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آخرین رتبههه قبههور  در دانشههگاه فرهنگیههان  چیست؟ چگونه در دانشگاه فرهنگیان قبول شویم؟ رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیااان

 چیست؟ مزایا تحصیل در دانشگاه فرهنگیان چیست؟

دانشگاه فرهنگیان یک  از دانشگاههای معتبر کشور است که در گروه های آموزشهه  ملت ههد اقهه اذ رههه وههبیر  داو  بههان از 

بور  دانشگاه فرهنگیان هسههتن  تهها رتواننهه  در آن  ریق آزمون م  کن . ره همین دریل دانشجویان زیادی ره دنبال آخرین رتبه ق

تحصیل کنن . از آنجا که درص  های الزذ ررای قبور  در دانشگاه فرهنگیان ع وذ های آزمایش  ملت د متفاوت م  راش . ره 

  .همین دریل داو  بان زیادی ره دنبال ره دست آوردن آخرین ا العات قبور  دانشجویان سارهای قبل م  راشن 

توانهه  متفههاوت راشهه . رهها توفههه رههه  رفیههت به قبور  دانشگاه فرهنگیان رستگ  ره گروه آزمایش  و رشته موردنظر شما م رت

 راشههن ، الزذ اسههت درم دانشههگاه فرهنگیههان متغیر این دانشگاه، آن دسته از داو  بان  که مایل ره وههبیر  مع ههر کارشناسهه  

 .جاز ره انتلاب رشته در این دانشگاه شون شرکت نموده و م زمان ررگزاری کنکور سراسری

من ی خود را ررای شرکت در دانشگاه فرهنگیان مشههل  عالقه آن دسته از داو  بان  که زمان ثبت ناذ کنکور ره هر دری  ،

  .ننموده ان ، م  توانن  سال رع  در زمان ثبت ناذ مج د کنکور سراسری، نسبت ره شرکت در این آزمون اق اذ نماین 

توان  متفاوت راش . آخرین رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیههان دانشگاه، رسته ره  رفیت وبیر  هر رشته و دانشگاه م   تبه قبور ر

 .گرددهای آزمایش  ملت د مشل  م وفه ره گروهنیز، را ت

  

 .روی رینک ک یک کنی  سامانه گ ستان فرهنگیانفهت ورود ره 
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 عوامل موثر در قبور  دانشگاه فرهنگیان

  

، آخرین رتبه قبور  دانشههگاه فرهنگیههان، ررنامههه رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیانفهت ا الع دقیق از  

گاه فرهنگیان، درصهه های الزذ در هههر درا رههرای قبههور ، درصهه های ریزی ررای قبور  در دانش

قبور  ررای گروه آزمایش  ریاض ، درصهه های قبههور  رههرای گههروه آموزشهه  تجررهه ، درصهه های 

قبور  ررای گروه آموزش  انسان ، مزایا تحصیل در دانشگاه فرهنگیان، آخرین رتبه قبور  دانشگاه 

در دانشگاه فرهنگیههان و درصهه های الزذ در هههر درا رههرای فرهنگیان، ررنامه ریزی ررای قبور   

 .ری تماا رگی ایران تحصیلقبور ، را مرکز مشاوره  

 سراسر کشور 9099072952 

  (استان تهران) 9099072952

 .یاذ تع یلشب حت  ا 1صبح ار   8واسلگوی  از 

 دانشگاه فرهنگیانکارنامه رتبه قبولی  

رستگ  فراوان  ره رشته و گروه آزمایش  شههما در مرح ههه اول کارنامه رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان    ور که ذکر ش ،همان

 .دارد و در مرح ه دوذ، ره  رفیت وبیر  در هر یک از رشته ها، روم  و یا استان  ش ن وبیر  ها و غیره خواه  داشت

شود، ره درصهه های مههورد نیههاز در هههر یههک از عنوان آخرین رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان م رح م ره همین دریل آنچه را  

 .گردددروا مررو  م 

نفههر در یههک اسههتان،  150ره عنوان مثال ممکن است رتبه قبور  فرهنگیان در رشته هنر، را توفه رههه  رفیههت سههال گبشههته، 

