
 

 

 دانشگاه فرهنگیان و شرایط پذیرش صفر تا صد آن 

قیم ترین از مست بوده وران رین دانشگاه های ایدانشگاه فرهنگیان یکی از پرطرفدارت

ین دانشگاه زیر نظر وزارت  مسیرها در جهت رسیدن به هدف تدریس و معلمی است. ا

وی انسانی  ری بوده و با هدف تامین نیآموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناور

تعلیم و تربیت ایجاد شد. اگر در جریان و ارتقاء سطح متعهد و متخصص در زمینه دبیری 

در  باشید در خواهید یافت که این موضوع  انتخاب رشته های بعد از کنکورهای سراسری 

 اولویت های باالی داوطلبان قرار دارد.

 متمرکز و نیمه متمرکز صورتدانشجو به دو پذیرش  ای داخل کشور از نظردانشگاه ه

گرفته و در ادامه  قرار   زاه فرهنگیان در زمره پذیرش های نیمه متمرکدانشگ  ی کنند.عمل م

آن این واحد جامع  خواهیم پرداخت. عالوه بر ورد تفاوت آن با متمرکز بیشتر در م

 ی آن ها را محقق نمود.ارد که باید برای قبولدانشگاهی شرایط دیگری د

دانشگاه فرهنگیان را کم و بیش مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا در صورت در این مقاله 

 اولویت داشتن آن، تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید. وجود سوال یا

 

 بدانیم...تر بیش

. اما سطح کشور وجود داشتند تربیت معلمی در مراکز دانشگاه ها و 1390قبل از سال 

تجمیع  از  1390دارای نطام جامع و سازمان بندی شده ای نبودند. به همین خاطر در سال 

  34و دانشگاهی واحد پردیس  64گاهی متشکل از واحد دانش 98که  ،این واحدها

. قعالیت خود را آغاز نمود 1391و از سال دانشگاه فرهنگیان تشکیل دانشکده شدند، 

عهده دار بود. این دانشگاه تاکنون  نیفرخاین دانشگاه وسیع را حسین یاست لین ر او

 داشته است. فارغ التحصیلزار نفر  ه 100نزدیک به 

 است عبارت اند از:  نگیان مورد تدریساز جمله رشته هایی که در دانشگاه فره

 ریاضی  آموزش •

 آموزش فیزیک •

 آموزش تربیت بدنی  •

 آموزش ابتدایی  •

 آموزش ارتباط تصویری  •

 دبیری تاریخ  •

 بان و ادبیات عربیدبیری ز •

 دبیری شیمی  •

 دبیری زیست شناسی  •



 

 

 دبیری علوم اجتماعی  •

 دکان استثناییش کوآموزش و پرور  •

 آموزش زبان و ادبیات فارسی •

مل در موعد انتخاب رشته در دفترچه منتشر می  ه طور کاو دیگر رشته های تحصیلی که ب

 گردد. 

 

 شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

شگاه های تربیت معلم ملزم به رعایت برخی نپذیرش در داباال گفته شد همانطور که در 

ه  بودن، شغلی است. در ذیل به ترتیب ب ل ی و در صورت شاغتصاصشرایط عمومی، اخ

 هرکدام از این موارد پرداخته شده است. 

 شرایط عمومی 

 شرایط عمومی عبارت اند از:  امورهمانند شرایط اغلب 

 ت ایرانعی داشتن تاب •

 معتقد بودن به دین اسالم و یا یکی از ادیان ذکر شده در قانون اساسی •

 قانون اساسیالتزام به   •

 عدم اعتیاد و وابستگی به سیگار، الکل و مواد مخدر  •

 برای انجام امور محوله  جسمانی و روانی واناییدارا بودن ت •

 دارا بودن مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهی نظام قدیم  •

 هنگیان برای پذیرش در دانشگاه فر عدم داشتن سوء پیشینه •

 شرایط خصوصی 

نند. این  ل در زیرگروه مرتبط را کسب کدانش آموزان بایستی حداقل نمره علمی ک •

می باشد. تراز از بررسی   6500ناخته شده تر است، شتر شنمره که با نام تراز بی

میزان درصد زده توسط داوطلب و میانگین داوطلبان دیگر و برخی موارد دیگر به  

 دست می آید. 

  1378/ 01/07شگاه یعنی  ورود به دان  در ابتدایسال تمام  22سن دارا بودن حداکثر  •

 به بعد. 

دوره  در  برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان داشتن شرط حداقل معدل کل الزم •

حداقل معدل در سال )وسطه دوم یعنی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم مت

 ( شده بوددر نظر گرفته  14، 1399

 ن شده در دفترچه تخاب بر اساس مالک های تعیی در انیت شرط بومی بودن ارع •

 یح امور محوله دارای بودن سالمت جسمانی و روانی برای انجام صح •



 

 

 کسب نمره قابل قبول در مصاحبه اختصاصی  •

بررسی   هر دانش آموزی قبل از اقدام به انتخاب بایستی شرایط را مطالعه و مورد کته:ن

نادرست بر عهده   قرار دهد. تا از ضایع شدن انتخاب ها جلوگیری گردد. مسئولیت انتخاب

 آموز است. نشخود دا

عیه وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در طبق اطال نکته:

رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در تاریخ 

سال نیز قابل انجام می باشد. البته در   24ن منتشر گردید، ثبت نام تا س 1399/ 18/11

زیرا آن مالک   ه آخرین شرایط اقدام کنیددفترچه انتخاب رشته بایستی نسبت به مطالع 

 . عمل نهایی می باشد

 ایط شاغلین شر

حین ثبت نام به  در ا پیمانی آموزش و پرورش، دارا بودن حکم کارگزینی رسمی ی •

 باشد. شرطی که تداوم اشتغال داشته 

ثبت نام ارائه  ظور تاییدیه کتبی دانشگاه را به من افقت و موتی شخص شاغل بایس •

 م وی خودداری خواهد شد.ادهد. در غیر این صورت از ثبت ن

  و در هر دانشگاه دولتی و غیر تحصیل در مقاطع کاردانی و باالتر  عدم اشتغال به •

 ر شروع تحصیل و حین آن. دولتی چه در زمان ثبت نام و چه د

و   قراردادی نهضت سواد آموزی آموزش یاران  معلمان حق التدریس، داوطلبان آزاد، •

 ند.ه فرهنگیان نمی باشمجاز به انتخاب رشته های ویژ ...

محل تحصیل پردیس های مصوب مشخص شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و   •

 اشد. ی بفناوری م 

 

 مراحل قبولی و پذیرش دانشگاه فرهنگیان چیست؟ 

به عمل  ت نام  ور سراسری ثبک تی در کندر اولین مراحل مربوط به پذیرش، داوطلبان بایس

 را مطالعه نمایند.  و شرایط ذکر شده دانشگاه فرهنگیان آورند

پس از شرکت در کنکور سراسری و اعالم نتایج و بررسی تراز و مجاز یا غیر مجاز بودن 

دوره، در زمان معین شده از طرف سازمان سنجش به انتخاب رشته و اولویت بندی می  

ی رشته  بوده و در چیدمان باقشته فرهنگیان از سراسری مجزا نت انتخاب رلیس  پردازند.

 را بر حسب رتبه خود در نظر بگیرید.های مناسب 

انجام   اعالم نتایج انتخاب رشته سراسری و در نهایت اعالم لیست اسامی مجاز برای

می باشد. توجه داشته  ظرفیت اعالمی برابر   3، که معموال ذکر شدهدر زمان  مصاحبه



 

 

جسم و  علمی، عقیدتی، سالمتباشید دانشگاه فرهنگیان به دلیل داشتن مصاحبه )

 نیمه متمرکز محسوب می شود. شگاه هاین جزء دا (روان و انگیزه

نجام مصاحبه و اعالم تاریخ ااعالم پذیرفته شدگان اصلی پس از  آخرین مرحله و در نهایت

 فرهنگیان است. مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه

از   بهترنشان پذیرفته شدن نبوده و ممکن است فردی با رتبه ه دعوت به مصاحب  نکته:

 باشید. نهایی در لیست پذیرفته شدگان شما صورتی که  رشود دن در مصاحبه قبول ا شم

 

یم. در صورت وجود هنگیان و شرایط و ظوابط آن پرداختر این مقاله به بررسی دانشگاه فرد

مشاوره  اندگار جهت مینه های مختلف می توانید با مشاورین راز مهرگونه سوال در ز

 یلی در ارتباط باشید.تحص

 

 


