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 بسمه تعالی
 

 2اطالعیه شماره 

 1400 مهرورودي 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.

  مورخ  شنبهچهار روز از  در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 1400 مهرشدگان كارشناسي پيوسته ورودي پذيرفته

شهيد رجائي   13/07/1400  مورخ شنبهسه لغايت   07/07/1400 شگاه تربيت دبير  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  بارگذارين

 اقدام نمايند .

 

 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. 31/۶/1400بايد 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

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

 پرورش و

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
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 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. 31/۶/1400حداكثر پايان بايد 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

 .پرورش و اداره آموزش يا دبيرستان مهر و امضاو با )دوازدهم تا پايه دهم( ريز نمرات دوره دوم متوسطه  اصل پ(

 

 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

 .ايددريافت نموده http://emt.medu.ir   به نشاني تحصیلی تأییدیه صدور سامانهكه از  دیپلم

 :كارمراحل 

 با مرورگر كروم  http://emt.medu.irبه سامانه ورود -الف

 

 موزشيآنظام انتخاب  -ب

 

حتما دقت كنيد نام مدرسه فارغ  ،بخش اطالعات فارغ التحصيلي متقاضي در  :اطالعات هويتيل تکمي -ج

شخص شده به درستي و با توجه به كد موجود در باالي ريز نمرات تحصيلي انتخاب التحصيلي را از كادر م

 از مدارس داراي دو يا چند كد در مقاطع و دوره هاي تحصيلي مختلف مي باشند.خي . برنماييد
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موارد را به درستي انتخاب نماييد . در شکل زير حتما مطابق ، مشخصات استعالم گيرنده بخش در -د

 غير اين صورت تاييديه شما فاقد اعتبار خواهد بود.

 = شهر تهراناستعالم گیرنده استان 

 انشگاههای وابستهاستعالم گیرنده = دنوع 

 گیرنده = دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییاستعالم 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییاستعالم گیرنده= عنوان 

 

پرداخت اطالعات ثبت شده را مشاهده مي نماييد در صورت تاييد به صفحه ، گام بعدي در  -ه

 ديه وارد خواهيد شد.يييکي هزينه صدور تاالکترون

 صورت پرداخت الکترونيکي به صفحه دريافت و چاپ كد رهگيري هدايت خواهيد شد.در -و

 

موزش و آوزارت  متعلق به ،يليتاييديه مدارك تحصتتبه ذكر استتت كليه مراحل فود در ستتامانه الزم  

 ن سامانه تماس حاصل فرماييدآشتيبان در صورت بروز اختالل و قطعي بايد با پانجام مي گردد و  پرورش

 مشکل برطرف شده باشد. در مراجعات بعدي و يا منتظر باشيد تا

 كليك كنيد. در صفحه اول روي دكمه پيگيري ،ت خود مي توانيد جهت پيگيري درخواسشما   

برگه سبز يا  كارت معافيت يا ي برادران شامل: كارت پايان خدمتمدركي دال بر وضعيت نظام وظيفه برا -6

 يا برگه درخواست اوليه معافيت دانشجويياعزام به خدمت بدون غيبت. 

در صورت داشتن اعتبار دو  حتی موزیآمعافیت تحصیلی دانش ، اطالع كليه پذيرفته شدگان محترم مي رساند به 

شگاه  ،ساله  سبت به دريافت  گردد لغو میبه محض قبولي در دان ست ن صیلی پنج و داوطلب موظف ا معافیت تح

 سازمان نظام وظيفه عمومي اقدام نمايد. از دانشگاه محل قبولیبه نام  ساله دانشجویی
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مي بايست نسبت  ،ن كارت پايان خدمت و يا كارت معافيت خدمت پذيرفته شدگان پسر دانشگاه در صورت نداشتكليه 

 اقدام نمايند. خودمحل سکونت  10+به مراکز پلیس و مراجعه دانشگاهمعرفی نامه با به اخذ اين معافيت 

به  دريافت معرفي نامه  يندآفر نموده تاتمهيداتي را فراهم دانشررگاه  ،توجه به شرررايک كنوني انتشررار ويروس كرونا با 

 صورت غير حضوري انجام پذيرد.

