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 بسمه تعالی
 

 1اطالعیه شماره 

 1398 مهرورودی  مقطع دکتریشدگان 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.

  17/06/1398  مورخ  شنبهيک روز از  در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 1398 مهرورودي  دكتريشدگان پذيرفته

  با مراجعه به پرتال آموزشي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي )تهران( به آدرس  25/06/1398  مورخ دوشنبهلغايت 

http://portal.sru.ac.ir    مدارک زير اقدام نمايند . بارگذارينسبت به تکميل مشخصات درخواستي و 

 صفحه اول و دوم شناسنامه -1

 كارت ملي -2

 )براي دانشجويان ذكور(كارت پايان خدمت   -3

 مدرک كارشناسي ارشد)در صورتيکه هنوز مدرک خود را اخذ نکرده ايد موقتا فرم معدل مورد قبول است.( -4

 مدرک كارشناسي  -5

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

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

و در صورت عدم ارائه مدرک  اعتبار فرم معدل تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول تحصیلی می باشد

رشد، از اعتبار ساقط و از ادامه تحصيل اينگونه پذيرفته شدگان ممانعت خواهد شد.( در صورتيکه كارشناسي ا

 اري نماييد.ذمي توانيد در اين بخش آن را بارگمدرک كارشناسي ارشد شما موجود مي باشد 

 شجو از محل خدمت موافقت با ادامه تحصيل دان و يا 2شماره  يا 3فرم شماره   -8

 آخرين حکم كارگزيني -9

  502فرم  -10
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 تذكر مهم :

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

 جدا خودداری نمايید. بارگذاریاز مدارک جهت عکس گرفتن از  گردد .  بارگذاريمقرر 

 

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 ،  10اگر از وي فاده مي كن ید از استتتت        مرورگرنمی توان

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

 كليك نماييد.« ورود به سیستم»روي گزينه 

 .مطمئن شويداز اينکه وارد صفحه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی شده ايد 

 

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

 

 عبور كنيد.  در صورتي كه با پيغام امن نبودن صفحه مواجهه شديد ، از آن

 

 در صفحه جديد شناسه كاربري و گذرواژه خود را وارد نماييد.
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 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « U981 شماره داوطلبی»  شما كاربري شناسه

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

 باشد :1234567890: كد ملي  و  7654321:  شماره داوطلبي شمار صورتي كه د مثال عنوان به 

 U981 7654321 شناسه كاريري:

 1234567890كلمه عبور :                

 

و قبل از تکميل اطالعات، لطفاً راهنماي موجود  پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورودبعد 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 

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

 
 

 پسر كه مي بايست يکي از موارد موجود را انتخاب نمايند. پذيرفته شدگانمخصوص   :تعیین وضعیت نظام وظیفه -1

شجو )طالعات ا -2 سمت اول( : دان شده را به ترتيب تکميل نماييدق سته  سادر اين بخش كليه اطالعات خوا ل . ار

شد شجو در اين مرحله مي با ست. و عکس دان صالح آن به هيچ عنوان امکان 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

 سوال كنار آن را كليك نماييد . 
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پس از تکميل كليه فيلدها در قستتتمت آخر مي بايستتتت 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 تکميل شده باشند با پيغام 

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

 

عد و ب شده را به دقت تکميل نماييد. در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته قسمت دوم(:)اطالعات دانشجو  -3

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.

 

 تکميل اين بخش بسيار مهم و ضروري است :ثبت اطالعات تحصیالت قبلی دانشجو -4

 

اين قستتمت مختد دانشتتجويان خانواده معام شتتاهد و ايثارگران مي باشتتد كه الزم استتت  طالعات ایثارگری:ا -5

 اطالعات ايثارگري فرد مورد نار در آن تکميل گردد.

 

 دانشجومعرفین  -6

 

شغلی، اجتماعی و فرهنگی  -7 شجوفعالیتهای  سمت نيز : دان صوص فعاليت در اين ق صور تي كه در اين خ -در 

اطالعات خواستته شتده را به دقت هايي داريد . مي بايستت بعد از ورود به صتفحه روي گزينه ايجاد كليك كرده و 

 تکميل نماييد.

