
 به نام خدا

ربیت دبیر شهید رجایی می رساند دانشگاه ت 1398به اطالع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی بهمن 

 به شرح زیر اعالم می گردد: ، جدول زمانبندی جهت مراجعه پذیرش حضوری

 

 (15.30- 13) ساعت  نوبت عصر  (12-9)ساعت  نوبت صبح تاریخ روز

 08/10/1398 یکشنبه
 مهندسی کامپیوتر

 (ش –حرف اول نام خانوادگی )الف 

 مهندسی کامپیوتر

 ی( – صحرف اول نام خانوادگی )

 09/10/1398 دوشنبه
 مهندسی برق

 (س –حرف اول نام خانوادگی )الف 

 مهندسی برق

 (ی – صحرف اول نام خانوادگی )

 مهندسی ساخت و تولید مهندسی مکانیک 10/10/1398 سه شنبه

 مهندسی صنایع مبلمان مهندسی عمران 11/10/1398 چهارشنبه

 14/10/1398 شنبه
 مهندسی معماری

 ارتباط تصویری
 مهندسی مواد و متالورژی

 



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

، دتنشووهیت طکبید دبیک  وو ید هتتی  وو ک ط کت   و تدگا بیش تی مد اجییبه د یل در صووترت طیلی ا تمالی ا اکت آ واتی ووا  -1

 تی طکیق ر ووینه هی طتجه مکاییید به تطالعیه هیی اکبتطه ، رجییا نیآ طیلیل ختتهد بتد ،  ذت ختتهشوول د ت وود ازل تی مک د 

نتبد یذیکب  ووییک نتبد هیی یذیکب بک ت وویو جدوق متج تنجیم یذیکماه و در صووترت طیلی ا دتنشووهیت ،  الیم به ذ ک ت وود

  دت ااییازی طا تطالعیه تی تعالم ختتهد  د ف مضتری گکوت مذ

جسم و روت  ، اا بییسد تطالعیت اترد  پایش سالمتدر خصتص  ک آ ب دت د، درای  و اشیورت دتنشهیتبی طتجه بی تطالعیه ا -2

 نییی در  یاینه اکبتطه ثزد و طییید گکدد 

بکتی ختد ط یه مکاییید در صترت طس یم تصل ادرک و ضزط در یکوندت به هیچ ع تت  در  کپی از کلیه مدارک نسخه دو لفی  -3

 اکتمل بیدی  پا تی و  در تخاییر دتنشجت اکتر نلا گیکد 

 وتاع در  یخالی  تدتری اا بی د  آمفی تاتر عالمه جعفری ی ن  ،یحضور رشیمکان پذ -4

 عتتاب عدم اکتجیه در یای  اقکر به ع دت دتنشجت ت د  -5

 :اتترد ییک رت به هلکتت دت اه بی  د تطالعیت  یال ییادترک و  ثیرگک،ی یهد و ت یهی احاکم خینتتدت ی یدتنشجت -6

 ، ا(ریا دگ-اویتدگ-درصد 25کیجینزیی ی-درصد 25 یبیالجینزیی -خینتتدت   دت) یثیرگکی یرت ت ا پ :و  -

 (درصد و ویتدگی  25 ی: مکیندت  و هلسکت    دت، جینزییت  بیالیبکت) شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو :ب -

  (و     یثیرگکینتع ت ثیرگک،یت ا د ا  ،یثیرگکی لیرت یکوندت ت) یثیرگکیت اشخصیت :ج -

 

ضوري»مکم   لفی تی -7 شجو در پذیرش غيرح سط دان شده تو شجو » و« اطالعات ثبت  ضوري دان و  « گواهي پذیرش غير ح

 یکی د ط یه  کدت و بید تی تاضی ، ه هیم یذیکب به اسئتق اکبتطه طحتیل نلییید  «فرم هاي پایش سالمت جسم و روان»

 ت د  ات آتا ،یمضتر کبیدر یذبه هلکتت دو نسخه  پا  کیهلکتت دت ان ادترک ی -8

 



  آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیآموختگان نظام مخصوص دانش دارک تحصیلیم

 شهرستان و بخش رشته تحصيلي، درج  با دانشگاهي پيش مركز مدير امضاي و با مهر دانشگاهيپايان دوره پيش موقتگواهي يا  اصل مدرك آ(

 باشد. 31/۶/98تاريخ اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي بايد حداكثر پايان  .دانشگاهي مدرك پيش اخذ محل

