نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش پذیـرش بدون آزمـون استعدادهای درخشان
در مقطع كارشناسي ارشد ،سال تحصیلي ( 2042-2041ویژه فرهنگیان رسمي یا پیماني)
دانشگـاه تربیت دبیر شهیـد رجائي
ثبت نام اولیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد صرفاً از میاان فرهنگیاان شاا پ پیناانیس رسانی وزار
آموزش و پرورش و با ارسال مدارک الزم به آدرس پست الكترونیكی  MSC.REGISTER@SRU.ac.irصاور

مایگیارد

الزم است کلیه مدارک مورد نیاز و فرمها با فرمت مناسب تهیه و اسكن شده و از روز دوشنبه مورخ  2042/40/14حاداکرر تاا
پایان روز پنجشنبه مورخ  2042/40/04به آدرس الكترونیكی مذکور ارسال گردد بدیهی است مدارکی که ناقص و یا ناخواناا
ارسال شده باشند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت
مدارک الزم:
 -1تصویر آخرین حكم کارگزینی (استخدام رسنیس پینانی وزار آموزش و پرورش) که به تأیید اداره کارگزینی محپ خدمت
رسیده باشد (مربوط به سال )1041
 -2تصویر تنامی صفحا شناسنامه
 -3تصویر کار ملی (رو و پشت)
 -0تصویر فرم شناره  –1برگ درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجومعلم ترم آخر یا دانشآموخته منتاز با کد رشته دبیری
که هر سه بند اول این فرم بهطور کامپ (با الصاق عكس در فرم مذکور) تكنیپ شده باشد (برای دانشآموختگان منتاز-
پانزده درصد برتر دانشجویان همورودی و همرشته)
 -5تصویر فرم شناره  -2که دو بند اول این فرم بهطور کامپ (با الصاق عكاس در فارم ماذکور) تكنیاپ شاده باشاد (بارای
متقاضیان استفاده از ماده  3آییننامه :برگزیدگان رتبههاای  1تاا  15النپیادهاای علنای -دانشاجویی) توجاه :ارساال
معرفینامه از دبیرخانه النپیاد علنی -دانشجویی و نیز گواهی رتبه از دانشگاه محپ تحصیپ نیز الزامی است
 -6ریزننرا دوره کارشناسی
 -7تصویر گواهی رتبه پانزده درصد برتر از نظر معدل در میان دانشجویان همورودی و همرشته (براساس ماده  1آییننامه
مربوطه و بند  1شیوهنامه اجرایی پذیرش بدون آزمون دانشگاه) یا بهعبارتی تكنیپ و ارسال فرم اعالم رتبه با تأیید معاونس
مدیر آموزشی دانشگاه محپ تحصیپ
 -8اصپ رساید باانكی یرقاباپ اساترداد باه مبلا  105440444ریاال (یام میلیاون و پانصاد هازار ریاال) ) باه حساا
 0441434543413631نزد بانم مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی (نام پرداختکنناده
نام شخص متقاضی باشد و هنچنین حتنا با شناسه واریز پرداخت شود در یراینصور پذیرفته نخواهد بود)
شناره شباIR750100004001030503013631 :

شناسه واریز361434570127502444444444444476 :

 -9تصویر صفحه اول از کلیه فعالیتها و مستندا علنی– پژوهشی (درصور داشتن)
نکات مهم


در صور دعو به مصاحبه داوطلبان واجد شرایط هنراه داشتن اصپ کلیهی مدارک و مستندا الزامای اسات در یار
این صور مصاحبه صور نخواهد گرفت و به منزله انصراف متقاضی از درخواست پذیرش بدون آزمون میباشد



حداکررحجم هر تصویر ارسالی  344کیلو بایت و با فرمت  jpgدر نظر گرفته شده و در نهایت کلیاه مساتندا را بایاد در
قالب یم فایپ زیپ شده (فشرده) به نام خود متقاضی به آدرس الكترونیكی فوق ارسال ننایید (هنچنین مدارک باید تنها
در قالب یم اینیپ ارسال شوند و نه  2یا چند اینیپ زیرا بررسی نخواهند شد)
1



تنامی مدارک مورد درخواست باید بهطورکامپ و دقیق و نیز کامالً شفاف و خوانا تهیه و ارسال شوند پرونادههاای نااقص
(حتی یم مورد) مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و مسئولیت آن بر عهده شخص متقاضی خواهد بود



درصورتیکه مدارک الزم برای بررسی پذیرش متقاضیان بهطور کامپ و در زمان مذکور توسط متقاضای از طریاق پایگااه
اینترنتی مذکور ارسال نشده باشد به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابپ استرداد
نخواهد بود



آدرس پست الكترونیكی فوق الذکر فقط برای دریافت مدارک ارسالی متقاضیان می باشاد و ناه پاساخگویی باه سا اال
مختلف و پیگیری نتایج و یره لذا فقط اینیپهای حاوی مدارک ارسالی کامپ مورد بررسی قرارخواهند گرفت



اگر متقاضیای در فراخوان دیگر دانشگاهها و یا آزمون کارشناسی ارشد (کنكور) شرکت نناوده و پذیرفتاه شاده اسات
تقاضا میشود در این فراخوان شرکت ننناید تا فرصت بررسی و حق متقاضیان دیگر تضییع نگردد



متقاضی شرکت کننده در این فراخوان مكلف است هر زمان که از طریق فراخوان دانشگاه دیگر یا کنكور پذیرفته میشود
سریعاً به دانشگاه و واحد گروه امور نخبگان و استعدادهای درخشان اطالع رسانی ننوده و درخواست کتبی انصراف خود از
این فراخوان را ارسال نناید (تكنیپ و ارسال فرم انصراف به آدرس پست الكترونیكی فوقالذکر)

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائي
معاونت آموزشي و تحصیالت تکمیلي
گروه امور نخبگان و استعدادهای درخشان
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