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 بسمه تعالی
 

 2اطالعیه شماره 

 ۱۳۹۷ورودي بهمن كارشناسي پيوسته شدگان پذيرفته

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 
دارک بندي و نحوه ثبت نام و مدبيرشهيد رجائي، زمان ضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دانشگاه تربيت

بندي ذكر شده گردد، خواهشمند است با دقت كامل و رعايت زمانبه شرح زير اعالم مي پذيرش غير حضوريالزم براي 

 .تا آخرين مرحله اقدام نماييد انجام فرآيندنسبت به 

  پذیرش غیر حضوری

در این مرحله ، کلیه فرآیند به صورت اینترنتی انجام خواهد شد لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا 

 خودداری نمایید.

سته ورودي بهمن پذيرفته سي پيو شنا شهيد رجايي ۱۳۹۷شدگان كار شگاه تربيت دبير    مورخ  شنبه روز از  در دان

با مراجعه به پرتال آموزشييي دانشييگاه تربيت دبير شييهيد رجائي   2۳/0۹/۱۳۹۷  مورخجمعه لغايت   ۱0/0۹/۱۳۹۷

ستي و    http://portal.sru.ac.ir  )تهران( به آدرس صات درخوا شخ سبت به تكميل م مدارک زير  Uploadن

 اقدام نمايند .

 

تهیه شدد د  ر لددار  ارا زما ه یفه لددخی  ر ن با بج ما اما(  ا  قس  ر ولددم  برر  3×4رخ عکس تمام --1

 ش  سبطالعات  بنشم  مارگذبرا  ی

 تما ی صخحات شفالفا هس -2

 پش  ر ررا  ارت  لیس  -3

 شا  : آ  نتگاج نظام   ی  آ  هش  ت لطه خص ص  بنش  برک تحصیلی   -4

 ماش س 31/۶/97س تاریخ بنذ   رک  ررد پیش  بنشگاای مای  ا ب ث  پایاج  بنشگاایپایاج  ررد پیش   و گ بای یا  بص    رک آ(

  س  ی  نظام  ت لطه  یپلم   و  گ باییا    رکبص   ب(

  بنشگاایسریز نم بت  ررد پیش پ( 

 ریز نم بت له لاله  ت لطهست( 

 ات  بنشگاای  ه به  فات  پیشخ بج ن رلی   رن بل  تأیی یه تحصیلی زبرهش تحصیلیق   رک  یپلم  ت لطه ر   رک پیش ث(

 بی س  ر مخش برر تکمی  بطالعات ثب  گ   س رل   ریاف  نم  د
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شا  :  ارت پایاج ن   ،  ارت  عافی ، م گه لبز بعزبم مه ن    م رج غیب س   ر ی  بر م  رضعی  نظام رظیخه م با م ب ربج ج( 

بن  نیاه مه بن  ر م گه لبز بعزبم مه ن    نیز  ریاف  نک  دبه  عافی  تحصیلی  قطع  می لتاج م ن ر بر م  د 31/۶/97 لانی  ه تا 

 بربئه   رک ناصی ن برن س

ا( تأیی  ش د مه رلیله  بنشگاد ر ب برد    ب  ر  بنشم یاج  بن  مه تاریخ وب  به ف م بنص بف به تحصی  ر گ بای تل یه الچ( 

 ااس م با  بنشم یاج بن ب ی ر بنص بفی  ررد ررهبنه  بنشگاد 20/12/9۶

 

 تذكر مهم :

آماده تا در زمان كيلو بايت  250و حجم زير  JPGفرمت شده جهت آپلود مي بايست با  scan هاي فايل -    

 جدا خودداری نماييد. بارگذاریاز مدارک جهت عکس گرفتن از  گردد .  Uploadمقرر 

 

به نشاني  مرورگر اینترنت اكسپلورر از استفاده بامنحصرا  بايست مي دانشگاه نام ثبت سيستم به ورود جهت

http://portal.sru.ac.ir   م عه ن يد.مراج ندوز  اي يد ،  ۱0اگر از وي فاده مي كن يد از اسيييت        مرورگرنمي توان

Edge             باشيد مرورگر اكسپلورر            استفاده كنيد و حتما مي بايست به دنبال 

 كليك نماييد.« ورود به سيستم»روي گزينه 

 .مطمئن شويداز اينکه وارد صفحه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی شده ايد 

 

 وارد نماييد و دگمه ارسال را كليك كنيد.سپس كد امنيتي خواسته شده را 

 

 عبور كنيد.  در صورتي كه با پيغام امن نبودن صفحه مواجهه شديد ، از آن
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 در صفحه جديد شناسه كاربري و گذرواژه خود را وارد نماييد.

