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 بسمه تعالی
 

 2اطالعیه شماره 

 1400 مهرورودي  کارشناسی ارشدمقطع شدگان پذيرفته

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی

 
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 زمانبه شرح زير اعالم مي 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  شنبه روز از  در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 1400ورودي مهر   کارشناسی ارشد مقطع شدگانپذيرفته

   04/08/1400  مورخشنبه سه لغايت   01/08/1400

   http://portal.sru.ac.ir  با مراجعه به پرتال آموزشييي دانشييگاه تربيت دبير شييهيد رجائي (تهراند به آدر 

 مدارک زير اقدام نمايند . بارگذارينسبت به تكميل مشخصات درخواستي و 

  شناسنامهو سوم صفحه اول و دوم  -1

 يا كپي از برگه ثبت درخواست كارت ملي هوشمند هوشمند كارت ملي -2

 (براي دانشجويان ذكورد يا مدرک مشخص كننده وضعيت نظام وظيفههوشمند  كارت پايان خدمت  -3

 ناپيوسته باشيد.دمدرک كارداني(در صورتيكه داراي مدرک كارشناسي  -4

را اخذ  خودكارشناسي كه هنوز مدرک  در صورتي كارشناسي ارشدمقطع پذيرفته شدگان (مدرک كارشناسي -5

 مورد قبول است.د آن نكرده ايد موقتا فرم معدل

اعتبار خود را اخذ نكرده اند. شايان ذكر است،  مقطع قبليمدرک به هر دليل،  فرم معدل(جهت دانشجوياني كه -6

، اصليو در صورت عدم ارائه مدرک  فرم معدل تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول تحصیلی می باشد

 د1(ضميمه  داز اعتبار ساقط و از ادامه تحصيل اينگونه پذيرفته شدگان ممانعت خواهد شد.

خر دوره كارشناسي را نيز تكميل آتعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم دسته از متقاضيان مي بايست فرم اين -7

 د2ضميمه(بارگذاري نمايندفرم معدل  به همراهنموده و 

  اری نماییدذنید در این بخش آن را بارگمی تواشما موجود می باشد  مقطع قبلیمدرک در صورتیکه.  
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براي آن دسته از داوطلباني صل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي ا -8

 25/04/93مصوب جلسه دوره كارشناسي  فارغ التحصيالن رتبه اولكه با توجه به مفاد آيين نامه ادامه تحصيل 

از كه  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذيرفته شده اند.

 د3ضميمه (قابل اخذ مي باشد.دانشگاه محل تحصيل مقطع قبلي 

شجويان  -9 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 دانشجویان اخراجی و انصرافیبراي  25/02/1400داخل به تاريخ قبل از 

 

 پذيرفته شده اند . عالوه بر مدارک فوق)ويژه فرهنگيان(  رشته هاي روزانهفرهنگيان محترمی که در 

 :، بارگذاري نمايند از اداره آموزش و پرورش محل تعهد و خدمت قابل اخذ می باشدمدارک زير را که 

اصل موافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ التحصيالن رشته هاي  و يا 2شماره  يا 3فرم شماره  -10

 (ولی معرفی شده لغو خواهد شدقب، در صورت عدم موافقت) دبيري (ويژه فرهنگياند

  (ويژه فرهنگياند كارگزينيآخرين حكم  -11

  (ويژه فرهنگياند 502فرم  -12

  (ويژه فرهنگياند. سپرده ايد خود تعهد يك نسخه از سند محضري كه به اداره محل خدمت -13

 

 همچنين پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان می بايست مدارک زير را نيز بارگذاري نمايند:

 د4ضميمه (يا برگزيده المپياد دانشجويي ممتازدانش آموخته  درخواست پذيرش بدون آزمون برگ -14

 د5 آزمون (ضميمه تعهد نامه پذيرش بدون -15

 

     درا در اختیار ندارن 6و  5 و 4بنددر صورتی که به دلیل تعهد خدمت به آموزش و پرورش ، مدارک فرهنگیان محترم ،  تبصره مهم :

 د:بایست مراحل زیر را طی فرماینمی 

، به کارگزینی محل خدمت مراجعه نموده تا تعهدات  یا گواهی اشتغال به تحصیل با در دست داشتن کارنامه قبولی سازمان سنجش -

 د.را وفق مقررات تعیین تکلیف نماین خود

( قانون متعهدین خدمت به آموزش و 4متعهدین خدمت در صورتی که وفق مقررات، مکلف به سپردن سند متعهد موضوع ماده ) -

پرورش می باشند ، الزم است موضوع را از طریق کارگزینی آموزش و پرورش محل خدمت و نیز اداره کل استان متبوع پیگیری 

 نمایند . 

