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 هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه تربيتضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دوره

ها بندي و نحوه ثبت نام و مدارک الزم براي ثبت در مقطع دكتري كليه رشتهدبيرشهيد رجائي، زمان

بندي ذكر شده نسبت به گردد، خواهشمند است با دقت كامل و رعايت زماناعالم ميبه شرح زير 

 .ثبت نام تا آخرين مرحله اقدام نماييد

 

 مرحله اول: ثبت نام الكترونيكی 

 

  ru.ac.irortal.shttp://pدبير شهيد رجائي به آدرس  بدين منظور سامانه گلستان دانشگاه تربيت 

از طريق  پذيراي شماست. 11/6/1397شنبه مورخ يك لغايت روز 7/6/1397 مورخ چهارشنبه از روز

( ده رقمي  ( و رمز عبور )كدمليu971با نام كاربري )شماره داوطلبي سازمان سنجش سيستمورود به 

 .اقدام نماييدمدارک مشروحه زير بارگذاري و  نسبت به ثبت نام

كيلو بايت قبل شروع فرآيند پذيرش 250ذكر است فايل اسكن شده مدارک با حجم حدكثر الزم به 

 .غير حضوري آماده گردد

 صفحه اول و دوم شناسنامه -1

 كارت ملي -2

 )براي دانشجويان ذكور( كارت پايان خدمت  -3

 )در صورتيكه هنوز مدرک خود را اخذ نكرده ايد موقتا فرم معدل مورد قبولمدرک كارشناسي ارشد  -4

 است.(

 مدرک كارشناسي  -5

 )در صورتيكه داراي مدرک كارشناسي ناپيوسته باشيد.(مدرک كارداني -6

http://portal.sru.ac.ir/


 

)جهت دانشجوياني كه به هر دليل، مدرک كارشناسي ارشد خود را اخذ نكرده اند. شايان ذكر فرم معدل  -7

است، اعتبار فرم معدل تا قبل از شروع امتحانات نيمسال اول تحصيلي مي باشد و در صورت عدم ارائه مدرک 

در صورتيكه  اهد شد.(كارشناسي ارشد، از اعتبار ساقط و از ادامه تحصيل اينگونه پذيرفته شدگان ممانعت خو

 مدرک كارشناسي ارشد شما موجود مي باشد مي توانيد در اين بخش آن را بارگزاري نماييد.

 قطعه  6 عكس  -8

 از محل خدمت 3فرم شماره   -9

 آخرين حكم كارگزيني -10

  502فرم  -11

 بعد از ورود به سيستم كليه مراحل موجود را به ترتيب و كامل تكميل نماييد .  -

 وم )شبانه( ملزم به پرداخت شهريه ثابت ترم مي باشند.دانشجويان نوبت د -

اتمام پذيرش  12مرحله مذكور در انتهاي  هايصحت انجام فرآيند در صورتي -

را كليك كرده و از فرم هاي مربوطه   غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات كامل دانشجو

 .پرينت تهيه فرماييد

 نماييد. ير حضوري دانشجوچاپ گواهي پذيرش غبه اقدام   13همچنين در مرحله   -

 مربوطه را در روز پذيرش حضوري به همراه داشته باشيد.هاي برگه  كليه   -

 توجه: عدم ثبت نام الكترونيكي در مدت اعالم شده به منزله ي 

 مي باشد. در اين دانشگاه انصراف از تحصيل

 

 مرحله دوم: ثبت نام حضوري 

 

 اعالم خواهد شد. "ونیکی  متعاقبازمان ثبت نام حضوری از همین سامانه الکتر

 

 با آرزوي توفيق                                                                                        

 تحصيالت تكميلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي


