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 بسمه تعالی
 

 3اطالعیه شماره 

 ۱۳۹۹ورودي بهمن كارشناسي پيوسته شدگان پذيرفته

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 
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 

  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 1399شدگان كار شگاه تربيت دبير    مورخ  شنبه روز از  در دان

شنبهلغايت   29/09/1399 شهيد رجائي   07/10/1399  مورخ يک شگاه تربيت دبير  شي دان با مراجعه به پرتال آموز

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

 اقدام نمايند .

 ر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييشرايط و ضوابط عمومي پذيرش د

 شركت در مراحل مصاحبه و بررسي صالحيت عمومي و اخذ امتياز الزم  -1

 و بعد از آن  01/07/1375متولدين  -2

 14داشتن معدل كل باالي  -3

 

 شامل: آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیآموختگان نظام مخصوص دانش تحصیلیمدارک  -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. 31/۶/99بايد 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
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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 سطه( تح ساله متو سه  سطه)ريز نمرات  شي ترمي نظام 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

 

 شامل: ( 6-3-3آموختگان نظام آموزشی جدید)مخصوص دانش مدارک تحصیلی -1

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. 31/۶/99بايد 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  معاونيا  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:

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

 شود.اطالعات دانشجو بارگذاري مي

 تمامي صفحات شناسنامه.رونوشت از  -3

 پشت و روي كارت ملي. رونوشت از  -4

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

صیلی تأییدیه صدور سامانهكه از  دیپلم  در بخش اول تکميل اطالعات ثبت ايد كه دريافت نموده تح

 استتتعالم به نام دانشتتگاه تربيت دبير شتتهيد رجاييدريافت تاييديه ، دقت فرماييد كه  هنگامدر  گردد.مي 

ست فرآيند را تکرار  ساقط بوده و مجددا مي باي صورت تاييديه از درجه اعتبار  شود . در غير اين  صادر 

 نماييد.
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مدركي دال بر وضتتعيت نظام وفيفه براي برادران شتتامل: كارت پايان خدمت، كارت معافيت، برگه ستتبز  -6

 برگه درخواست اوليه معافيت دانشجوييا ياعزام به خدمت بدون غيبت. 

ضوریپذيرفته شییدگان نو ورود به معافيت تحصییيلي  فرآيند دريافتبا توجه به اينکه   صورت الکترونیکی و غیر ح

ضوري معافيت د ، الزم اسییت تا دانشییجويان مشییمول به راهنماي مربو  به يرگانجام مي  ست غير ح نحوه درخوا

و در سامانه مذكور وجه  نموده و پس از واريزمراجعه كه در كنار همين راهنما بارگذاري گرديده  تحصيلي دانشجويي

شده دربرگه دريافت پرينت از  شخص  دقت فرماييد  ل مدارک بارگذاري نمايند.اسبخش ار معافيت ، آن را در محل م

 صادر شده باشد. استعالم به نام دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييكه 

باشد،  يم کسالهي يآموز دانش يليتحص تيمعاف دنتوجه داشته باش يمقطع كارشناس برادرشدگان  رفتهيپذ

 است. يالزام ييدانشجو يليتحص تيثبت درخواست معاف ني، بنابرانيستقابل قبول  رشيپذ يو برا

 

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. دوره روزانه دانشگاه برای دانشجویان اخراجی و انصرافی 31/02/99داخل به تاريخ قبل از 

 

سيستم به گونه اي طراحي شده تا شخص پذيرفته شده با مطالعه دقيق اين راهنما بتواند با سهولت  : 1 تذكر مهم

الزم است پذيرفته شدگاني محترمي كه جهت انجام فرآيند پذيرش اقدام به انجام فرآيند پذيرش غير حضوري نمايد. 

و كافي در اين خصوص مبذول فرمايند زيرا دقت الزم مراجعه مي نمايند، و يا افراد غير غير حضوري به كافي نت ها 

 . پذيرفته مي باشدشخص عواقب ارسال اطالعات غلط متوجه 

 

 : 2 تذكر مهم

آماده تا در زمان مقرر كیلو بایت  250و حجم زیر  JPGفرمت شیییده جهت آپلود مي بايسیییت با  اسیییکن هاي فايل 

در صییورتي كه مدرک بارگذاري  خودداری نمایید.از گرفتن عکس از مدارک جهت بارگذاری جدا  گردد . بارگذاري

 خواهد شد.شده از وضوح كافي برخوردار نباشد ، از پرونده دانشجو حذف شده و پرونده دانشجو داراي نقص مدرک 

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 مرورگر       اسیییت نمی توان

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

 كليك نماييد.« ورود به سیستم»روي گزينه 

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شده اید مطمئن شویداز اینکه وارد صفحه 
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در صییفحه بعد براي عبور  از صییفحات امنيتي روي عبارتهاي مشییخص شییده به ترتيب كليك نماييد. اين نمونه  -1