ند به ( تصویر سدر صورتی که مطابق بند فوق نیاز به سپردن تعهد مجدد باشددر ادامه ضرورت دارد پس از سپردن تعهد مجدد) -

 از طریق آن اداره کل ارسال گردد. مقاطع قبلیو  محل تحصیل جدیدانضمام مجوز صادره از اداره کل به 

به صورت محرمانه به  تصویر مدرک تحصیلی و تاییدیه و ریز نمراتدانشگاه مقطع/مقاطع قبلی نیز می بایست نسبت به ارسال  -

 مقطع/مقاطع قبلی پیگیری نمایند. مقطع جدید اقدام نماید و پذیرفته شدگان الزم است موضوع را از محل تحصیل

 اين موضوع شامل پذيرفته شدگانی که مقطع قبلی آنها دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی می باشد نيز می گردد.
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فارغ التحصيل شوند، بديهی است از ثبت نام کسانی که تا تاريخ  30/07/1400يخ ذيرفته شدگان الزم است حداکثر تا تارپ

 فارغ التحصيل نمی شوند، ممانعت به عمل می آيد. 30/07/1400

شجويان صيل به شاغل همچنين دان شد مقطع در تح سی ار شنا صراف عدم صورت در کار تاريخ ( ثبت نام مهلت پايان تا ان

 .و از پذيرش آنها نيز ممانعت به عمل خواهد آمد  نبوده اند آزمون اين در شرکت و ثبت نام به مجاز ( 25/02/1400

 

 : 2 تذكر مهم

آماده تا در زمان كیلو بایت  250و حجم زیر  JPGفرمت شده جهت آپلود مي بايست با  اسكن هاي فايل -    

 جدا خودداری نمایید. بارگذاریاز مدارک جهت عکس گرفتن از  گردد .  بارگذاريمقرر 

 

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 اسيييت        مرورگرنمی توان

Edge             باشيد مرورگر اكسپلورر            حتما مي بايست به دنبالو  استفاده كنید 

 كليك نماييد.« ورود به سیستم»روي گزينه 

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

 

 

در صييفحه بعد براي عبور  از صييفحات امنيتي روي عبارتهاي مشييخص شييده به ترتيم كليك نماييد. اين نمونه  -1

شابه وجود دارد كه مي  صفحاتي م ساير مرورگرها  صوص  شد . در خ سپلورر مي با مربوط به مرورگر اينترنت اك

 بايست با قبول امن بودن صفحه ، از آن عبور كنيد 

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

 

1 

2 
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 مي باشد. ده رقمی شماره ملیفقط  گذرواژه و « U001 داوطلبیشماره »  شما كاربري شناسه

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

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

 U001 789789 شناسه كاريري:

 0123456789كلمه عبور :                

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 ترتيم روي 

 .شما مشخص شده ، آن را به خاطر بسپاریدشماره دانشجویی در باالی این صفحه  را به دقت و صحيح تكميل نماييد.

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

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

صيلي  شدگان نو ورود به انجام مراحل معافيت تح ضوریصورت پذيرفته  سايت  الکترونیکی و غیر ح  epolice.irو از 

  می باشد . 246693عدد  ce.irliepoدانشگاه در سامانه كد   انجام مي گردد.

