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 بسمه تعالی
 

 ۱۳۹8ورودي بهمن كارشناسي پيوسته شدگان پذيرفته

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي -دوم تجديد نظر گزينش مرحله 

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

بندي ذكر گردد، خواهشمند است با دقت كامل و رعايت زمانميبه شرح زير اعالم  پذیرش غیر حضوریالزم براي 

 .تا آخرين مرحله اقدام نماييد انجام فرآيندشده نسبت به 

 .شده استیند ارسال آجویان پیامکی جهت انجام فرشناین دابه 

  پذیرش غیر حضوری

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

 خودداری نمایید.

  مورخ  شنبهپنج  روز از  در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي ۱۳۹8كارشناسي پيوسته ورودي بهمن شدگان پذيرفته

شگاه تربيت دبير شهيد رجائي   ۱5/0۳/۱۳۹۹  مورخ شنبهپنج لغايت   0۱/0۳/۱۳۹۹ با مراجعه به پرتال آموزشي دان

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

 اقدام نمايند .

 

 شامل: آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیآموختگان نظام مخصوص دانش مدارک تحصیلی -1

 درج  با دانشگاهي پيش مركز مدير امضاي و با مهر دانشگاهيپايان دوره پيش موقتگواهي يا  اصل مدرك آ(

صيلي، شته تح ستان و بخش ر شگاهي مدرك پيش اخذ محل شهر شگاهي  .دان تاريخ اخذ مدرك دوره پيش دان

 باشد. 31/۶/98بايد حداكثر پايان 

صل  ب( سطه ديپلم موقت گواهييا  مدركا شي ترمي نظام متو سالي آموز ضاي و مهر با واحدي واحدي /   ام

 .مدرك اخذ شهرستان محل و بخش درج  با هنرستان يا و مدير دبيرستان

صل پ( صيلي كارنامه ا شگاهي(  پيش دوره تح شگاهي )ريز نمرات دوره پيش دان ضي فيزيك،( دان  علوم ريا

 و آموزش سازمان دبيرستان يا مهر و امضا با 1391 سال از )هنر و و معارف اسالمي علوم انساني، علوم تجربي،

 پرورش

صلت(  صيلي ديپلم كارنامه ا سه  تح سطه)ريز نمرات  سطه(متو شي ترمي نظام ساله متو  سالي / واحدي آموز

 به 1384 هاي سال از هر يك در ) اسالمي معارف و علوم و انساني علوم علوم تجربي، فيزيك، رياضي( واحدي

 .پرورش و آموزش سازمان دبيرستان يا مهر و امضا با بعد
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 شامل: ( 6-3-3آموختگان نظام آموزشی جدید)مخصوص دانش مدارک تحصیلی -۱

صل آ( صيالت پايان موقت گواهي يا مدرك ا سطه دوره دوم تح ضاي و مُهر با متو ستان مدير ام  و درچ بخش با دبير

 باشد. 31/۶/98بايد حداكثر پايان  متوسطه دوره دوم تحصيالت پايانتاريخ اخذ مدرك  .مدرك اخذ محل شهرستان

صيلي سوابق كلي )گزارش  ۶02فرم  ب( ضاي و مُهر با  )دوازدهم تا هاي دهم پايه تح ستان مدير ام  يا معاون دبير

  اجرايي دبيرستان

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

 .پرورش

 

 ادامه مدارک مشترک بین کلیه پذیرفته شدگان:

سال  3×4رخ عکس تمام -2 شده در  سمت اول تهيه  سفيد و خواهران با حجاب كامل(. در ق جاري )با زمينه 

 شود.اطالعات دانشجو بارگذاري مي

 تمامي صفحات شناسنامه.رونوشت از  -۳

 پشت و روي كارت ملي. رونوشت از  -4

مدرك  يا متوسطه دوره دوم تحصیالت پایانرسيد درخواست تأييديه تحصيلي )ارزش تحصيلي( مدرك  -5

در بخش اول تکميل اطالعات ايد كه ان خدمات دولت دريافت نمودهكه از دفاتر پيشخخخو دانشگگگا یپیش

 گردد.مي ثبت 

مدركي دال بر وضخخعيت نظام وفيفه براي برادران شخخامل: كارت پايان خدمت، كارت معافيت، برگه سخخبز  -6

اند خوردار بودهاز معافيت تحصيلي مقطع دبيرستان بر 31/۶/98اعزام به خدمت بدون غيبت. كساني كه تا 

 .نیاز به ارائه مدرک خاصی ندارنداند و برگه سبز اعزام به خدمت نيز دريافت نکرده

شجويان  -7 شگاه و اداره كل امور دان سيله دان شده به و ساب تأييد  سويه ح صيل و گواهي ت صراف از تح فرم ان

 ها. انه دانشگاهدوره روز برای دانشجویان اخراجی و انصرافی 25/12/97داخل به تاريخ قبل از 

 

 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 استتتت        مرورگرنمي توان

Edge             باشيد مرورگر اكسپلورر            استفاده كنيد و حتما مي بايست به دنبال 
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 كليك نماييد.« سيستمورود به »روي گزينه 

 .مطمئن شويدشده ايد دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی از اينکه وارد صفحه 

 

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

 

صورتي كه ستفاده مي كنيد و  در  سپلورر ا شديداز مرورگر اك صفحه مواجهه  با كليك روي عبارت  با پيغام امن نبودن 

 عبور كنيد.  از آنزير 

 

 در صفحه جديد شناسه كاربري و گذرواژه خود را وارد نماييد.

 

 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « U982 كد ملی»  شما كاربري شناسه

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

 باشد :002۳45678۹:  شما ملي كدر صورتي كه د مثال عنوان به 

 U982 002۳45678۹  شناسه كاريري:

 002۳45678۹كلمه عبور :                
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و قبل از تكميل 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 باالي اين صفحه  را به دقت و صحيح تكميل نماييد.

 
 

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

 ایانپيا  پيش دانشگگگا یدوره تاييديه تحصتتتيلي  ددر اين بخش شتتتماره و تاريس رستتتي تاییدیه تحصییییلی  -2

 ايد وارد كنيد.دريافت نموده  دفاتر پيشخوان خدمات دولتكه از  متوسطه دوم دوره تحصیالت

 

سمت اول(    -3 شجو )ق سال اطالعات دان شده را به ترتيب تكميل نماييد. ار سته  در اين بخش كليه اطالعات خوا

شد شجو در اين مرحله مي با ست. و عكس دان 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

يد. ماي يك ن مايش داده شتتتده محل مورد نخر را انتخاب و كل يد . در ليستتتت ن ماي يك ن  ستتتوال كنار آن را كل

 
 :اهيمشخصات ديپلم / پيش دانشگدر بخش مشخصات 

شگا ی  ديپلم، محل اخذ و ناحيه اخذ  تاريخ اخذ، شتتيوه اخذ ،  گونهنوع ،  حتما به دقت و خود را و پيش دان

فارغ التحصيل شده   6-۳-۳صحيح انتخاب نماييد تا در مراحل بعدي دچار مشكل نشويد. در صورتي كه در نخام 

       .نماييدگزينه مربوط به آن را انتخاب در بخش گونه ديپلم ،ايد ، 

پس از تكميل كليه فيلدها در قسمت آخر مي بايست اطالعات خود را تاييد نموده و در نهايت دكمه اعمال تغييرات 

 را كليك كنيد. 
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صتتحت كليه اطالعات مندرد در فرم ها حائز اهميت مي باشتتد . لطفا از ثبت اطالعات غير واقعي و يا  تذكر مهم :

 .جددا خودداري نماييداطالعات ديگران در فرم ها 

اين طريق انجام  شتتما بستتيار مهم استتت ، كليه اطالع رستتاني ها شماره تلفن  مراه و ايميلاطالعات مربوط به 

 مي باشد. شده در اين بخش متوجه شخص دانشجو عدم دقت در صحت اطالعات ثبت خواهد شد و عواقب

 

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

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

 

و بعد  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.

 

اين قستتمت مختص دانشتتجويان خانواده معخم شتتاهد و ايثارگران مي باشتتد كه الزم استتت  اطالعات ایثارگری  -5

 در آن تكميل گردد. ، ي كه با استفاده از سهميه ايشان در آزمون شركت نموده انداطالعات ايثارگري فرد

 دانشجو اطالعات خانواده  -6

شجو -7 شغلی، اجتماعی و فرهنگی دان سمت نيز   فعالیتهای  صور تي كه در اين خصوص فعاليت در اين ق -در 

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

 تكميل نماييد.

سال فایل مدارک -8 ست كليه م  ار سمت الزم ا سكن نموده ايد بارگذاري در اين ق شده كه قبال ا سته  دارک خوا

 الزم به يادآوري است : نماييد.

را درستتت انتخاب نماييد ، در اين بخش مدارک  گونه ديپلمدر صتتورتي كه در قستتمت اول اطالعات دانشتتجو ،  -

 مخصوص شما قابل مشاهده خواهد بود.