 

 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « U972 شماره داوطلبی»  شما كاربري شناسه

 به صورت بزرگ نوشته شود Uرقم كد ملی جهت ثبت مورد نياز است. حرف  10تمام 

 باشد :۱2۳456۷8۹0: كد ملي  و  ۷654۳2۱:  شماره داوطلبي شمار صورتي كه د مثال عنوان به 

 U972 ۷654۳2۱ شناسه كاريري:

 1234567890كلمه عبور :                

 

و قبل از تكميل اطالعات، لطفاً راهنماي موجود  غير حضوري دانشجويان جديدالورودپذيرش بعد از ورود به سيستم در صفحه 

هاي موجود كليك كرده و كليه اطالعات خواسته شده رديف«انتخاب»كلمه را به دقت مطالعه نماييد. سپس به ترتيب روي 

 شده ، آن را به خاطر بسپاريد.شما مشخص  شماره دانشجويیدر باالي اين صفحه  را به دقت و صحيح تكميل نماييد.

 
 

 نمايند. انتخابرا  يكي از موارد موجودكه مي بايست پسر  ذيرفته شدگانپ مخصوص  :هتعیین وضعیت نظام وظیف -1

سي تاییدیه تحصیلی: -2 شماره و تاريخ ر شگاهي تاييديه تحصيلي  ددر اين بخش  شخ بج  فاتكه از دوره پيش دان   پی

 دريافت نموده ايد وارد كنيد. ن  ات  رل 
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شجو )اطالعات  -3 سمت اول( : دان شده را به ترتيب تكميل نماييدق سته  سادر اين بخش كليه اطالعات خوا ل . ار

شجو در اين  شدعكس دان ست. و مرحله مي با صالح آن به هيچ عنوان امكان پذير ني سمت هايي از فرم ، نام  ا در ق

سمت چپ تايپ نموده و عالمت  سمتي از نام را در فيلد  ست ق ست. براي يافتن آن كافي محل و كد آن مورد نياز ا

خش اين بدر  كليك نماييد. سوال كنار آن را كليك نماييد . در ليست نمايش داده شده محل مورد نظر را انتخاب و

شگاه شيپو  پلميد مدرک اخذ خيتار س یدان ساس مدارک  يخود را برر شكال آن را بر ا صورت وجود ا و در 

 .ديينما شيرايموجود و

 
پس از تكميل كليه فيلدها در قسيييمت آخر مي بايسيييت اطالعات خود را تاييد نموده و در نهايت دكمه اعمال   

 تغييرات را كليك كنيد. 

 
 ي شويد.مواجه م« شد انجامعمليات با موفقيت »در صورتي كه كليه فيلدها به درستي تكميل شده باشند با پيغام 

 نمايش داده مي شود. «تاييد»جلوي اين رديف عبارت  حضوري دانشجويان جديدالورودپذيرش غير در صفحه 

 

عد و ب در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته شده را به دقت تكميل نماييد. قسمت دوم(:)اطالعات دانشجو  -4

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.

 

خانواده معظم شيياهد و ايثارگران مي باشييد كه الزم اسييت  اين قسييمت مختص دانشييجويان اطالعات ایثارگری: -5

 اطالعات ايثارگري فرد مورد نظر در آن تكميل گردد.

 

شجو -6 شغلی، اجتماعی و فرهنگی دان سمت نيز : فعالیتهای  صوص فعاليت در اين ق صور تي كه در اين خ -در 

اطالعات خواسيته شيده را به دقت هايي داريد . مي بايسيت بعد از ورود به صيفحه روي گزينه ايجاد كليك كرده و 

 تكميل نماييد.
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سال فایل مدارک -7 سكن نموده ايد بارگذاري : ار شده كه قبال ا سته  ست كليه مدارک خوا سمت الزم ا در اين ق

 يادآوري است :الزم به  نماييد.

 از گرفتن عكس از مدارک جدا خودداري نماييد.  -

صورتي كه از فرمت   jpgفرمت فايل فقط  - شد . در  ستفاده كنيد . فرآيند ادامه   zipو يا   rarو يا  pdfبا و ... ا

 نمي يايد.

 كيلو بايت باشد. 250حجم فايل كمتر از  -

 
و در صييفحه جديد نشيياني محل ذخيره فايل اسييكن شييده را  كنيد .راي اين كار الزم اسييت روي عبارت ارسييال كليك ب

شخص نماييد. ساير مدارک باز مي  م صفحه  شت به  و روي عبارت اعمال تغييرات كليك كنيد. با كليك روي دكمه بازگ

 گرديد.

 
 .ي شوندگردد تا كليه مدارک بارگذاراين كار تكرار 

 

 نذكرات مهم:

 بدون مدرک باشند. هيچ يك از موارد خواسته شده نبايد -

صحيح  - سبت به بارگذاري  سي مي گردد بنابراين ن ضوري برر شده در زمان پذيرش ح صحت مدارک بارگذاري 

 مدرک خواسته شده دقت كافي داشته باشيد.
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ست.  - سير ممكن ا ضوري از همين م شتباه در بارگذاري امكان  ويرايش آن تا قبل از زمان پذيرش ح صورت ا در 

كليك روي عبارت ارسييال و ورود به صييفحه سييند الكترونيكي ، روي عالمت ضييربدر كنار فقط كافيسييت بعد از 

 مدرک بارگذاري شده كليك كرده و آن را حذف كرده و مجددا مبادرت به ارسال مدرک صحيح نماييد.