 تماس بگیرید. 2291داخلی  22970060اطالعات با شماره جهت كسب 

 

شجو )اطالعات  -2 شده را به ترتيم تكميل نماييدقسمت اول( : دان سته  سال در اين بخش كليه اطالعات خوا . ار

شد شجو در اين مرحله مي با صالح  و عكس دان ست.ا سمت هايي از فرم ، نام  آن به هيچ عنوان امكان پذير ني در ق
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گزينه صحيح تايپ نموده و  ت قسمتي از نام را در فيلد مربوطمحل و كد آن مورد نياز است. براي يافتن آن كافيس

 را انتخاب نماييد.

 
. كليه مكاتبات مانند نمونه اقدام فرماييد محل خدمت خودشهر ثبت استان و نسبت به حتما محترم گيان فرهن -

كافيست در بخش شهر محل خدمت حروف اوليه آن را تايپ نموده و از  بعدي دانشگاه با اين محل خواهد بود.

 ليست باز شونده ، شهر مد نظر خود را انتخاب نماييد.

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

 اعمال تغییرات را كلیک كنید.

صييحت كليه اطالعات مندرد در فرم ها حائز اهميت مي باشييد . لطفا از ثبت اطالعات غير واقعي و يا  تذکر مهم :

 .جددا خودداري نماييداطالعات ديگران در فرم ها 

شيما بسييار مهم اسيت ، كليه اطالس رسياني ها اين طريج انجام  شماره تلفن همراه و ایمیلاطالعات مربوط به 

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

 بخش حتما شماره تلفن همراهی را ثبت فرمایید كه متعلق به كد ملی شما می باشد.

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

 نمايش داده مي شود. «تاييد»جلوي اين رديف عبارت  پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالوروددر صفحه 
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و بعد  در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته شده را به دقت تكميل نماييد. قسمت دوم(:)اطالعات دانشجو  -3

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.

 

پذيرفته شدگان نو ورود به با توجه به اينكه انجام مراحل استعالم سوابج تحصيلي  :دانشجو لیتحصی استعالم سوابق -4

 انجام مي گردد ، در اين قسمت مانند مراحل زير عمل گردد: صورت الکترونیکی و غیر حضوری

 
 استعالم وزارت علوم و تكميل اطالعات خواسته شده و دريافت كد رهگيريمراجعه به سايت  -1

 ثبت كد رهگيري دريافت شده از مرحله قبل و كليك روي عبارت استعالم سوابج تحصيلي -2

 مشاهده اطالعات ثبت شده در محل مشخص شده -3

 

اطالعات به صورت . كليه تكميل اين بخش بسيار مهم و ضروري است :ثبت اطالعات تحصیالت قبلی دانشجو -5

  .تکمیل گرددو مطابق برگه استعالم دقیق 

اين قسييمت مختص دانشييجويان خانواده معظم شيياهد و ايثارگران مي باشييد كه الزم اسييت  اطالعات ایثارگری: -6

صورت وجود ، ي كه با اسييتفاده از سييهميه ايشييان در آزمون شييركت نموده انداطالعات ايثارگري فرد در آن  در 

 تكميل گردد.

 دوره دكتري حتما اين بخش را تكميل نمايند.خصوصا دانشجويان دانشجويان كليه : معرفین دانشجو -7

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

صفحه روي گزينه ايجاد كليك كرده و  ست بعد از ورود به  شده را به دقت اطالعات هايي داريد . مي باي سته  خوا

 .تكميل نماييد

 .در صورت وجود تكميل گرددسفرهای خارجی دانشجو:  -9

سكن نموده ايد بارگذاري : ارساال فای  مدار  -10 شده كه قبال ا سته  ست كليه مدارک خوا سمت الزم ا در اين ق

 الزم به يادآوري است : نماييد.

 از گرفتن عكس از مدارک جدا خودداري نماييد.  -

صورتي كه از فرمت   jpgفرمت فايل فقط  - شد . در  ستفاده كنيد . فرآيند ادامه   zipو يا   rarو يا  pdfبا و ... ا

 نمي يايد.
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 كيلو بايت باشد. 250حجم فايل كمتر از  -

 
و در صييفحه جديد با كليك روي گزينه ايجاد ، نشيياني محل  راي اين كار الزم اسييت روي عبارت ارسييال كليك كنيد .ب

ذخيره فايل اسييكن شييده را مشييخص نماييد. و روي عبارت اعمال تغييرات كليك كنيد. با كليك روي دكمه بازگشييت به 

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

 مدرک خواسته شده دقت كافي داشته باشيد.