  .فق ره وبیر  نشودهم مو 200راش . اما در سال رع  رتبه  4000رتبه 

داشته راشی  ممکن است فاص ه کم  در درص های زده شهه ه در  کارنامه قبول ش گان دانشگاه فرهنگیاناگر نگاه  ره آخرین 

  .گروه آزمایش  ملت د داشته راش 

های توان رتبههه قبههور  در ایههن دانشههگاه را در رتبههههای  همانن  ع وذ انسان  م ره همین دریل ره صورت میانگین ررای رشته

 .نماییم که این رتبه، ره  رفیت و نحوه گزینش رستگ  خواه  داشتدانست. اربته راز هم تأکی  م  1000زیر 

ههها و آمههادگ  کامههل رههرای کنکههور اسههت. زیههرا توصیه مهم  که ره ک یه داو  بان عزیز داریم در رار ه را راال رههردن مهارت

  .راش صورت ثارت نم هها، رررخالف سایر دانشگاه دانشگاه فرهنگیانقوانین و ضوارط 

ایم. ره همین دریل، هههر فههردی الزذ اسههت های گبشته شاه  تغییرات  در نحوه استل اذ و حت  تع ی   این دانشگاه رودهدر سال

نسبت ره تمام  ضوارط وبیر  همان سال ا العات دقیع  داشته راش . خوب است ر انی  که رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان در 

گروه های آزمایش  متفاوت م  راش . اما ررای تمام  داو  بان گروه هههای آزمایشهه  در رشههته هههای ور رفهه ار، هر یک از  

 .نیازمن  رتبه وایین تری است
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 .روی رینک ک یک کنی  زمان ررگزاری کنکورفهت  

  

 آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

  

 

 رتبه مورد وبیر  در دانشگاه فرهنگیان

  

  

رههه  3000آخرین رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان در گروه هههای آزمایشهه  هماننهه  ع ههوذ انسههان  را مهه  تههوان رتبههه هههای زیههر 

  .دانستصورت میانگین  

ررای گروه های آزمایش  تجرر  را توفه ره گرایش های فراوان داو  بان این گروه آزمایش ، در رار ه را قبور  رشته هههای 

وزشک  و ویراوزشک ، رتبه قبور  دانشگاه راالتری را شامل م  گردد. اربتههه هرگههز نبایهه  رهها تصههور ایههن میههانگین، دسههت از 

 .تال  ررداری 

  .ع از آخرین رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان رسیار سلت تر از آخرین رتبه قبور  رشته های وزشک  استم  توان گفت ا ال

و   400،  300وبیر  دانشجویان فرهنگیان در رشههته هههای دانشههگاه فرهنگیههان شههامل رتبههه هههای    88ره عنوان مثال در سال  

ی اسههتل ام  از  ههرف ایههن دانشههگاه ن اشههتن ، موفههق رههه رود. اما را توفه ره اینکه وبیرفتههه شهه گان در همههین سههال تعههه  500

 .استل اذ نش ن 

آنچه ررای قبور  در دانشگاه فرهنگیان رسیار مهم م  راش  تنها کسب رتبه قبور  نیست، ر که مهم تههر از آن، ا ههالع دقیههق از 

  .قوانین و ضوارط وبیر  در این رشته م  راش 
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رتبه قبور  را کسههب نمههوده راشههی ، امهها چنانچههه رتوانیهه  رهها موفعیههت مراحههل مررههو  رههه ره همین دریل ممکن است شما آخرین  

 .مصاحبه و گزینش را وشت سر رگباری  خواهی  توانست ره این دانشگاه راه یاری 

  

 .روی رینک آر  ک یک کنی  ثبت ناذ مج د کنکور سراسریفهت   

  

 لیست دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور

نزدیکتههرین دانشههگاه شای  ررای شما سوال ویش آم ه راشهه  کههه در اسههتان محههل زنهه گ  شههما دانشههگاه فرهنگیههان وفههود دارد؟  

فرهنگیان ک اذ است؟ در زیر ریست کامل تماذ دانشگاه های فرهنگیان موفود در سراسر کشور را ررای شما ارائه مهه  دهههیم 

 .که در صورت نیاز م  توانی  ره آن مرافعه کنی 

  

