،معاینات پزشکی و مصاحبه :

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

حروف

1

یکشنبه

 7شهریور 1400

 8صبح

الف

2

دوشنبه

 8شهریور 1400

//

ب–پ

3

سه شنبه

 9شهریور 1400

//

ت-ث-ج–چ–ح

4

چهارشنبه

 10شهریور 1400

//

خ-د– ذ-ر

5

پنجشنبه

 11شهریور 1400

//

ز-ژ-س–ش

6

شنبه

 13شهریور 1400

//

ص -ض – ط – ظ – ع

7

یکشنبه

 14شهریور 1400

//

غ-ف-ق–ک

8

دوشنبه

 15شهریور 1400

//

گ–ل -م

9

سه شنبه

 16شهریور 1400

//

ن–و–ه-ی

آدرس  :رشت -خیابان شهدا-خیابان شهید دیانتی کوچه داودزاده  -پردیس امام علی (ع)

تلفن:

013-33830110
* جدول شماره ( : )2برنامه حضور داوطلبان دختر جهت تشکیل پروند ه  ،معاینات پزشکی و مصاحبه :
ردیف

روز

تاریخ

ساعت

حروف

1

یکشنبه

 7شهریور 1400

 8صبح

الف

2

دوشنبه

 8شهریور 1400

//

ب–پ-ت-ث-ج

3

سه شنبه

 9شهریور 1400

//

چ–ح–خ–د-ذ

4

چهارشنبه

 10شهریور 1400

//

ر-ز–ژ-س-ش

5

شنبه

 13شهریور 1400

//

ص-ض–ط–ظ–ع–غ

6

یکشنبه

 14شهریور 1400

//

ف–ق-ک

7

دوشنبه

 15شهریور 1400

//

گ – ل -م

8

سه شنبه

 16شهریور 1400

//

ن–و–ه -ی

آدرس  :رشت-گلسار-بلوار گیالن-میدان تربیت-پردیس بنت الهدی صدر گیالن

معاونت آموزش نیروی انسانی مدیریت منابع انسانی و اموراداری
اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

تلفن0131-7276112 :