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

به صييفحه سييند الكترونيكي ، روي عالمت ضييربدر كنار فقط كافيسييت بعد از كليك روي عبارت ارسييال و ورود 

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

با توجه به اينكه اصيييل كليه مدارک مورد نياز در زمان پذيرش حضيييوري از شيييما دريافت گرديده و در پرونده  -

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

 از كلیه مدارک تهیه نموده و نزد خود نگهداری كنید .

 

شهریه -11 شبانهد: پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت  شجويان نوبت دوم (  سابو مجازي  جهت دان  30 علی الح

صد صفحه «  انتخاب»از كليك روي عبارت براي اين كار بعد  شهريه ثابت دريافت مي گردد. در سمت وارد  اين ق

شجو» صورت  بانک مركزیشده و روي آيكن « پرداخت هاي الكترونيكي دان ست در  كليك نماييد. الرم به ذكر ا

 انصراف دانشجو اين مبلغ عودت نمي گردد.



   8 

 

 الكترونيكي را طي نماييد. ي متصل شده و فرآيند پرداختدر ادامه به صفحه شاپرک بانك مركز

شدگان محترم  تذکر: شاهد و ايثارگرانپذيرفته  صورت تكميل دقيج  خانواده معظم  (بند  اطالعات ایثارگریدر 

شهريه د نيازي به پرداخت6 ست مبلغ پيش پرداخت  شته ولي مي باي شاهد و ندا ستاد  ، مدارک مثبته خود را به 

 خواهد شد.ت تاييد مدارک ، وفج مقررات تخفيف شهريه براي آنها ثبت ايثارگر دانشگاه ارايه نمايند و در صور

 

بابت خدمات جانبي پذيرش و تشيكيل پرونده مشيخص مبلغي : پرداخت الکترونیکی مبلغ ویژه خدمات جانبی -12

 براي اين كار به روش باال عمل كنيد.شده كه در اين قسمت به صورت الكترونيكي قابل پرداخت است . 

 
پس از تكميل مراحل فوق در اين : اتمام پذیرش غیرحضااوری و پاف فرم مشاا صااات کام  دانشااجو -13

توجه  قسمت الزم است ، فرآيند پذيرش غير حضوري خود را نهايي نموده و از فرم هاي مربوطه پرينت تهيه كنيد.

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

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

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

 را كليك كنيد.  printپرينتر متصل به رايانه خود را انتخاب نموده و دكمه ، در ليست پرينتر نمايش داده شده 

صل نداريد ، از فرم ها  صورتي كه پرينتري به رايانه خود مت سخه ، در  تهيه نموده و در محل ديگري اقدام به  pdfن

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

حتما از این قسمممت پرینت تهیه نموده و تا زمان پذیرش حضمموری نزد خود نگهداری نمایید. پذیرش 

 .حضوری 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 موفج به تهيه پرينت ن در 

 كنيد. چپ صفحه خود مراجعه

 

15 

5 
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شجوپ -14 ضوری دان شاهده :  اف گواهی پذیرش غیر ح ضوري را م سمت نيز فرم گواهي پذيرش غير ح در اين ق

 مي 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 امکان ویرایش مدارک بارگذاری شممده تا قبل از زمان پذیرش حضمموری وجود دارد 

صورت وجود مغایرت  صیلی ولی امکان ویرایش اطالعات ثبتی وجود ندارد . در  شروع ترم تح ، یکماه بعد از 

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

 

پس از انجام مراحل فوق امکان ویرایش مدارک بارگذاری شده تا قبل از زمان پذیرش 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 سروش به نشانی زیر ارتباط

https://sapp.ir/srttu_edu 
 نهاییپذیرش 

 

 پذیر خواهد بود.امکان ارایه مدارک زیرو ( 13)موضوع بند پذیرش نهایی منحصراً با ارائه گواهی پذیرش غیر حضوری

 

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

 

با توجه به شرايط انتشار ويروس کرونا و لزوم رعايت دستور العمل هاي بهداشتی،  فرآيند پذيرش نهايی ، 

 به صورت غير حضوري و از طريق ارسال پستی انجام خواهد شد.

