
 
باشند  نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش بدون آزمون که در استخدام وزارت آموزش و پرورش می

 منظور ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به

 1044-1041سال تحصیلی 

 

 

              
 

 

 

رسیا    اسیتددام پیایان    در  ،ارشید کارشناسی   مقطع  دراولیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون ثبت نام منظور  شرط الزم به

تواننید   می   MSC.REGISTER@SRU.ac.irالكترونیك  پست آدرس  بهارسال مدارک  با این افراد .باشد پرورش م  آموزش و

 0033 23 03مورخ  شنبهپنجروز  ازاسكن شده و  فرمت مناسب تهیه وبا  هافرمکلیه مدارک مورد نیاز و الزم است  .اقدام ناایند

و ییا   ناقص  که ه  است مدارکیبد .الكترونیك  مذکور ارسال گرددبه آدرس  0033 03 00 مورخه پنجشنب تا پایان روز حداکثر

  ندواهند گرفت.قرار ناخوانا ارسال شده باشند مورد بررس  

 

 نكات مهم

  در غییر   مستندات الزام  است.مدراک و ی  اصل کلیه هاراه داشتن ،داوطلبان واجد شرایطدر صورت دعوت به مصاحبه

 باشد.   م  متقاض  از درخواست پذیرش بدون آزمون و به منزله انصراف صورت ندواهد گرفتاین صورت مصاحبه 

 با فرمت  و کیلو بایت 033ارسال   تصویرحجم هر حداکثرjpg  در را بایید  کلیه مسیتندات  و در نهایت  نظر گرفته شدهدر

بایید  میدارک  هاچنیین  ) سال نااییدبه آدرس الكترونیك  فوق ار )فشرده( به نام خود متقاض  فایل زیپ شده الب یکق

 .یا چند ایایل، زیرا بررس  ندواهند شد( 2و نه  ارسال شوندیل یک ایاقالب نها در ت

  هیای نیاقص    پرونده . دنارسال شوتهیه و  کامل و دقیق و نیزکامالً شفاف و خواناطور بهتاام  مدارک مورد درخواست باید

 مورد بررس  قرار ندواهد گرفت و مسئولیت آن بر عهده شدص متقاض  خواهد بود.)حت  یک مورد( 

  توسط متقاض  به آدرس ایاییل   در زمان مذکورو  کامل طور  به، برای بررس  پذیرش متقاضیان الزمکه مدارک  درصورت

پذیرش وی ترتیب اثر داده ندواهد شد و وجه پرداختی  نییز قابیل اسیترداد     الذکر ارسال نشده باشد به درخواست  فوق

 .ندواهد بود

 سیااالت   هباشد و نیه پاسیدیوی  بی    الذکر فقط برای دریافت مدارک ارسال  متقاضیان م  آدرس پست الكترونیك  فوق

 .گرفت خواهندقراربررس   کامل مورد های حاوی مدارک ارسال  یییری نتایج و غیره، لذا فقط ایایلو پمدتلف 

  اسیت،  و پذیرفتیه شیده    ناوده شرکتمون کارشناس  ارشد )کنكور( زآو یا  ها  در فراخوان دییر دانشیاه ای اگر متقاض

   یان دییر تضییع نیردد.متقاض شرکت ننااید تا فرصت بررس  و حق فراخواناین در شود  تقاضا م 

  پذیرفتیه   کنكیور  ییا دیییر   فراخیوان دانشییاه   طریق هر زمان که ازکننده در این فراخوان مكلف است  شرکت  متقاض

 کتبی   رسیان  نایوده و درخواسیت    درخشان اطالع استعدادهای و ندبیان امور  سریعاً به دانشیاه و واحد گروه ،شود م 

 نااید.از این فراخوان را ارسال  انصراف خود

 

 

 تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و 
 استعدادهاي درخشانامور نخبگان و  گروه 
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