 ریست دانشگاه فرهنگیان کشور استان

 (وردیس شهی  رفای  ارومیه )ررادران آذررایجان غرر 

 (وردیس عالمه  با بای  ارومیه )خواهران

 مرکز آموز  عار  شهی  م هری خوی

 مرکز آموز  اماذ خمین  )ره( س ماا

 (وردیس عالمه امین  تبریز )ررادران آذررایجان شرق 

 (وردیس فا مه ارزهرا )ا( تبریز )خواهران

 (وردیس رنت اره ی ص ر اردریل )خواهران اردریل

 ( با بای  اردریل )ررادرانوردیس عالمه 

 (مرکز آموز  عار  آزادگان نیر )ررادران

 (وردیس شهی  راهنر اصفهان)ررادران اصفهان

 (وردیس فا مه ارزهرا )ا( اصفهان )خواهران

 مرکز آموز  عار  شهی  رفائ  اصفهان

 (مرکز آموز  عار  شهی  دکتر آیت نجد آراد )ررادران

 (ه( کاشان )خواهرانمرکز آموز  عار  اماذ خمین )ر

 (وردیس امیرکبیر اربرز )خواهران اربرز

 (وردیس حکیم اروارعاسم فردوس  اربرز )ررادران
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 (وردیس اماذ فعفر صادق)ع( ایالذ )خواهران ایالذ

 (وردیس شهی  م را ایالذ )ررادران

 (وردیس رنت اره ی ص ر روشهر )خواهران روشهر

 (روشهر)ررادارنوردیس عالمه  با بای  

 (وردیس نسیبه تهران )خواهران تهران

 (وردیس شهی  چمران تهران )ررادران

 (وردیس زینبیه ویشوا )خواهران

 (وردیس شهی  مفتح شهر ری )ررادران

 (مرکز آموز  عار  شهی  شرافت تهران )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  رهشت  تهران )ررادران

 (شه ای مکه تهران )ررادرانمرکز آموز  عار  

 (مرکز آموز  عار  شهی  راهنر تهران )خواهران

 (مرکز آموز  عار  عترت واوان )خواهران

 (وردیس رحرارع وذ شهرکرد )ررادران چهارمحال و رلتیاری

 (وردیس شهی  راهنر شهرکرد )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  رفای  فرخ شهر )ررادران

 (وردیس شهی  راهنر ریرفن  )رراداران خراسان فنور 

 (وردیس اماذ سجاد)ع( ریرفن  )خواهران

 (مرکز آموز  عار  رنت اره ی ص ر فردوا )خواهران

 (وردیس شهی  رهشت  مشه ) ررادران خراسان رضوی

 (وردیس شهی  هاشم  نژاد مشه  )خواهران

 (مرکز آموز  عار  ثامن ارحجج)ع( مشه  )ررادران

 (آموز  عار  دانشور نیشارور )ررادرانمرکز  

 (مرکز آموز  عار  عالمه  با بای  سبزوار )ررادران

 (مرکز آموز  عار  شهی  رفای  تررت حی ریه )ررادران

 (وردیس اماذ محم  راقر)ع( رجنورد )ررادران خراسان شمار 



 (وردیس اماذ فعفر صادق)ع( رجنورد )خواهران

 (رذ)ص( اهواز )ررادرانوردیس حضرت رسول اک خوزستان

 (وردیس حضرت فا مه زهرا)ا( اهواز )خواهران

 (مرکز آموز  عار  خ یجه کبری)ا( دزفول )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شیخ مرتض  انصاری دزفول )ررادران

 (مرکز آموز  عار  اماذ رضا)ع( ان یمشک )ررادران

 (مرکز آموز  عار  اماذ فعفر صادق)ع( رهبهان )ررادران

 (وردیس شهی  رهشت  زنجان )ررادران زنجان

 (وردیس ارزهرا)ا( زنجان )خواهران

 (وردیس شهی  رفای  سمنان )ررادران سمنان

 (وردیس ارزهرا)ا( سمنان )خواهران

 (وردیس شهی  م هری زاه ان )ررادران سیستان و ر وچستان

 (وردیس رسارت زاه ان )خواهران

 (شیراز )ررادرانوردیس شهی  رفای   فارا

 (وردیس شهی  راهنر شیراز )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  م هری شیراز )ررادران