شنبه تاریخ  ، مدارک مورد نياز را به صورت پست سفارشی از  توانندمی  پذيرفته شدگان محترملذا کليه 

 به نشانی زير ارسال نمايند:  1400  بانآ 8شنبه لغایت   1400  بانآ 1

 

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

 16788-15811کد پستی                          16785-163صندوق پستی 

 

 به موارد زير به دقت توجه فرماييد : ارسال مدارکلطفا قبل از 

جسم و روان، می  پایش سالمتدر خصوص  مشاوره دانشگاهرکز بهداشت، درمان و با توجه با اطالعیه م -1

 گردد. و ارسال و پرینت و امضاثبت و تایید بایست اطالعات مورد نیاز در سامانه مربوطه 

 شما در دانشگاه می باشد.مراحل ضروری جهت ثبت نام نهایی تکمیل كارنامه سالمت یکی از 

.برای تکمیل فرم های مربوط به پایش سالمت جسم و روان مراحل زیر را دنبال كنید 

 

https://sapp.ir/srttu_edu
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فرم ها تا پایان  تکمیلو  ثبت نامبه لینک های مربوط به طرح پایش سالمت در آدرس های زیر و ورود  -1

 مراحل، الزامی است؛

 الف( پایش سالمت جسم

           http://portal.saorg.ir/physicalhealthت پزشک تکمیل شود()تاقسمت مربوط به معاینا 

 ب( پایش سالمت روان
http://portal.saorg.ir/mentalhealth 

 نکته مهم

 دانشجو تکمیل گردد، خواهشمند است فرم توسط سایرین )همراهان و  شخصباید توسط  حتمااین فرم ها

 مسئول كافی نت(و... تکمیل نشود.

 توجه كنید كه در قسمت نام دانشگاه، حتما نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انتخاب شود 

 هر دو كارنامه را دریافت و یادداشت نماییدكد پیگیری  -2

دو كارنامه  خروجی هر"اینجا"در پایان در صممفحه خروجی كارنامه های سممالمت با كلیک بر روی كلمه  -3

 به همراه سایر مدارک ، ارسال فرمایید.سالمت روان را پرینت گرفته و سالمت جسم و كارنامه 

 انجام پایش سالمت جسم و روان هیچگونه ارتباطی به معاینات استخدامی دانشجویان تعهد دبیری ندارد .

 

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

 پرونده به هیچ عنوان در مراحل بعدی کپی از آن در اختیار دانشجو قرار نمی گیرد.

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

)اداره ثبت و عبارت  نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و رشته قبولیروی مرسوله پستی  -4

 صورت کامل و واضح درج گردد. به نام(

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

 
 

 

 :که می بایست ارسال فرمایید مدارک مورد نیاز
 شناسنامه و توضيحات  صفحه اول و دومكپي  -1

 هوشمند و يا كپي از برگه ثبت درخواست كارت ملي هوشمند  از پشت و روي كارت ملي كپي -2

 (براي دانشجويان ذكورد  كارت پايان خدمت هوشمند كپي -3

فرم معدل مورد   01/11/400در صورتيكه هنوز مدرک خود را اخذ  نكرده ايد موقتا تا تاريخ (مدرک كارشناسي اصل و كپی -4

 دد1(ضميمه.قبول مي باشد

 مدرک كارداني(در صورتيكه داراي مدرک كارشناسي نا پيوسته باشيد.د اصل و كپی -5

 شش قطعه عكس پرسنلي  -6

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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ل فارغ التحصي 30/07/1400ت از تحصيل دانشجويان ترم آخر دوره كارشناسي ارشد كه تا تاريخ فرم تعهد فراغ -7

 د2ضميمهمي شوند. (

 د13(موضوس بند « اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش غيرحضوري»پرینت و امضای فرم  -8