 درج  با هنرستان يا و مدير دبيرستان امضاي و مهر با واحدي واحدي / سالي آموزشي ترمي نظام متوسطه ديپلم موقت گواهييا  مدركاصل  ب(

 .مدرك اخذ شهرستان محل و بخش

صل پ( صيلي كارنامه ا شگاهي(  پيش دوره تح شگاهي )ريز نمرات دوره پيش دان ضي فيزيك،( دان ساني، علوم ي،تجرب علوم ريا و معارف  علوم ان

 پرورش و آموزش سازمان دبيرستان يا مهر و امضا با 1391 سال از )هنر و اسالمي

 علوم تجربي، فيزيك، رياضي( واحدي سالي / واحدي آموزشي ترمي نظام ساله متوسطه(متوسطه)ريز نمرات سه  تحصيلي ديپلم كارنامه اصلت( 

 .پرورش و آموزش سازمان دبيرستان يا مهر و امضا با بعد به 1384 هاي سال از هر يك در ) اسالمي معارف و علوم و انساني علوم

  ( 6-3-3آموختگان نظام آموزشی جدید)مخصوص دانش مدارک تحصیلی
تاريخ اخذ  .مدرك اخذ محل شهرستان و درچ بخش با دبيرستان مدير امضاي و مُهر با متوسطه دوره دوم تحصيالت پايان موقت گواهي يا مدرك اصل آ(

 باشد. 31/۶/98بايد حداكثر پايان  متوسطه دوره دوم تحصيالت پايانمدرك 

  اجرايي دبيرستان يا معاون دبيرستان مدير امضاي و مُهر با  )دوازدهم تا هاي دهم پايه تحصيلي سوابق كلي )گزارش  ۶02فرم  ب(

 .پرورش و اداره آموزش يا دبيرستان مهر و امضاو با )دوازدهم تا پايه دهم( دبيرستان آخر سال سه تحصيلي كارنامه اصل پ(

  ادامه مدارک مشترک بین کلیه پذیرفته شدگان:

 جاري )با زمينه سفيد و خواهران با حجاب كامل(. تهيه شده در سال  3×4رخ عکس تمامشش قطعه  -1

 .آنتمامي صفحات رونوشت از و مه اصل شناسنا -2



 . آن پشت و رويرونوشت از و  كارت ملياصل  -3

ست  -4 سيد درخوا صیلیر صيلي( مدرك  تأییدیه تح صیالت پایان)ارزش تح سطه دوره دوم تح شگاهیپیشمدرك  يا متو كه از  دان

 گردد.مي در بخش اول تکميل اطالعات ثبت ايد كه ان خدمات دولت دريافت نمودهدفاتر پيشخو

فرم انصررراف از تحصرريل و گواهي تسررويه حسرراب ت ييد شررده به وسرريله دانشررگاه و اداره كل امور دانشررجويان داخل به تاريخ قبل از  -5

 ها. انه دانشگاهدوره روز برای دانشجویان اخراجی و انصرافی 25/12/97

 (در صورت دارا بودن)آن  كپيو دفترچه بيمه  -۶

 

 مسیر های دسترسی به دانشگاه شهید رجایی:

 با تاکسی: -الف

 تیآت    تین طی سا هی تی اقیبل درب ج تبا و  –تی ایدت  ر ی د ، تبادتی خییبی  ه هیم ، طی سا هیی خلا  یی   -

  کاا )درب تص ا( دتنشهیت عزتر اا    د 

 تنا یی خط اقیبل دتنشهیت ت د  –تی ییک یل  ید خ دت  : طی سا هیی خلا  تیآت   -

 با مترو: -ب

یت کوجا تیساهیییدت  تید   اقیبل درب خ ایستگاه مترو فدک ر یندت و  )صیدایه به  لد مکه هسکت( 2خط ختد رت به 

 و  هیی  زآ  لی رت اساقیلی طی ج تی درب ج تبا دتنشهیت اا وورند 

 )اتوبوس تندرو(: BRTبا خطوط  -ج 

یییینه ال ه( تیساهیت  تیآت  )دتنشهیت  –)یییینه ااکو جتتنلکد اصیب  9خط ختد رت به بآرگکتت تایم ع ا )ع( ر یندت و در 

 ااک  لی اقیبل درب ج تبا دتنشهیت هساید  100تی  یس   ید رجییا( یییدت  تید  بید تی خکوج تی تیساهیت 

 اداره خدمات رایانه و ثبت نام 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