 (مرکز آموز  عار  س مان فارس  شیراز )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  رهشت  اق ی  )ررادران

 (مرکز آموز  عار  زینب کبری)ا( کازرون )خواهران

 (قزوین )ررادرانوردیس شهی  رفای   قزوین

 (وردیس شهی  رنت اره ی ص ر قزوین )خواهران

 (وردیس آیه هللا  ارعان )ره( قم)ررادران قم

 (وردیس حضرت معصومه)ا( قم )خواهران

 (مرکز شهی  م ن )ره( قم )ررادران

 (وردیس شهی  م را سنن ج )ررادران کردستان

 (وردیس رنت اره ی ص ر سنن ج)خواهران

 (وافه نصیرار ین  وس  کرمان )ررادرانوردیس خ کرمان

 (وردیس شهی  راهنر کرمان )خواهران



 (وردیس شهی  رفای  کرمانشاه )ررادران کرمانشاه

 (وردیس شهی  ص وق  کرمانشاه )خواهران

 (وردیس شهی  ایزدوناه یاسوج )ررادران کهکی ویه و رویر احم 

 (وردیس کوثر یاسوج )خواهران

 (هللا خامنه ای گرگان )ررادرانوردیس آیت  گ ستان

 (وردیس اماذ خمین )ره( گرگان )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  رهشت  گنب کاوا)ررادران

 (وردیس اماذ ع  )ع( گیالن )ررادران گیالن

 (وردیس شهی  رنت اره ی ص ر گیالن )خواهران

 (وردیس عالمه  با بای  ررستان )ررادران ررستان

 (هللا کمارون  ررستان )خواهرانوردیس آیت 

 (مرکز آموز  عار  شهی  میرشاک  اریگودرز )ررادران

 (مرکز آموز  عار  زینب کبری)ا( رروفرد )خواهران

 (وردیس دکتر شریعت  ساری )ررادران مازن ران

 (مرکز آموز  عار  حضرت فا مه)ا( قائمشهر )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  رفای  رارل )ررادران

 (مرکز آموز  عار  ریت اره ی آمل )خواهران

 (مرکز آموز  عار  شهی  م هری نوشهر )ررادران

 (وردیس شهی  راهنر اراک )ررادران مرکزی

 (وردیس زینب کبری)ا( اراک )خواهران

 (وردیس شهی  رهشت  رن رعباا )ررادران هرمزگان

 (وردیس حضرت فا مه ارزهرا)ا( رن ر عباا )خواهران

 (وردیس شهی  معصودی هم ان )ررادران هم ان

 (وردیس شهی  راهنر هم ان )خواهران

 (وردیس شهی ان واکنژاد یزد )ررادران یزد

 (وردیس حضرت فا مه ارزهرا)ا( یزد )خواهران

  

 .ک یک کنی  ضمن خ مت فرهنگیانفهت  
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 ریست دانشگاه های فرهنگیان

  

 آخرین رتبه الزم برای دانشگاه فرهنگیان گروه آموزشی تجربی

 

زیسههت شناسهه ، آمههوز  ارتهه ای  و آمههوز  کودکههان دانشگاه فرهنگیان در رشته تجرر  در گههرایش هههای شههیم  ، آمههوز   

استثئای  دانشجو م  وههبیرد. معمههوال  رفیههت وههبیر  دانشههجو در گههروه آزمایشهه  تجررهه  کمتههر از انسههان  اسههت . رنههارراین 

ر داو  بان آن رای  تال  ریشتری کنن . در زیر ره رتبه قبول ش گان دانشگاه فرهنگیان سال قبل اشاره مهه  کنههیم کههه شههما رهها د

 :رسنجی   نظر گرفتن آنها م  توانی  شانس قبور  خود را

  

  کارنامه قبور  دانشگاه فرهنگیان رشته آموز  شیم 

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 8595 دانشگاه شهی چمران تهران

 سهمیه من عه دو 24954 دانشگاه شهی چمران تهران

 سهمیه من عه سه 38867 هاشم  نژاد مشه دانشگاه شهی  

 رتبه الزذ ررای رشته آموز  زیست شناس  دانشگاه فرهنگیان

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 8035 دانشگاه شهی رفای  شیراز