 «فرم هاي پايش سالمت جسم و روان»پرینت و امضای  -9

شگاهف -10 سيله دان شده به و سويه حساب تأييد  صراف از تحصيل و گواهي ت شجويان  مبدا رم ان و اداره كل امور دان

 ها. دانشگاه دانشجويان اخراجی و انصرافی دوره روزانهبراي  25/02/1400داخل به تاريخ قبل از 

 :زير را ارسال نماينداطالعات  ايمدارک و عالوه بر مدارک ياد شده  ثارگر،يشاهد و ا يها محترم خانواده انيدانشجو -11

 ، ی(رزمندگ-یآزادگ-درصد 25ریجانباز ز-درصد 25 یجانباز باال-خانواده شهدا) یثارگریکارت ا یکپ :آ  -

 25 ی: فرزندان و همسران شهدا، جانبازان باالیبرا)شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو  :ب -

 (درصد و آزادگان

  (و ... یثارگرینوع ا ثارگر،یا یکد مل ،یثارگریشماره پرونده ا) یثارگریا مشخصات :ج -

مدارک این عزیزان به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تحویل شده و بعد از بررسی ، در صورت داشتن شرایط 

 مورد نظر و رعایت ضوابط امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اطالعات آنها در سیستم ثبت می گردد. 

براي آن دسته از داوطلباني كه صل گواهي تاييد شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي ا -12

 25/04/93مصوب جلسه دوره كارشناسي  فارغ التحصيالن رتبه اولبا توجه به مفاد آيين نامه ادامه تحصيل 

از كه  شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم،تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذيرفته شده اند.

 د3ضميمه (قابل اخذ مي باشد.دانشگاه محل تحصيل مقطع قبلي 

 د4ضميمه (يا برگزيده المپياد دانشجويي ممتازدانش آموخته مخصوص  درخواست پذيرش بدون آزمون برگ -13

 د5 (ضميمه يا برگزيده المپياد دانشجويي ممتازدانش آموخته مخصوص آزمون  تعهد نامه پذيرش بدون -14

 

مدارک زير  . عالوه بر مدارک فوق رهنگيان محترمی که در رشته هاي روزانه )ويژه فرهنگيان( پذيرفته شده اندف

 :، ارسال نمايند از اداره آموزش و پرورش محل تعهد و خدمت قابل اخذ می باشدرا که 

و يا اصل موافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ التحصيالن رشته هاي  2يا شماره  3فرم شماره اصل  -15

 (ولی معرفی شده لغو خواهد شدقب، در صورت عدم موافقت) دبيري (ويژه فرهنگياند

 خرين حكم كارگزيني (ويژه فرهنگياند آ -16

  (ويژه فرهنگياند 502فرم  -17

   (ويژه فرهنگياند. سپرده ايد خود تعهد يك نسخه از سند محضري كه به اداره محل خدمت -18

 د 6فرهنگيان پذيرفته شده (ضميمه كليه فرم تعهد نامه پذيرش نهايي ويژه  -19
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ادامه تحصيل در رشته پذيرفته شده دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي پذيرفته شدگاني كه به هر دليل تمايل به  تبصره :

و « اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش غيرحضوري»را ندارند . مي بايست به جاي ارسال مدارک ، فرم 

 د. د را تكميل و بعد از تاييد ارسال نماين7(ضميمه  در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي فرم انصراف از تحصيل

 

 

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

 .تما  بگيريد(نظام وظيفهد 2291يا  2689يا  2271يا  2276داخلي 

 

 

موزشی به صورت برخط آشرکت در کالس هاي پذيرش نهايی و  انجام نحوه ،پايان به اطالع می رسانددر 

 اطالع رسانی خواهد شد. ، متعاقبا

 

ربوط را منحصرا از سايت رسمی دانشگاه به مهاي است کليه اخبار و اطالعيه  خواهشمندهمچنين 

 ی معاونت آموزشی در پيام رسان سروش به نشانی کانال ارتباطو يا   www.sru.ac.irنشانی 

https://sapp.ir/srttu_edu   نماييد.دنبال 

 

 

 

 با آرزوي توفيج                                                                                                                   

 تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي و 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   

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