       مي باشیید . در خصییوص سییاير مرورگرها صییفحاتي مشییابه وجود دارد كه  مرورگر اينترنت اكسییپلوررمربو  به 

  .قبول امن بودن صفحه ، از آن عبور كنيدمي بايست با 

 
 را وارد نماييد.و عبارت امنيتي در صفحه بعد شناسه كاربري و گذرواژه خود  -2

 

 

 

 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « U992 شماره داوطلبی»  شما كاربري شناسه

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

  :باشد0023456789: ملي كد و 7654321:  آزمون سراسريشما در شماره داوطلبير صورتي كه د مثال عنوان به 

 U992 7654321 شناسه كاريري:          

 0023456789كلمه عبور :                

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

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

۱ 

2 
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 كه مي بايست يکي از موارد موجود را انتخاب نمايند. ذكورمخصوص پذيرفته شدگان   :تعیین وضعیت نظام وظیفه -1

 را انتخاب نمایند. مشمول دانشجویانی كه فاقد كارت معافیت یا كارت پایان خدمت می باشند می بایست گزینه

 

 پایانيا  پیش دانشگگگا یدوره تاييديه تحصیییيلي  ددر اين بخش شیییماره و تاريس رسیییي تاییدیه تحصییییلی  -2

راهنماي  وارد كنيد.را دريافت نموده ايد  تحصیلی تأییدیه صدور سامانهكه از  متوسطه دوم دوره تحصیالت

 .در كنار همين راهنما بارگذاري گرديده است تحصيلي  تاييديهنحوه درخواست غير حضوري 

 
 

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

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

صحيح  محل و كد آن مورد نياز است. براي يافتن آن كافيست قسمتي از نام را در فيلد مربو  تايپ نموده و گزينه

 را انتخاب نماييد.

 
صییحت كليه اطالعات مندرد در فرم ها حائز اهميت مي باشیید . لطفا از ثبت اطالعات غير واقعي و يا  تذكر مهم :

 .جددا خودداري نماييداطالعات ديگران در فرم ها 

شییما بسییيار مهم اسییت ، كليه اطالی رسییاني ها اين طريق انجام  شماره تلفن  مراه و ایمیلاطالعات مربو  به 

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

 بخش حتما شماره تلفن  مرا ی را ثبت فرمایید كه متعلق به كد ملی شما می باشد.
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 :دانشگاهيمشخصات ديپلم / پيش در بخش مشخصات 

شگا ی  دیپلم، محل اخذ و ناحيه اخذ  تاریخ اخذ، شییيوه اخذ ،  گونهنوی ،  حتما به دقت و خود را و پیش دان

فارغ التحصيل شده   6-3-3صحيح انتخاب نماييد تا در مراحل بعدي دچار مشکل نشويد. در صورتي كه در نظام 

 درستي انتخاب شده باشد.گزينه مربو  به در بخش گونه ديپلم ،بررسي نماييد تا ايد ، 

دريافت نموده ايد را در بخش  http://emt.medu.irهمچنين مي بايسییت كد رهگيري تاييديه ديپلم را كه از سییامانه 

       مشخص شده وارد نماييد 

خود را تایید نموده و در نهایت دكمه پس از تکمیل كلیه فیلد ا در قسمت آخر می بایست اطالعات 

 اعمال تغییرات را كلیک كنید.

 
 مواجه مي شويد.« 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 

 

و بعد  در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته شده را به دقت تکميل نماييد. قسمت دوم( )اطالعات دانشجو  -4

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.

 

اين قسییمت مختص دانشییجويان خانواده معظم شییاهد و اينارگران مي باشیید كه الزم اسییت  اطالعات ایثارگری  -5

صورت وجود ، ي كه با اسییتفاده از سییهميه ايشییان در آزمون شییركت نموده انداطالعات اينارگري فرد در آن  در 

 تکميل گردد.

 

 ثبت اطالعات بستگان درجه اول ضروري مي باشد. اطالعات خانواده دانشجو  -6

 

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

اطالعات خواسیته شیده را به دقت هايي داريد . مي بايسیت بعد از ورود به صیفحه روي گزينه ايجاد كليك كرده و 

 تکميل نماييد.

 

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

 يادآوري است :الزم به  نماييد.

javascript:void(0)
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را درسییت انتخاب نماييد ، در اين بخش مدارک  گونه دیپلمدر صییورتي كه در قسییمت اول اطالعات دانشییجو ،  -

 مخصوص شما قابل مشاهده خواهد بود.

 عکس 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  -

 
نشییاني محل با كليك روي گزينه ايجاد ، و در صییفحه جديد  راي اين كار الزم اسییت روي عبارت ارسییال كليك كنيد .ب

د. با كليك روي دكمه بازگشییت به و روي عبارت اعمال تغييرات كليك كني ذخيره فايل اسییکن شییده را مشییخص نماييد.