 مد.آدريافت معرفي نامه در ادامه اين اطالعيه خواهد نحوه 

 

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 25/12/1399داخل 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 غلک متوجه 

 

 : 2 تذكر مهم

آماده تا در زمان مقرر کیلو بایت  250و حجم زیر  JPGفرمت شرررده جهت آپلود مي بايسرررت با  اسررركن هاي فايل 

در صررورتي 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       اسرررت نمی توان

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

 كليك نماييد.« ورود به سیستم»روي گزينه 

 .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شده اید مطمئن شویداز اینکه وارد صفحه 

 

در صررفحه بعد براي عبور  از صررفحات امنيتي روي عبارتهاي مشررخص شررده به ترتيب كليك نماييد. اين نمونه  -1

       مي باشررد . در خصرروص سرراير مرورگرها صررفحاتي مشررابه وجود دارد كه  مرورگر اينترنت اكسررپلوررمربوط به 

  .قبول امن بودن صفحه ، از آن عبور كنيدمي بايست با 
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 را وارد نماييد.و عبارت امنيتي در صفحه بعد شناسه كاربري و گذرواژه خود  -2

 

 

 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقک  گذرواژه و « U001 داوطلبیشماره »  شما كاربري شناسه

 رقم کد ملی جهت ثبت مورد نیاز است.  10تمام 

 باشد :0123456789:  و كد ملي شما  789789: شما داوطلبيشماره ر صورتي كه د مثال عنوان به 

 U001 789789 شناسه كاريري:

 0123456789كلمه عبور :                

از مجددا  ،به جای شماره داوطلبیدر قسمت شناسه کاربری  ،شدگان تاخیر گزینش سنوات قبلپذیرفته 

 کدملی استفاده نمایند.

و قبل از تكميل 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 تكميل نماييد.

 
 

شدگان   :تعیین وضعیت نظام وظیفه -1 سرمخصوص پذيرفته  ست يكي از موارد موجود را انتخاب نمايند. پ  كه مي باي

 را انتخاب نمایند. مشمول دانشجویانی که فاقد کارت معافیت یا کارت پایان خدمت می باشند می بایست گزینه

1 

2 



   6 

 

شماره اییدیه تحصیلی:ت -2  پایانيا  پیش دانشگاهیدوره تاييديه تحصيلي  دو تاريخ رسي پيگيري در اين بخش 

وارد را دريافت نموده ايد در مرحله قبل  تحصیلی تأییدیه صدور سامانهكه از  متوسطه دوم دوره تحصیالت

 مده است.آدر باال  تحصيلي  تاييديهنحوه درخواست غير حضوري راهنماي  كنيد.

 
 

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

شد و شجو در اين مرحله مي با ست. عكس دان صالح آن به هيچ عنوان امكان 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 مربوط تايپ نموده و گزينه

 را انتخاب نماييد.

 
، زمون سراسري مي باشدآصورتي كه شهر و استان محل خدمت شما كه همان كد رشته محل قبولي شما در در  -

مكاتبات بعدي دانشگاه با اين محل . كليه ن مانند نمونه اقدام فرماييدآنسبت به اصالح حتما به اشتباه ثبت شده 

مد شهر ، ن را تايپ نموده و از ليست باز شونده آدر بخش شهر محل خدمت حروف اوليه كافيست  خواهد بود.

 را انتخاب نماييد.نظر خود 

 
 كد پيگيري دريافتي از سامانه را ثبت كنيد.، يلي متوسطه كد رهگيري سوابق تحصبخش در  -

 
، محل اخذ و  تاریخ اخذ، شيوه اخذ ،  گونهنوع ،  حتما :دانشگاهيمشخصات ديپلم / پيش در بخش مشخصات  -

صحيح انتخاب نماييد تا در مراحل به دقت و خود را  (درصورت وجود ) و پیش دانشگاهی دیپلمناحيه اخذ 

در صورتي كه در  نامه هاي دانشگاه با توجه به اين تاريخ ها صادر خواهند شد.عرفي مبعدي دچار مشكل نشويد. 
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درستي انتخاب گزينه مربوط به  در بخش گونه ديپلم ،بررسي نماييد تا فارغ التحصيل شده ايد ،   6-3-3نظام 

 ر مي باشد.شهريو 31خرداد يا  31 يا پيش دانشگاهي تاريخ اخذ ديپلم شده باشد.

 
 

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

 .جددا خودداري نماييداطالعات ديگران در فرم ها 

ساني ها شماره تلفن همراه و ایمیلاطالعات مربوط به  ست ، كليه اطالع ر سيار مهم ا اين طريق انجام  از شما ب

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 همراهی را ثبت فرمایید که متعلق به کد ملی شما می باشد.

ر نهایت دکمه پس از تکمیل کلیه فیلدها در قسمت آخر می بایست اطالعات خود را تایید نموده و د

 اعمال تغییرات را کلیک کنید.