 سهمیه من عه دو 27761 دانشگاه حضرت رسول اکرذ /ص /اهواز 

 سهمیه من عه سه 35022 رهشت  مشه دانشگاه وردیس شهی   



 رتبه قبور  رشته آموز  ارت ای  دانشگاه فرهنگیان

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  31136 دانشگاه وردیس شهی  چمران تهران 

 سهمیه من عه دو  54468 دانشگاه وردیس شهی  راهنر اصفهان

 سهمیه من عه سه 46792 م هری زاه ان دانشگاه وردیس شهی  

  کارنامه قبور  دانشگاه فرهنگیان رشته آموز  کودکان استثنای 

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 9743 دانشگاه وردیس نسیبه تهران

 سهمیه من عه دو 43178 دانشگاه وردیس شهی  چمران تهران

 نسیبه تهراندانشگاه وردیس 
  

 .روی رینک ک یک کنی  در دانشگاه فرهنگیان و ویاذ نورشرایط تحصیل همزمان فهت  

  

 آخرین رتبه الزم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان گروه آزمایشی ریاضی

دانش آموزان ریاض  نیز مانن  دانش آموزان تجرر  تمایل دارن  در دانشگاه فرهنگیان قبول شون . ره همههین دریههل آنههها قصهه  

ای م  توانن  در دانشگاه فرهنگیان قبول شون . از آنجا که  رفیت وبیر  لت د کشور را چه رتبهدارن  ر انن  که در منا ق م

نسبت ره انسان  و تجرر  کمتر اسههت. رههه همههین دریههل تمههاذ عالقههه    دانشجو در دانشگاه فرهنگیان در گروه آزمایش  ریاض 

نیههاز آنههها رههرای قبههور  در دانشههگاه فرهنگیههان   های مههوردمن ان ره مع م  و دریری رای  تال  ریشتری کنن . در زیر ره رتبه 

 .سال قبل اشاره م  کنیم

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%a7/


 

 آخرین رتبه الزذ ررای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان ع وذ آزمایش  ریاض 

  

 رتبه الزذ ررای رشته آموز  ریاض  دانشگاه فرهنگیان

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 10614 شهی  راهنر اصفهاندانشگاه وردیس 

 سهمیه من عه دو 11516 دانشگاه شهی  راهنر شیراز

 سهمیه من عه سه 5197 دانشگاه دکتر شریعت  ساری

 رتبه الزذ ررای رشته آموز  ارت ای  دانشگاه فرهنگیان

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 13618 ری تهراندانشگاه وردیس شهی  مفتح شهر 

 سهمیه من عه دو 11858 دانشگاه وردیس عالمه  با بائ  خرذ اراد

 سهمیه من عه سه 5246 دانشگاه وردیس شهی  رفای  قزوین

 رتبه قبور  رشته آموز  کودکان استثنای  دانشگاه فرهنگیان

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 9396 وردیس شهی رهشت  مشه دانشگاه  

 سهمیه من عه دو 7345 دانشگاه وردیس رنت اره ی ص ررشت

 سهمیه من عه سه 4352 دانشگاه وردیس شهی رهشت  مشه 

 کارنامه قبور  دانشگاه فرهنگیان رشته آموز  ترریت ر ن 

 نوع سهمیه رتبه در سهمیه دانشگاه قبور 

 سهمیه من عه یک 8684 شهی چمران تهراندانشگاه وردیس 

 سهمیه من عه دو 5747 دانشگاه وردیس شهی  راهنر اراک



 سهمیه من عه سه 512 دانشگاه وردیس نسیبه تهران

  

 .روی رینک آر  ک یک کنی  شرایط سن  دانشگاه فرهنگیانفهت ا الع از 

  

 برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان رشته انسانیآخرین رتبه الزم 

در دانشگاه فرهنگیان ررای گروه آزمایش  انسههان  رشههته هههای زیههادی ماننهه  آمههوز  ارتهه ای  ، آمههوز  کودکههان اسههتثنائ  ، 

ایههن گههروه آزمایشهه  ریشههترین   غیههره ارائههه مهه  دهنهه .  آموز  فغرافیا ، آموز  تاریخ ، آموز  زران و ادریههات فارسهه  و

