
مالحظاتمکانتاریخ روز مراجعهساعت حضورتا شمارهاز شمارهتعدادجنسیترشته

گرایش )علوم تربیتی 

(دبستانی و پیش دبستانی
94/12/24دوشنبه صبح27112718زن

26زندبیری الهیات و معارف اسالمی
14زندبیری علوم اجتماعی

28زندبیری زبان و ادبیات فارسی
1زندبیری جغرافیا
16زندبیری فیزیک

12زندبیری زبان و ادبیات عرب
7زنتربیت دبیر زبان انگلیسی

12زندبیری ریاضی
10زندبیری زیست شناسی

14زندبیری شیمی
2زندبیری تاریخ

142جمع 
413

گرایش )علوم تربیتی 

(دبستانی و پیش دبستانی
94/12/25سه شنبه صبح57012808مرد

3زن
4مرد
14زن
16مرد

1مردمهندسی برق
5مردمهندسی عمران
2زنمهندسی معماری
6مردمهندسی مکانیک

2مرد-مهندسی منابع طبیعی
1مردمهندسی مواد

4مرد
2زن
42زن
41مرد

143
423

گرایش )علوم تربیتی 

(دبستانی و پیش دبستانی
94/12/26چهارشنبه صبح2815708ادامه روز قبلمرد

31مرددبیری الهیات و معارف اسالمی
13مرددبیری علوم اجتماعی

28مرددبیری زبان و ادبیات فارسی
13مرددبیری جغرافیا
39مرددبیری فیزیک

11مرددبیری زبان و ادبیات عرب
14مردتربیت دبیر زبان انگلیسی

23مرددبیری ریاضی
10مرددبیری زیست شناسی

15مرددبیری شیمی
2مرددبیری تاریخ

199جمع
489

1325جمع کل 

:متن وکالت 

تعداد دانشجویان در روزتوزیع

تعداد دانشجویان در روزتوزیع

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

سهمیه استان کرمان  - 91ورودی - برنامه زمانبندی تعین محل خدمت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

94/12/24دوشنبه14به تفکیک رشته

معاونت پژوهش و برنامه ریزی 

به تفکیک رشته

94/12/25سه شنبه 14

94/12/26چهارشنبه

امکان حضور در جلسه تعیین محل خدمت را ندارم ، به  آقای .................. دانشگاه فرهنگیان که به دلیل 91ورودی سال ...................دانشجوی رشته ............اینجانب 

وکالت می دهم ،درخصوص انتخاب محل خدمت اینجانب اقدام نمایدو حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به محل تعیین شده نخواهم -------------با نسبت فامیلی .............خانم /

(آموزش وپرورش منطقه     یا    دانشگاه پردیس محل تحصیل)اثر انگشت                                  تایید کننده وکالت /امضا.                    داشت

طبق متن )در صورت عدم امکان حضور دانشجو ،نماینده وی با در دست داشتن وکالتنامه دستی  .حضور شخص دانشجو جهت تعیین محل خدمت الزامی می باشد

درصورت عدم مراجعه دانشجو ویا نماینده معرفی شده، تیم توزیع اداره کل با توجه به امتیازفرد دررشته  وشهرستانهای باقیمانده درتابلو .مراجعه نماید( ذیل 

.توزیع درخصوص تعیین محل خدمت فردتصمیم گیری می نماید

14

گواهی اشتغال به تحصیل- کارت شناسایی : مدارک الزم 

همه دانشجویان  در رشته های 

ذکر شده بایستی در ابتدای وقت 

توزیع در محل مزبور حضور 

ضمنا دانشجویان فرزند . یابند 

فرزند جانباز -فرزند آزاده-شهید

درصد برای انتخاب 50باالی 

محل خدمت در اولویت می 

لذا الزم است از ابتدای .باشند

وقت  در سالن حضور داشته 

.باشند

تعداد دانشجویان در روزتوزیع

جمع

گرایش استثنایی-علوم تربیتی 

دبیری تربیت بدنی و علوم 

ورزشی

ارتباط تصویری

راهنمایی و مشاوره

بلوار -کرمان

بلوار -بهمن22

شهیدان 

اداره -اعتباری

آموزش و 

پرورش ناحیه 

سالن - یک

(ع)امام حسین

به تفکیک رشته