با توجه به اينكه اصيييل كليه مدارک مورد نياز در زمان پذيرش حضيييوري از شيييما دريافت گرديده و در پرونده  -

الزم است حتما يک نسخه كپی دانشجويي شما بايگاني مي شوند و امكان مراجعه مجدد به آن وجود ندارد . 

 از كليه مدارک تهيه نموده و نزد خود نگهداری كنيد .

 

بابت خدمات جانبي پذيرش و تشييكيل پرونده مشييخص مبلغي : پرداخت الکترونیکی مبلغ ویژه خدمات جانبی -8

 صيييورت الكترونيكي قابل پرداخت اسيييت . براي اين كار بعد از كليك روي عبارت شيييده كه در اين قسيييمت به

شييده و روي آيكن بانك تجارت كليك « پرداخت هاي الكترونيكي دانشييجو»اين قسييمت وارد صييفحه   «انتخاب»

 نماييد.

 
 الكترونيكي را طي نماييد. ي متصل شده و فرآيند پرداختدر ادامه به صفحه شاپرک بانك مركز

 

پس از تكميل مراحل فوق در اين قسمت : اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو -9

ضوري خود را نهايي نموده و از فرم هاي مربوطه پرينت تهيه كنيد. ست ، فرآيند پذيرش غير ح شته الزم ا  توجه دا

 قبلي نخواهيد بود. ديگر قادر به ويرايش اطالعات بخش هاي، باشيد بعد از تاييد نهايي اين بخش 

را « آماده سازی جهت چاپ»براي اين كار پس ورود به صفحه و مشاهده اطالعات خود ، در پايين صفحه گزينه 

 را انتخاب نماييد.  …Printعبارت  Fileادامه از منوي كليك نماييد. در 

 را كليك كنيد.  printو دكمه پرينتر متصل به رايانه خود را انتخاب نموده ، در ليست پرينتر نمايش داده شده 

صورتي كه پرينتري به رايانه خود متصل نداريد ، از فرم ها  سخه ، در  تهيه نموده و در محل ديگري اقدام به  pdfن

 استفاده نماييد.شكل زير  2يا  ۱تهيه پرينت نماييد . براي اين كار در ليست پرينتر ها از گزينه 

و تا زمان پذيرش حضمموری نزد خود نگهداری نماييد. پذيرش  حتما از اين قسمممت پرينت تهيه نموده

 .حضوری شما منوط به ارايه اين فرم ها می باشد

سمت  شده و اقدام نماييد و يا به راهنماي  صفحه خود  شده ايد مجددا وارد  صورتي كه موفق به تهيه پرينت ن در 

 چپ صفحه خود مراجعه كنيد.
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در اين قسمت نيز فرم گواهي پذيرش غير حضوري را مشاهده مي :  چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو -10

 كنيد كه مي بايست مانند مراحل فوق از آن پرينت تهيه نماييد و تا روز پذيرش حضوري نزد خود نگهداريد.

 

پس از انجام مراحل فوق امکان ويرايش مدارک بارگذاری شممده تا قبل از زمان پذيرش حضمموری وجود دارد 

صورت وجود مغايرت ولی امکان  صيلی ويرايش اطالعات ثبتی وجود ندارد . در  شروع ترم تح ، يکماه بعد از 

 ه ثبت نام مراجعه نماييد.داربه صورت حضوری به ابا در دست داشتن مدارک مثبته جهت اصالح 
 

 پذیرش حضوری

و جدول زمانبدي حضور بر اساس كه جزئيات آن مي باشد دي  ۳آذر تا روز دوشنبه  25از روز يكشنبه  حضوري پذيرش 

 اطالع رساني خواهد شد.متعاقبا اي طي اطالعيهرشته قبولي 

 پذير خواهد بود.پذيرش حضوری منحصرًا با ارائه گواهی پذيرش غير حضوری و اصل مدارک بارگذاری شده امکان

 به اين مهم نماييد. ميسر نيست ، لطفا قبل از مراجعه اقدامپذيرش غير حضوري در دانشگاه انجام امكان 

 حتما اطالعيه های بعدی دانشگاه را پيگيری نماييد.

 مي باشد. در اين دانشگاه حضورتوجه: عدم ثبت نام الكترونيكي در مدت اعالم شده به منزله ي انصراف از 

 

با شماره (  ۱۳-۱5و  8-۱2در ساعات اداري ) در خصوص نحوه پذيرش غير حضوري حهت كسب اطالعات بيشتر

 .تماس بگيريد 268۹و يا  22۷۱يا  22۷6داخلي  22۹۷0060

 

 با آرزوي توفيق                                                                                                                 

 تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي و 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   