 

 وجود تکميل گردددر صورت خارجی دانشجو: سفرهای  -8
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سال فایل مدارکا -9 سکن نموده ايد ب: ر شده كه قبال ا سته  ست كليه مدارک خوا سمت الزم ا ارگذاري در اين ق

 الزم به يادآوري است : نماييد.

 از گرفتن عکس 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 صتتفحه جديد نشتتاني محل ذخيره فايل استتکن شتتده را  روي عبارت ارستتال كليك كنيد .راي اين كار الزم استتت ب

شخد 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 تکرار 

 

 نذكرات مهم:

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

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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سير ممکن ا - ضوري از همين م شتباه در بارگذاري امکان  ويرايش آن تا قبل از زمان پذيرش ح صورت ا ست. در 

فقط كافيستتت بعد از كليك روي عبارت ارستتال و ورود به صتتفحه ستتند الکترونيکي ، روي عالمت ضتتربدر كنار 

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

فت گرديده و در پرونده با توجه به اينکه اصتتتل كليه مدارک مورد نياز در زمان پذيرش حضتتتوري از شتتتما دريا -

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

 از كلیه مدارک تهیه نموده و نزد خود نگهداری كنید .

 

درصد شهريه ثابت دريافت 50 جهت دانشجويان نوبت دوم ) شبانه(: هپرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهری -10

 .مي گردد

 

 بابت خدمات جانبي پذيرش و تشتتکيل پرونده مشتتخدمبلغي : پرداخت الکترونیکی مبلغ ویژه خدمات جانبی -11

 شتتتده كه در اين قستتتمت به صتتتورت الکترونيکي قابل پرداخت استتتت . براي اين كار بعد از كليك روي عبارت

صفحه   «انتخاب» سمت وارد  شجو»اين ق  كليك مركزیبانک شده و روي آيکن « پرداخت هاي الکترونيکي دان

 الرم به ذكر است در صورت انصراف دانشجو اين مبلغ عودت نمي گردد. نماييد.

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

 

پس از تکميل مراحل فوق در اين قسمت : اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو -12

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

 ويرايش اطالعات بخش هاي قبلي نخواهيد بود.ديگر قادر به ، 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.  printه خود را انتخاب نموده و دكمه پرينتر متصل به رايان، 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.شکل زير  2يا  1تهيه پرينت نماييد . براي اين كار در ليست پرينتر ها از گزينه 
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قسمممت یرينت تهیه نموده و تا زمان یذيرح حرمموری نزد خود نگهداری نمايید. یذيرح  حتما از اين

 .حروری 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.

 
 

شجوچاپ گواهی  -13 ضوری دان شاهده :  پذیرش غیر ح ضوري را م سمت نيز فرم گواهي پذيرش غير ح در اين ق

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

 

یس از انجام مراحل فوق امکان ويرايش مدارک بارگذاری شممده تا قبل از زمان یذيرح حرمموری وجود دارد 

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

 اجعه نمايید.ه ثبت نام مرداربه صورت حروری به ابا در دست داشتن مدارک مثبته جهت اصالح 
 

 پذیرش حضوری

 اطالع رساني خواهد شد.متعاقبا اي طي اطالعيهبر اساس رشته قبولي  حضوري پذيرشجدول زمانبدي  

 یذير خواهد بود.شده امکانیذيرح حروری منحصرًا با ارائه گواهی یذيرح غیر حروری و اصل مدارک بارگذاری 

 ميسر نيست ، لطفا قبل از مراجعه اقدام به اين مهم نماييد.پذيرش غير حضوري در دانشگاه انجام امکان 

 حتما اطالعیه های بعدی دانشگاه را ییگیری نمايید.

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

 

 با آرزوي توفيق                                                                                                                   

 تحصيالت تکميلي معاونت آموزشي و 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   


