اطالعیه شماره 1
فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري  -سال تحصیلی 1411-1412
(ويژه فرهنگیان رسمی يا پیمانی آموزش و پرورش)
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران مطابق با آيیننامههای پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و شیوهنامههای اجرايی دانشگاه ،از میان دانشآموختگان و
دانشجويان سال آخر واجد شرايط (ويژه فرهنگیان رسمی يا پیمانی آموزش و پرورش)
برای سال تحصیلی  0410-0412دانشجو میپذيرد.
مهلت ثبت نام در فراخوان:
از روز دوشنبه مورخ  1411/14/21حداکثر تا پايان روز پنجشنبه مورخ 1411/14/01
افراد واجد شرايط ،می توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتی دانشگگاه تربیگت دبیگر شگهید رجگائی ( )www.sru.ac.irو
دريافت و مطالعه دقیق آيین نامهها ،شیوه نامه پذيرش ،نحوه ثبت نام و مدارک الزم و نیز فرمهای مربوطه (فايگ هگای
پیوست) ،مدارک الزم را به طور کام  ،دقیق و خوانا ،تهیه و در قالب يک فايگ فشگرده بگه نگام متقا گی ،در مقطگع
کارشناسی ارشد به آدرس پست الكترونیكی  MSC.REGISTER@SRU.ac.irو در مقطگع دکتگری بگه آدرس پسگت
الكترونیكی  PHD.REGISTER@SRU.ac.irارسال نمايند.
تذکر  :1دريافت درخواست و مدارک الزم متقا یان پذيرش بدون آزمون ،صرفاً از طريق پست الكترونیكی ذکر شده میباشد و
روشهای ديگر قاب قبول نمیباشد و مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
تذکر :2با توجه به عدم تمديد مهلت تعیین شده ،متقا یان بايد در زمان مقرر برای ارسال درخواست و مدارک الزم اقدام
نمايند .در پايان مهلت تعیین شده ،ديگر امكان پذيرش درخواست وجود نخواهد داشت و به هیچ وجه مورد برسی قرار نخواهد
گرفت و مسئولیت آن بر عهده شخص متقا ی خواهد بود.
تذکر  :0تمامی مدارک بهصورت مرتب ،نامگذاری شده ،خوانا و فقط در قالب يک ايمی ارسال شود .متقا یان از ارسال مدارک
در قالب چندين ايمی در فواص زمانی مختلف ،جداً خودداری فرمايند.
تذکر  :4بديهی است پروندههای حاوی مدارک ناخوانا و يا ناقص (حتی يک مورد) ،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مسئولیت
آن بر عهده شخص متقا ی خواهد بود .درج شماره تلفن همراه و ثابت در دسترس (بهطور خوانا) ،در فرمهای مربوطه الزامی
است.
تذکر  :6پیگیری متقا یان بهمنظور آگاهی از روند شرکت در فراخوان ،صرفاً از طريق اطالعیههای اعالم شده در پايگاه اينترنتی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ( )www.sru.ac.irمیباشد .بنابراين متقا یان محترم ،از ارسال سؤاالت متعدد از طريق
ايمی و تماسهای مكرر با واحدهای مختلف دانشگاه جداً خودداری فرمايند.