 عكس از مدارک جدا خودداري نماييد. بارگذاري از  -

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  -
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نشتتاني محل با كليك روي گزينه ايجاد ، و در صتتفحه جديد  راي اين كار الزم استتت روي عبارت ارستتال كليك كنيد .ب

و روي عبارت اعمال تغييرات كليك كنيد. با كليك روي دكمه بازگشتتت به  ذخيره فايل استتكن شتتده را مشتتخص نماييد.

 صفحه ساير مدارک باز مي گرديد.

 
 .ي شوندگردد تا كليه مدارک بارگذاراين كار تكرار 

 نذكرات مهم:

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

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

 مدرک خواسته شده دقت كافي داشته باشيد.واضح 

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

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

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

با توجه به اينكه اصتتتل كليه مدارک مورد نياز در زمان پذيرش حضتتتوري از شتتتما دريافت گرديده و در پرونده  -

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

 از كليه مدارک تهيه نموده و نزد خود نگهداری كنيد .

 

بابت خدمات جانبي پذيرش و تشتتكيل پرونده مشتتخص مبلغي   پرداخت الکترونیکی مبلغ ویژه خدمات جانبی -9

 ترونيكي قابل پرداخت استتتت . براي اين كار بعد از كليك روي عبارتشتتتده كه در اين قستتتمت به صتتتورت الك
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صفحه   «انتخاب» سمت وارد  شجو»اين ق كليك  مركزيشده و روي آيكن بانك « پرداخت هاي الكترونيكي دان

 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   پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجواتمام  -10

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

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

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

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

 را كليك كنيد.  printپرينتر متصل به رايانه خود را انتخاب نموده و دكمه ، 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

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

حتما از اين قسگگمت پرينت تهيه نموده و تا زماپ پذيرح حرگگوری نزد خود نگهداری نماييد. پذيرح 

 .حروری شما منوط به ارايه اين فرم  ا 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 

 كنيد. چپ صفحه خود مراجعه
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در اين قسمت نيز فرم گواهي پذيرش غير حضوري را مشاهده مي    چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو -11

 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 امکاپ ويرايش مدارک بارگذاری شگگده تا قبل از زماپ پذيرح حرگگوری وجود دارد 

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

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

 

 22۹70060با شماره ( 8-۱2در ساعات اداري ) در خصوص نحوه پذيرش غير حضوري حهت كسب اطالعات بيشتر

 .تماس بگيريديا   268۹يا  2276داخلي 

 

  :مهمتذكرات 

 خواهد بود. ۹۹نيم سال اول تحصيلي اين دانشجويان مهر شروع  -۱

مي تواند تحصيل خود را در  ،صورتي كه دانشجو هم اكنون در دانشگاه ديگري مشغول به تحصيل مي باشد در  -2

برخي از دروس گذرانده در ، موزشتتي دانشتتكده خود آوه اين ترم ادامه داده و در پايان با ارايه كارنامه خود به گر

 دانشگاه قبلي را معادل سازي نمايد.

تي به آهاي كامل در ترم دانشتتتگاه مستتت وليتي در قبال ارايه واحد  ،ير پذيرش اين دانشتتتجويان به تاختوجه با  -۳

 به ميزان واحد موجود مي تواند انتخاب واحد نمايد. ،دانشجو را ندارد و با هماهنگي مدير محترم گروه 

به دانشگاه قبلي ارايه شده  نهاآمدارک اصل كه هم اكنون مشغول تحصيل در دانشگاه ديگري بوده و دانشجوياني  -4

ضوري ست در مرحله پذيرش غير ح ر محل هاي مربوطه بارگزاري نمايند تا بعدا دكپي از مدارک خود را  ،مي باي

شجويان انتقالي مدارک  ،يند پذيرش حضوري آفردر  شهيد رجايي نهاآمانند دان شگاه  شگاه قبلي  توسط دان از دان

 گردد. درخواست

سر  به توجهبا  -5 شجويان پ ش، محدوديت هاي امور نخام وظيفه براي دان صراف از دان حتما  ،گاه قبلي قبل از اعالم ان

  موارد مربوطه به نخام وظيفه خود را با دانشگاه قبلي بررسي نماييد.

 به دانشجو اعطا خواهد شد. تيآ و شروع نيم سال تحصيليپذيرش حضوري بعد از ، اشتغال به تحصيل گواهي  -6

 خواهد شد. يپذيرش حضوري متعاقبا اطالع رسان و نحوه انجامزمان  ،توجه به شرايط كنوني با  -7

 

 با آرزوي توفيق                                                                                                                 

 تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي و 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   