 6500  تههراز ریشههتر از   اما را این حال داو  بان آن رای    فیت وبیر  دانشجو را در میان گروه های آزمایش  دیگر دارد. ر

 رگیرن   

ریان   1400کشور را ررای سال   منا ق ملت د  ریست آخرین رتبه های قبور   در زیر ررای آشنای  ریشتر داو  بان عزیز

 .کردیم

  

 وز  تاریخ دانشگاه فرهنگیان رتبه الزذ ررای رشته آم

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  8053 دانشگاه وردیس شهی  چمران تهران 

 سهمیه من عه دو  17258 دانشگاه دکترشریعت  ساری 

 سهمیه من عه سه 12339 دانشگاه عالمه  با بائ  خرذ اراد

 فغرافیا دانشگاه فرهنگیانرتبه الزذ ررای رشته آموز  

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  4086 دانشگاه وردیس حکیم اروارعاسم فردوس  کرج

 سهمیه من عه دو  15743 دانشگاه نسیبه تهران

 سهمیه من عه سه 10578 دانشگاه حکیم اروارعاسم فردوس  کرج 

 فرهنگیان رشته آموز  ارت ای کارنامه قبور  دانشگاه 

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  8392 دانشگاه وردیس شهی  راهنر اصفهان

 سهمیه من عه دو  17893 دانشگاه وردیس رسارت زاه ان

 سهمیه من عه سه 22935 دانشگاه وردیس حضرت رسول اکرذ /ص / اهواز 

 آموز  کودکان استثنای  دانشگاه فرهنگیانرتبه الزذ ررای رشته 

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  9396 دانشگاه وردیس شهی رهشت  مشه 

 سهمیه من عه دو  9742 دانشگاه وردیس نسیبه تهران

 سهمیه من عه سه 9978 دانشگاه وردیس شهی  راهنر اصفهان

 آموز  راهنمای  و مشاوره دانشگاه فرهنگیانرتبه الزذ ررای رشته 

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  4332 دانشگاه وردیس شهی  چمران تهران 

 سهمیه من عه دو  7156 دانشگاه وردیس نسیبه تهران

 سهمیه من عه سه 14565 وردیس شهی  مفتح شهرری  دانشگاه

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/


 رشته آموز  زران و ادریات فارس  دانشگاه فرهنگیان رتبه الزذ ررای 

 نوع سهمیه  رتبه در سهمیه  دانشگاه قبور  

 سهمیه من عه یک  5278 دانشگاه شهی چمران تهران

 سهمیه من عه دو  17051 دانشگاه شهی رفای  قزوین

 سهمیه من عه سه 17625 دانشگاه خوافه نصیرار ین  وس  کرمان

  

روی رینههک  حبه دانشههگاه فرهنگیههانع ت ع ذ دعوت ره مصههافهت کسب ا العات ریشتر در مورد 

 .ک یک کنی 

 

 

 رتبه الزذ ررای قبور  در دانشگاه فرهنگیان رشته انسان 

  

 مشاوره کسب رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

و همچین ا الع دقیق از تماذ شرایط  مشاوره تضمین  کنکورررای کسب رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان، هر داو  ب نیازمن   

  .وبیر  در این دانشگاه م  راش 

داشته راشی  و آن را ره خا ر رسپاری  این است که وبیر  دانشگاه فرهنگیان هر سال، ممکههن   نکته مهم  که الزذ است توفه

است را تغییرات  همراه راش  و آنچه داو  بان و متعاضیان ورود ره این رشته را کم  سردرگم م  نمای ، تغییههرات غیههر قارههل 

 .ویش رین  م  راش 

ریل اشههتباه رزرگهه  کههه در کنکههور سراسههری در درا من ههق و ف سههفه مرتکههب مثال یک  از داو  بان گروه ع وذ انسان  ره د

  .گردی ، منجر ره منف  ش ن درص های این درا ررای او گشت

https://irantahsil.org/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7/
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نگردی . اما سههال رعهه  رهها تمههاذ تههال  ایههن داو  ههب، رهها  5000در همان سال او موفق ره وبیر  در دانشگاه فرهنگیان را رتبه 