 صفحه ساير مدارک باز مي گرديد.

 
 .ي شوندگردد تا كليه مدارک بارگذاراين كار تکرار 

 نذكرات مهم:

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

در صورتي كه مدرک بارگذاري شده از  .صحت مدارک بارگذاري شده در زمان پذيرش حضوري بررسي مي گردد -

 خواهد شد.مدرک وضوح كافي برخوردار نباشد ، از پرونده دانشجو حذف شده و پرونده دانشجو داراي نقص 

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

فقط كافيسییت بعد از كليك روي عبارت ارسییال و ورود به صییفحه سییند الکترونيکي ، روي عالمت ضییربدر كنار 

 مدرک بارگذاري شده كليك كرده و آن را حذف كرده و مجددا مبادرت به ارسال مدرک صحيح نماييد.
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 ويدريافت گرديده و در پرونده  دانشییجواز  نهاييه اينکه اصییل كليه مدارک مورد نياز در زمان پذيرش با توجه ب -

الزم است حتما یک نسخه كپی از كلیه مدارک بايگاني مي شوند و امکان مراجعه مجدد به آن وجود ندارد . 

 تهیه نموده و نزد خود نگهداری كنید .

 

         كه دانشیییجو  داده شیییده اند ين بخش تعدادي از فرم هاي پذيرش قراردر ا  ارسیییال تعهد نامه الوترونیوی -9

مي بايسییت ضییمن مطالعه دقيق آن ، نسییبت به تاييد اين فرم ها اقدام نمايد . در صییورتي كه اين كار انجام نگردد 

  را خواهد داد.« الزم است مدارک موردنياز بطور کامل ارسال شود»سيستم به شما پيغام خطاي 

بابت خدمات جانبي پذيرش و تشییکيل پرونده مشییخص مبلغي   پرداخت الوترونیوی مبلغ ویژه خدمات جانبی -10

 شیییده كه در اين قسیییمت به صیییورت الکترونيکي قابل پرداخت اسیییت . براي اين كار بعد از كليك روي عبارت

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

 نماييد.

 
 الکترونيکي را طي نماييد. 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 -11

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

 ديگر قادر به ويرايش اطالعات بخش هاي قبلي نخواهيد بود.، 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 ر كليك نماييد. درا 

 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

 استفاده نماييد.شکل زير  2يا  1تهيه پرينت نماييد . براي اين كار در ليست پرينتر ها از گزينه 

حتما از این قسگگمت پرینت تهیه نموده و تا زمان پذیرح حضگگوری نزد خود نگهداری نمایید. پذیرح 

 .حضوری شما منوط به ارایه این 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 

 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 -12

به همراه ساير  نهاييپذيرش  جهتو نموده و امضا كنيد پرينت تهيه كنيد كه مي بايست مانند مراحل فوق از آن 

 مدارک به دانشگاه ارسال فرماييد

 

و از برگه هاي پذيرش غير حضوري پرينت  ديانجام داده باش يرا به درست يحضور ريغ رشيمراحل پذ هيكه كل يدر صورت

 یحضور ریغ رحیپذ ندیرساند فرآ یبا سالم به اطالع م $شده محترم  رفتهیپذ»با مضمون:  يامکيپ ،تهيه نماييد

 شما ارسال خواهد شد. يبرا« ...دیبه اتمام رس تیشما با موفق

 

 

پس از انجام مراحل فوق امکان ویرایش مدارک بارگذاری شده تا قبل از زمان پذیرح حضوری وجود دارد 

ی معاونت ادمین كانال ارتباطبا ولی امکان ویرایش اطالعات ثبتی وجود ندارد . در صورت وجود مغایرت ، 

  برقرار نمایید آموزشی در پیام رسان سروح به نشانی زیر ارتباط

https://sapp.ir/srttu_edu 

 نهاییپذیرش 

 

 پذیر خوا د بود.پذیرح نهایی منحصرًا با ارائه گوا ی پذیرح غیر حضوری و اصل مدارک بارگذاری شده امکان

 

 اين دانشگاه مي باشد.در  حضوراعالم شده به منزله ي انصراف از  مهلتتوجه: عدم ثبت نام الکترونيکي در 

جزئيات با توجه به شرايط موجود به واسطه حضور ويروس منحوس كرونا و الزام به رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي ، 

 .رسيدخواهد  به اطالی متعاقبا اي طي اطالعيهبر اساس رشته قبولي ،  آندي نجدول زمانبو  نهايي پذيرش

 22970060با شماره ( 8-12در ساعات اداري ) در خصوص نحوه پذيرش غير حضوري هت كسب اطالعات بيشترج

 .تماس بگيريد)نظام وظيفه( 2291يا  2689يا  2271يا  2276داخلي 

 توفيقبا آرزوي                                                                                                                  

 تحصيالت تکميلي معاونت آموزشي و 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   
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