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

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

 

 

  10+جهت ارایه به مراکز پلیسدریافت معرفی نامه نحوه  -4

 دكمه بازگشت را كليك نماييد. (صفحه فوق) جديدالورودپذيرش غير حضوري دانشجويان صفحه پايين سمت چپ و  در -

 مسير زير اقدام نماييد.از  -

 
 شاهده است.تحصيلي نظام وظيفه عمومي قابل مبرگه معافيت ، محض ورود به مسير فوق به  -
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 صادر مي گردد. (140كد)تربيت دبير شهيد رجايي نامه به نام دانشگاه معرفي  -

 (قسمت اول-اطالعات دانشجو) 3صورت وجود اشكال در تاريخ اخذ ديپلم و يا پيش دانشگاهي مي بايست به مرحله در  -

اطالعات فوق مورد تاييد اينجانب »در بخش اصالح مي بايست ن اقدام نماييد. جهت آمراجعه نمونه و نسبت به اصالح 

ير گذاشته و اعمال تغييرات را كليك كنيد و سپس نسبت به اصالح اقدام عبارت را روي خ، در پايين صفحه  «مي باشد

 نماييد.

از منوي ، كليك كرده و در صررفحه جديد  «ماده سررازي جهت چا آ»از اطمينان از صررحت اطالعات روي عبارتبعد  -

File  عبارتPrint…  .پرينتر متصررل به رايانه خود را انتخاب ، در ليسررت پرينتر نمايش داده شررده را انتخاب نماييد

صل نداريد ، از فرم ها را كليك كنيد.  printنموده و دكمه  صورتي كه پرينتري به رايانه خود مت سخه ، در  تهيه  pdfن

 باشد. a4تنظيمات پرينتر روي برگه  نموده و در محل ديگري اقدام به تهيه پرينت نماييد .

ص نيبه همراه آخر نامه فوقمعرفي با  - صيا و  يليمدرک تح صراف از تح شگاه قبل لينامه ان شجويدان صوص دان  اني)مخ

صراف سكونت مشهر  10+سي( به پليان ص تيمعاف افتيخود مراجعه كرده و پس از درحل  شجو يليتح آن را در  ييدان

 .ديكن يدانشگاه بارگزار هيگلستان طبق اطالع ستميس

  10+دريافتي از پليس مجوز ثبت نام موقت  در -

 انتخاب گردد یپزشک ریغ وستهیپ یکارشناسدانشگاه حتما  يليمقطع تحص. 

  نام رشته را انتخاب نمايند.نزديكترين  ،دم رشته تحصيلي شما در سامانه نبوصورتي كه نادر 

  ثبت شده باشد. «دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي»دقيقا ، دانشگاه نام  

ص صورت موافقت ناجا با ادامه تح شده لينكته مهم: در  شان يثبت نام قطع ،پذيرفته  شگاه ترب اي  ديشه ريدب تيدر دان

ص رديپذ يانجام م ييرجا صورت عدم موافقت ناجا با ادامه تح سازمان سنجش یلغو قبول  ،ليدر   فهيوظ وفق مقررات 

 گردد يگلستان دانشگاه ثبت م ستميناجا در س يعموم

 تماس بگیرید. 2291داخلی  22970060جهت کسب ازاطالعات با شماره  
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 يند به روش زير اقدام نماييد.آو ادامه فر جديدالورودپذيرش غير حضوري دانشجويان  به صفحه تبازگشهت ج

 

 

و بعد  در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته شده را به دقت تكميل نماييد. قسمت دوم(:)طالعات دانشجو ا -5

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.

 

اين قسررمت مختص دانشررجويان خانواده معظم شرراهد و ايثارگران مي باشررد كه الزم اسررت  اطالعات ایثارگری: -6

صورت وجود ، ي كه با اسررتفاده از سررهميه ايشرران در آزمون شررركت نموده انداطالعات ايثارگري فرد در آن  در 

 تكميل گردد.

 

 ثبت اطالعات بستگان درجه اول ضروري مي باشد. اطالعات خانواده دانشجو: -7

 

شجو -8 شغلی، اجتماعی و فرهنگی دان سمت نيز : فعالیتهای  صور تي كه در اين خصوص فعاليت در اين ق -در 

اطالعات خواسرته شرده را به دقت هايي داريد . مي بايسرت بعد از ورود به صرفحه روي گزينه ايجاد كليك كرده و 

 تكميل نماييد.

 

سال فایل مدارک -9 سكن نموده ايد بارگذاري : ار شده كه قبال ا سته  ست كليه مدارک خوا سمت الزم ا در اين ق

 يادآوري است :الزم به  نماييد.

را درسررت انتخاب نماييد ، در اين بخش مدارک  گونه دیپلمدر صررورتي كه در قسررمت اول اطالعات دانشررجو ،  -

 مخصوص شما قابل مشاهده خواهد بود.