انشگاه تغییر یافت و داو  ب ره رحا  سههن  مشههمول ثبههت نههاذ و وههبیر  در ایههن دانشههگاه قانون این د  1000وفود کسب رتبه  

 .نگردی 

آنچه مهم است تال  همه فانبه ررای کسب رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیان است. ممکن است همانن  داو  ب  کههه رههه آن اشههاره 

  .یرفته شوی نمودیم، امسال را توفه ره رتبه خور  که کسب نموده ای ، نتوانی  وب

اما در سال های رع ، حت  را وفود کسب رتبه قبور ، ره دریل ع ذ وافهه  شههرایط رههودن، حتهه  در ریسههت آخههرین رتبههه قبههور  

 .دانشگاه فرهنگیان نیز قرار نگیری 

مهه  توانیهه  رهها  ثبههت نههاذ رهه ون کنکههور دانشههگاه آزاد  ررای کسب ا الع دقیق در رار ههه رهها رتبههه قبههور  دانشههگاه فرهنگیههان و

 .تماا حاصل نمایی  ایران تحصیلمشاورین و متلصصین 

آخرین رتبه قبور  در این دانشگاه و درص های زده ش ه در هر درا، م  توان  راهنمای مناسب  ررای شما داو  بههان عزیههز 

راش  که را توفه ره آن از ح اقل درص های الزذ ررای هر درا ا الع وی ا کنی . کاف  است را متلصصین مهها تمههاا حاصههل 

 .ی  تا شما را راهنمای  کنن نمای

  

 .ک کنی ک ی ثبت ناذ غیر حضوری دانشگاه فرهنگیانررای 

  

 امکانات و مزایا دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان خود

داو  بان  که توانستن  ک یه مراحل وبیر  در دانشگاه فرهنگیان را را موفعیت وشت سر رگبارن  م  توانن  ره عنههوان دانشههجو 

 :این دانشگاه از مزایا و امکانات زیادی رهره ربرن  که در زیر ره آن ها اشاره م  کنیم

 .دانشجویان رالفاص ه رع  از ورود ره دانشگاه استل اذ خواهن  ش  •

 دریافت کمک هزینه تحصی   •

 خوارگاه •

 و غیره •

شما فهت کسب ا العات ریشتر در مورد مزایا قبور  در دانشگاه فرهنگیان م  توانی  از کارشناسههان ایههران تحصههیل کمههک 

 .رگیری 

  

 .روی رینک ک یک کنی  رشته های دانشگاه فرهنگیانفهت دریافت 

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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 فرهنگیانمزایا تحصیل در دانشگاه  

  

، آخرین رتبه قبور  دانشههگاه فرهنگیههان، ررنامههه رتبه قبور  دانشگاه فرهنگیانفهت ا الع دقیق از  

ریزی ررای قبور  در دانشگاه فرهنگیان، درصهه های الزذ در هههر درا رههرای قبههور ، درصهه های 

 قبور  ررای گروه آزمایش  ریاض ، درصهه های قبههور  رههرای گههروه آموزشهه  تجررهه ، درصهه های

قبور  ررای گروه آموزش  انسان ، مزایا تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و  رفیههت وههبیر  دانشههگاه 

 .تماا رگیری  ایران تحصیلفرهنگیان را 

 سراسر کشور  9099072952

 (استان تهران ) 9099072952

 .شب حت  ایاذ تع یل 1صبح ار   8واسلگوی  از 

  

 خالصه م  ب

ره  رف اران زیاد دانشگاه فرهنگیان سع  کردیم ارهامات زیادی را ویرامون این موضوع فواب دهههیم.    در این معاره را توفه

مزایهها تحصههیل در دانشههگاه   ره  وری که داو  بان را م ارعه این م  ب م  توانن  ره ا العات  مانن  کارنامه، آخرین رتبه و

در کنکور سراسری، دانشگاه فرهنگیان شرکت کنن . اربتههه   را آگاه  کامل تری م  توانن   رنارراین آنها .یارن فرهنگیان دست 

ساعت شههبانه روز رهها کارشناسههان ایههران تحصههیل تمههاا  24راز هر گونه مشک   در این خصوص داشته راشن  م  توانن  در 

 .رگیرن 

 

https://irantahsil.org/

