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 97-98پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی  5شماره اطالعیه 

 
 

 مرحله دوم: ثبت نام حضوری 

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، خواهشمند است با دقت کامل و رعایت زمان 

 پذیرش د اعالم شده است نسبت به بندی اعالمی، با در دست داشتن مدارکی که در صفحه بع

 حضوری مطابق جدول ذیل اقدام فرمایید.

 

 

 ساعت تاریخ روز مقطع رشته های تحصیلی دانشکده

 12الی  8:15 24/06/97 شنبه دکتری کلیه دانشکده ها

 15:45الی  13:30 24/06/97 شنبه کارشناسی ارشد مهندسی برق

 15:45الی  13:30 24/06/97 شنبه رشدکارشناسی ا مهندسی موادوفناوری های نوین

 12الی  8:15 25/06/97 یکشنبه کارشناسی ارشد علوم پایه

 12الی  8:15 25/06/97 یکشنبه کارشناسی ارشد علوم ورزشی

 15:45الی  13:30 25/06/97 یکشنبه کارشناسی ارشد علوم انسانی

 15:45الی  13:30 25/06/97 یکشنبه کارشناسی ارشد مهندسی معماری و شهرسازی

 12الی  8:15 26/06/97 دوشنبه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

 12الی  8:15 26/06/97 دوشنبه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 12الی  8:15 26/06/97 دوشنبه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر



 
 : مراجعه به دانشگاه به موارد زیر به دقت توجه فرمایید از لطفا قبل

توجه به اصالحات انجام گرفته در مدارک پذیرش غیر حضوری ، الزم است مجددا به پرتال با  -1

 خود اقدام نمایید. تکمیل نواقص مدارکدانشگاه مراجعه نموده و نسبت به 

اطالعات مورد در خصوص پایش سالمت جسم و روان ، می بایست  4با توجه با اطالعیه شماره  -2

 طه ثبت و تایید گردد.نیاز در سامانه مربو

و برای خود تهیه فرمایید در صورت تسلیم اصل مدرک  نسخه کپی از کلیه مدارک لطفا یک -3

 تیار دانشجو قرار نمی گیرد.به هیچ عنوان در مراحل بعدی کپی از آن در اخضبط در پرونده 

 .اشدب واقع در ساختمان اداری می جعفریآمفی تاتر عالمه سالن  ،یحضور رشیمکان پذ -4

 عواقب عدم مراجعه در زمان مقرر به عهده دانشجو است. -5

موارد زیر را به  اطالعات شامل ایو مدارک  ثارگر،یشاهد و ا یها محترم خانواده انیدانشجو -6

 :همراه داشته باشند

 ، (یرزمندگ-یآزادگ-درصد 25ریجانباز ز-درصد 25 یجانباز باال-خانواده شهدا) یثارگریکارت ا یکپ :آ  -

 25 ی: فرزندان و همسران شهدا، جانبازان باالیبرا)شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو  :ب -

 (درصد و آزادگان

  (و ... یثارگرینوع ا ثارگر،یا یکد مل ،یثارگریشماره پرونده ا) یثارگریا مشخصات :ج -

 

گدساي   » و «اطالعات ثبت شده  وسطدد ناجوددس نذ رد غير ضويي دسذ »فرم  طفا ازل -7

پرینتت تهیته  «فيم يا  راغش طالمت جسد    ذ ا »و  « ر غير ضوي ي سذ  ناجودس

 نمایید.کرده و بعد از امضا ، هنگام پذیرش به مسئول مربوطه تحویل 

 

8-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 است. یالزام ،یحضور ریغ رشیدر پذ ریهمراه داشتن مدارک ز -9

 مدارک مورد نیاز:

  صفحه اول و دوم شناسنامهاصل شناسنامه و رونوشت  -1

 و رونوشت از پشت و روی آن کارت ملیاصل  -2

 و رونوشت ازآن )برای دانشجویان ذکور( ارت پایان خدمتکاصل   -3

مدرک کارشناسی ارشد برای قبول شدگان مقطع دکتری)در صورتیکه هنوز مدرک اصل و کپی  -4

          فرم معدل مورد قبول می باشد.( 01/08/97ه اید موقتا تا تاریخ خود را اخذ  نکرد

 01/08/97تا تاریخ )در صورتیکه هنوز مدرک خود را اخذ نکرده اید موقتا مدرک کارشناسی اصل و کپی   -5

 .(می باشدفرم معدل مورد قبول 

 دانی)در صورتیکه دارای مدرک کارشناسی نا پیوسته باشید.(مدرک کاراصل و کپی   -6

 

ذکر اعتبار فرم  خود را اخذ نکرده اند. شایان مقطع قبلی)جهت دانشجویانی که به هر دلیل، مدرک فرم معدل  -7

، از اعتبار ساقط و از ادامه تحصیل  مقطع قبلیمی باشد و در صورت عدم ارائه مدرک   01/08/97تاریخ معدل تا 

  اینگونه پذیرفته شدگان ممانعت خواهد شد.(

 سنلی عکس پرشش قطعه  -8

یا اصل موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط برای فارغ  از محل خدمت 3فرم شماره   -9

التحصیالن رشته های دبیری از اداره آموزش و پرورش محل تعهد و خدمت خویش)ویژه 

 فرهنگیان(

 )ویژه فرهنگیان(آخرین حکم کارگزینی -10

  )ویژه فرهنگیان(502فرم  -11

یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی برای آن  اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه -12

دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آیین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیالن رتبه اول دوره 

شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت  25/04/93کارشناسی مصوب جلسه 

 علوم،تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند.

فارغ التحصیل شوند، بدیهی است از  31/06/97پذیرفته شدگان الزم است حداکثر تا تاریخ  -

 فارغ التحصیل نمی شوند، ممانعت به عمل می آید. 31/06/97ثبت نام کسانی که تا تاریخ 

        موفق و پیروز باشید                          

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


