
 
 بسمه تعالی

 

 97-98سال تحصیلی  کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان مقطع  2شماره اطالعیه 

 
 

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

کليه  کارشناسي ارشدبندي و نحوه ثبت نام و مدارک الزم براي ثبت در مقطع دبيرشهيد رجائي، زمان

بندي ذکر شده گردد، خواهشمند است با دقت کامل و رعايت زمانها به شرح زير اعالم ميهرشت

 .نسبت به ثبت نام تا آخرين مرحله اقدام نماييد

 

 مرحله اول: ثبت نام الكترونيكی 

 

  http://portal.sru.ac.irدبير شهيد رجائي به آدرس  بدين منظور سامانه گلستان دانشگاه تربيت 

از طريق  پذيراي شماست. 18/6/1397شنبه مورخ يك لغايت روز 15/6/1397 مورخ پنجشنبه از روز

( ده رقمي  ( و رمز عبور )کدمليu971با نام کاربري )شماره داوطلبي سازمان سنجش سيستمورود به 

 .نماييداقدام مدارک مشروحه زير بارگذاري و  نسبت به ثبت نام

کيلو بايت قبل شروع فرآيند پذيرش 250الزم به ذکر است فايل اسكن شده مدارک با حجم حدکثر 

 .غير حضوري آماده گردد

 صفحه اول و دوم شناسنامه -1

 کارت ملي -2

 )براي دانشجويان ذکور( کارت پايان خدمت  -3

فرم معدل  01/08/97يخ تا تار)در صورتيكه هنوز مدرک خود را اخذ نكرده ايد موقتا مدرک کارشناسي   -4

 مورد قبول است.(

 داني)در صورتيكه داراي مدرک کارشناسي نا پيوسته باشيد.(مدرک کار  -5



 

 

 ) جهت دانشجوياني که به هر دليل، مدرک کارشناسي خود را اخذ نكرده اند. شايان ذکراست: فرم معدل -6

 

ا اخذ نكرده اند. شايان ذکر )جهت دانشجوياني که به هر دليل، مدرک کارشناسي ارشد خود رفرم معدل  -7

مي باشد و در صورت عدم ارائه مدرک کارشناسي ، از اعتبار ساقط و از   01/08/97تاريخ اعتبار فرم معدل تا 

باشد درصورتيكه مدرک کارشناسي شما موجود مي  ادامه تحصيل اينگونه پذيرفته شدگان ممانعت خواهد شد.(

 مي توانيد در اين بخش آن را بارگزاري نماييد.

  پرسنلي عكس      -7

يا اصل موافقت نامه کتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ  از محل خدمت 3فرم شماره   -8

التحصيالن رشته هاي دبيري از اداره آموزش و پرورش محل تعهد و خدمت خويش)ويژه 

 فرهنگيان(

 نگيان()ويژه فرهآخرين حكم کارگزيني -9

  )ويژه فرهنگيان(502فرم  -10

اصل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ کارشناسي براي آن  -11

دسته از داوطلباني که با توجه به مفاد آيين نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيالن رتبه اول دوره 

زارت شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و 25/04/93کارشناسي مصوب جلسه 

 علوم،تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذيرفته شده اند.

 

فارغ التحصيل شوند، بديهي است از ثبت  31/06/97پذيرفته شدگان الزم است حداکثر تا تاريخ  -

 فارغ التحصيل نمي شوند، ممانعت به عمل مي آيد. 31/06/97نام کساني که تا تاريخ 

 موجود را به ترتيب و کامل تكميل نماييد . بعد از ورود به سيستم کليه مراحل  -

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

اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ  12مرحله مذکور در انتهاي  هايصحت انجام فرآيند در صورت -

 .فرماييدرا کليك کرده و از فرم هاي مربوطه پرينت تهيه   فرم مشخصات کامل دانشجو

 نماييد. چاپ گواهي پذيرش غير حضوري دانشجوبه اقدام   13همچنين در مرحله   -

 

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

 

 



 

 

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

 مي باشد. در اين دانشگاه انصراف از تحصيل

 

 

 ه دوم: ثبت نام حضوريمرحل

 

 اعالم خواهد شد. "زمان ثبت نام حضوری از همین سامانه الکترونیکی  متعاقبا

 

 

 با آرزوي توفيق                                                                                        

 تحصيالت تكميلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي


