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دارد

 

کلیه سرپرستان محترم مدیریت امور پردیس های  سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان
موضوع: ارسال مجوز  و نمونه برگ اعالم معدل دانشجویان متعهد خدمت متقاضی استفاده از تسهیالت 

استعداد های درخشان  
سالم علیکم

     با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۸۰/۳۱۷۲۳/۲۲    مورخ  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ 
مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش، در خصوص نحوه استفاده از «تسهیالت 
استعدادهای درخشان و رتبههای برتر و دانشجویان نمونه کشوری قبل از فراغت از تحصیل» به همراه نمونه برگ اعالم 
معدل و واحدهای گذرانده جهت معرفی دانشجویان مذکور، ارسال میگردد. مقتضی است ضمن رعایت بندهای ۴-۱ نامه 
فوق، با توجه به اهمیت موضوع و اجرای دقیق و صحیح آن، نظر معاونین محترم آموزشی پردیس ها را در هنگام تکمیل 

نمونه برگ؛ به موارد ذیل جلب می نماید:

تکمیل کردن بخش «الف» نمونه برگ توسط دانشجو حائز شرایط. .۱
تایید کردن بخش «الف» توسط پردیس در بند «ب». .۲

تکمیل بخش «پ» توسط اداره کل آموزش و پرورش سهمیه محل خدمتی دانشجوی متقاضی. .۳
تکمیل و تایید نهایی بخش «ج» توسط معاونان آموزشی پردیس ها و ارسال آن به صورت محرمانه مستقیم به  .۴

دانشگاه محل تحصیل متقاضی.
تذکر مهم: با عنایت به متعهد خدمت بودن دانشجومعلمان حائز شرایط و اهمیت اعالم نیاز ادارات کل آموزش و پرورش 
سهمیه محل خدمتی به رشته دانشجوی متقاضی؛ ضروری است تا زمانی که بخش «پ» توسط ادارات کل آموزش و 
پرورش سهمیه خدمتی دانشجو تکمیل و تایید نگردیده، تحت هیچ شرایطی بخش «ج»  توسط پردیس ها مهر و 

امضا نشود.

ضمناً دستورالعمل اجرایی «آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع تحصیلی 
دکتری و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷»، موضوع نامه  شماره ۹۵۰۲ مورخ  ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ سازمان 

سنجش آموزش کشور، جهت استفاده از مفاد آن پیوست است.

کمیته تطبیق
دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

واحد مجری: معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
استان: مدیریت امور پردیس های کل کشور
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رونوشت:

جناب آقای دکتر حسین خنیفر  ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان
جناب آقای شاپور محمدزاده مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی 

جناب آقای اسفندیار چهاربند رئیس محترم مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و 
پرورش

سرکار خانم دکتر معصومه علی نژاد معاون محترم دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
حجت االسالم و المسلمین دادگر مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  دانشگاه فرهنگیان

جناب آقای دکتر علی خاکی سرپرست محترم معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان
جناب آقای دکتر رضا ساکی سرپرست معاونت محترم  پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان

جناب آقای دکتر حبیب صفرزاده  معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان
جناب آقای جالل  دلقندی مشاور محترم ریاست و مدیرکل محترم دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان

جناب آقای ابوالفضل نصرآبادی مدیر کل محترم امور حقوقی،امالک و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه فرهنگیان
سرکار خانم نیدا عبدالهی رئیس دفتر محترم  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

سرکار خانم مهری غنی زاده گرائیلی معاون مدیر کل خدمات آموزشی


