
 به نام خدا

با توجه ربیت دبیر شهید رجایی می رساند دانشگاه ت 1399 بهمنبه اطالع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 

شتی،  فرآیند ستور العمل های بهدا شار ویروس کرونا و لزوم رعایت د شرایط انت صورت غیر به  ، نهاییپذیرش  به 

 پستی انجام خواهد شد.ارسال حضوری و از طریق 

 1399 دیماه 22شنبه دوتاریخ  از  سفارشیلذا کلیه دانشجویان می بایست ، مدارک مورد نیاز را به صورت پست 

 به نشانی زیر ارسال نمایند: 1399 دیماه 27شنبه لغایت 

   واحد ثبت نامخ شعبانلو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  –لویزان  -تهران

 16788-15811کد پستی                          16785-163صندوق پستی 

 به موارد زیر به دقت توجه فرمایید : ارسال مدارکلطفا قبل از 

، می بایست  (1شماره)ضمیمه جسم و روان پایش سالمتدر خصوص  مشاوره دانشگاهرکز بهداشت، درمان و با توجه با اطالعیه م -1

 گردد. و ارسال و امضاو پرینت ثبت و تایید اطالعات مورد نیاز در سامانه مربوطه 

در صورت تسلیم اصل مدرک و ضبط در پرونده به هیچ عنوان در  .برای خود تهیه فرمایید کپی از کلیه مدارک نسخه دولطفا  -2

 مراحل بعدی کپی از آن در اختیار دانشجو قرار نمی گیرد.

  در زمان مقرر به عهده دانشجو است. ارسال مدارکعواقب عدم  -3

 به صورت کامل و واضح درج گردد. نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و رشته قبولیروی مرسوله پستی  -4

 مرسوله پستی را تا پایان فرآیند پذیرش نهایی، همراه خود داشته باشید. رهگیری کد -5



 مدارک مورد نیاز:

  آموختگان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیمخصوص دانشمدارک تحصیلی  

صل  آ( شگاهيپايان دوره پيش موقتگواهي يا  مدركا ضاي و با مهر دان شگاهي پيش مركز مدير ام صيلي، درج  با دان شته تح ستان و بخش ر  شهر

 باشد. 31/۶/99تاريخ 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 تجربي، 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 متوسطه)ريز نمرات سه ساله متوسطه( 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 دانشمدارک تحصیلی 
 

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

 باشد. 31/۶/99بايد حداكثر پايان  متوسطه دومدوره  تحصيالت مدرك پايان

  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:

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

 تمامي صفحات شناسنامه.رونوشت از  -2

 از پشت و روي كارت ملي هوشمند و يا كپي از برگه ثبت درخواست كارت ملي هوشمند  رونوشت -3

صيلي( مدرك  -4 صيلي )ارزش تح ست تأييديه تح سيد درخوا صیالت پایانر سطه دوره دوم تح شگاهی دیپلميا مدرك  متو كه از  و پیش دان

در صورتي كه صادر شده باشد.  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییبه نام مي بايست   وايد دريافت نموده تحصیلی تأییدیه صدور سامانه

اقدام نموده و بعد  http://emt.medu.ir سامانهتاييديه تحصيلي شما مانند نمونه زير نمي باشد مي بايست نسبت به درخواست مجدد از 

پذیرش در غير اين صورت تاييديه از درجه اعتبار ساقط بوده و از بارگذاري در بخش مدارك سيستم گلستان ، با بقيه مدارك ارسال فرماييد. 

 شما نهایی نخواهد شد.