 عكس از مدارک جدا خودداري نماييد. بارگذاري از  -

صورتي كه از فرمت   jpgفرمت فايل فقک  - 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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نشرراني محل با كليك روي گزينه ايجاد ، و در صررفحه جديد  راي اين كار الزم اسررت روي عبارت ارسررال كليك كنيد .ب

د. با كليك روي دكمه بازگشررت به و روي عبارت اعمال تغييرات كليك كني ذخيره فايل اسرركن شررده را مشررخص نماييد.

 صفحه ساير مدارک باز مي گرديد.

 
 .ي شوندگردد تا كليه مدارک بارگذاراين كار تكرار 

 نذکرات مهم:

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

شده در زمان پذيرش  - سي مي گردد نهاييصحت مدارک بارگذاري  شده از  .برر صورتي كه مدرک بارگذاري  در 

 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 ممكن ا ضوري از همين م امكان  ويرايش آن تا قبل از زمان پذيرش ح

فقک كافيسررت بعد از كليك روي عبارت ارسررال و ورود به صررفحه سررند الكترونيكي ، روي عالمت ضررربدر كنار 

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

 ويدريافت گرديده و در پرونده  دانشررجواز  نهاييه اينكه اصررل كليه مدارک مورد نياز در زمان پذيرش با توجه ب -

الزم است حتما یک نسخه کپی از کلیه مدارک بايگاني مي شوند و امكان مراجعه مجدد به آن وجود ندارد . 

 تهیه نموده و نزد خود نگهداری کنید .

 

         كه دانشرررجو  داده شرررده اند ين بخش تعدادي از فرم هاي پذيرش قراردر ا: ارساااال تعهد نامه الوترونیوی -10

مي بايسررت ضررمن مطالعه دقيق آن ، نسرربت به تاييد اين فرم ها اقدام نمايد . در صررورتي كه اين كار انجام نگردد 

  را خواهد داد.« الزم است مدارک موردنياز بطور کامل ارسال شود»سيستم به شما پيغام خطاي 
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بابت خدمات جانبي پذيرش و تشرركيل پرونده مشررخص مبلغي : پرداخت الوترونیوی مبلغ ویژه خدمات جانبی -11

 شرررده كه در اين قسرررمت به صرررورت الكترونيكي قابل پرداخت اسرررت . براي اين كار بعد از كليك روي عبارت

صفحه   «انتخاب» سمت وارد  شجو»اين ق كليك  مركزيبانك شده و روي آيكن « 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 : اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو -12

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

حتما از این قسمممت پرینت تهیه نموده و تا زمان پذیرح حرمموری نزد خود نگهداری نمایید. پذیرح 

 .حروری شما منوط به ارایه این فرم ها 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.

 

5 

5 
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در اين قسمت نيز فرم گواهي پذيرش غير حضوري را مشاهده :  چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو -13

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

 ساير مدارک به دانشگاه ارسال فرماييد

 

صورت ضور ريغ رشيمراحل پذ هيكه كل يدر  ست يح ش يرا به در ضوري  ديانجام داده با و از برگه هاي پذيرش غير ح

ضمون:  يامكيپ پرينت تهيه نماييد، سالم به اطالع م...  شده محترم رفتهیپذ»با م ساند فرآ یبا   رحیپذ ندیر

رور ریغ س تیشما با موفق یح شد. يبرا« ...دیبه اتمام ر سال خواهد  در برخي موارد به جهت اختالالت  شما ار

 مخابراتي و تنظيمات گوشي تلفن همراه شما احتماال اين پيامك دريافت نمي گردد.

 

 

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

 ولی امکان ویرایش اطالعات ثبتی وجود ندارد . 

شانیآدریافت اطالعیه ها و اخبار تکمیلی فقط با کانال معاونت جهت  سروح به ن سان  شی در پیام ر  :موز

https://splus.ir/srttu_edu  و یا سممایت رسمممی دانشممگاه به نشممانیwww.sru.ac.ir .مراجعه نمایید 

 علی موجود در کانال های غیر رسمی دانشگاه مسئولیتی ندارد.جدر قبال اخبار و اطالعیه های دانشگاه 

 

 نهاییپذیرش  

 

 پذیر خواهد بود.پذیرح نهایی منحصرًا با ارائه گواهی پذیرح غیر حروری و اصل مدارک بارگذاری شده امکان

 

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

 

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

 .رسيدخواهد  به اطالع 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 تكميلي معاونت آموزشي و 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   

https://splus.ir/srttu_edu
http://www.sru.ac.ir/