 

 

درخواستتا اولیه يا برگه  شععمندهو كارت معافيت، هوشععمند  كارت پايان خدمتمدركي دال بر وضعععيت نظام وفيفه براي برادران شععامل   -5

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییبه نام  ساله 5 معافیا دانشجویی

شدگاني كه برگه معافيت دانش آموزي را بارگذاري نموده اند  ست ، پذيرفته  سه روش اطالع يکيبا مراجعه به مي باي سبت ،  ۷شماره  هياز  ن

سال فبه دريافت برگه معاف ستان ، با بقيه مدارك ار ستم گل سي صحيح اقدام نموده و بعد از بارگذاري در بخش مدارك  د. در غير اين رماينيت 

 پذیرش شما نهایی نخواهد شد.از درجه اعتبار ساقط بوده و  معافيتصورت 

javascript:void(0)


شگاه و اداره كل امور دا -6 سيله دان شده به و ساب تأييد  سويه ح صيل و گواهي ت صراف از تح شجويان داخل به تاريخ قبل از فرم ان  31/02/99ن

 ها. دوره روزانه دانشگاه برای دانشجویان اخراجی و انصرافی

 (وجود)در صورت دفترچه بيمه كپي  -7

 « اطالعات ثبا شده توسط دانشجو در پذیرش غیرحضوری»پرينت و امضاي فرم  -8

 «فرم های پایش سالما جسم و روان»پرينت و امضاي  -9

  زير را ارسال نماينداطالعات  ايمدارك و عالوه بر مدارك ياد شده  ثارگر،يشاهد و ا يها محترم خانواده انيدانشجو -10

 ، ي(رزمندگ-يآزادگ-درصد 25ريجانباز ز-درصد 25 يجانباز باال-خانواده شهدا) يثارگريكارت ا يكپ  آ  -

 (درصد و آزادگان 25 يران شهدا، جانبازان باال  فرزندان و همسيبرا)شماره حساب بانك تجارت به نام خود دانشجو   ب -

  (و ... يثارگرينوع ا ثارگر،يا يكد مل ،يثارگريشماره پرونده ا) يثارگريا مشخصات  ج -

ضوابط امور  شرايط مورد نظر و رعايت  شتن  صورت دا سي ، در  شده و بعد از برر شگاه تحويل  شاهد و ايثارگر دان ستاد  مدارك اين عزيزان به 

 دانشجويان شاهد و ايثارگر ، اطالعات آنها در سيستم ثبت مي گردد. 

فته شده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را ندارند . می بایست به جای ارسال پذیرفته شدگانی که به هر دلیل تمایل به ادامه تحصیل در رشته پذیر تبصره :

  یل و بعد از تایید ارسال نمایند.( را تکم2فرم انصراف از تحصیل )ضمیمه و « اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غیرحضوری»فرم مدارک ، 

 

  نشده ايد. اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش غيرحضوريدريافت پرينت از در صورتی که موفق به  تذکر مهم :

 دیخواه« پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود». وارد صفحه  یو گذرواژه قبل یدر پرتال گلستان با همان شناسه کاربر یبعد از ورود به صفحه شخص

( کلیک نموده تا گواهی مربوطه را چاپ فرم مشخصات کامل دانشجواتمام پذيرش غيرحضوري و مرحله )« انتخاب»روی عبارت  ستیبا یشد که م

 مشاهده نمایید.

 



 

و متناسب با زمان دریافت بسته های پستی ، مبادرت به انجام  به تدریجدیماه و   29خاطر نشان می گردد ، کارشناسان واحد پذیرش دانشگاه از 

 فرآیند پذیرش نهایی پذیرفته شدگان محترم خواهند نمود. 

در نهایت در صورتی که کلیه مدارک ارسالی توسط کارشناسان اداره ثبت نام بررسی و تایید گردید ، پذیرش دانشجو نهایی شده و پیامکی با 

برای ایشان ارسال خواهد «  ... به اتمام رسيد با سالم،به اطالع می رساند فرآيند پذيرش نهايی شما با موفقيت دانشجوي محترم »مضمون 

مطابق با راهنماهای موجود در  وضعیت تحصیلی و انتخاب واحد دانشجوشد. از این پس با ورود دانشجو به سیستم آموزشی دانشگاه)گلستان( 

 ستم قابل مشاهده خواهد بود.سی

 

 

 عواقب ناشی از عدم ارسال مدارک در مهلت مقرر و یا ارسال مدارک اشتباه و غیر واقعی ، 

 ایشان خواهد گردید. لغو قبولیمتوجه شخص پذیرفته شده می باشد و منجر به 

 

 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییاداره خدمات رایانه و ثبت نام 


