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 پذيـرش بـدون آزمـون استعدادهای درخشان در مقطع دكتـری   نحوه ثبت نام 

 ) ويژه  فرهنگيان رسمي يا پيماني( 2042-2041سال تحصيلي 

 دبير شهيـد رجائي دانشگـاه تربيت

 

 

 وزارت آماوزش و رسام    /پیماان  میان فرهنگیان شاال   از  صرفاًدکتری ثبت نام اولیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع 

الزم اسات   گیارد  م  صورت PHD.REGISTER@SRU.ac.ir الكترونیك  پست آدرس به الزم مدارک ارسال با و پرورش

روز  حداکثر تا پایاان  14/04/2204 مورخ  شنبهدو اسكن شده و از روز ت مناسب تهیه وها با فرممورد نیاز و فرمکلیه مدارک 

ک  که ناقص و یاا ناوواناا ارساال    ارالكترونیك  مذکور ارسال گردد  بدیه  است مد آدرسبه   04/04/2042 مورخ ه پنجشنب

 نخواهند گرفت  قرار شده باشند مورد بررس  
 

 
 

 مدارك الزم:

که به تأیید اداره کارگزین  مح  ( استخدام رسم / پیمان  وزارت آموزش و پرورش)آورین حكم کارگزین   تصویر -1

  (1041)مربوط به سال  ودمت رسیده باشد

  شناسنامه تصویر تمام  صفحات -2

  )رو و پشت( مل  کارتتصویر  -3

 ( مذکور الصاق عكس در فرم تكمی  شده )با 1ماره فرم شتصویر  -0

   کارشناس ریزنمرات دوره  تصویر -5

 ارشد تصویر ریزنمرات دوره کارشناس   -6

  )درصورت داشتن(نامه مربوطه  طبق آیین تصویر گواه  زبان مورد قبول دانشگاه -7

( لیره ، کتاب، طرح پژوهش  وعلم  پژوهش  مقالهپژوهش  )علم  های ارائه تصویر مستندات مربوط به تمام  فعالیت -8

  مستندات الزام  است  یدر صورت دعوت به مصاحبه همراه داشتن اص  کلیه که

مقاله علم  پژوهش  معتبر داول  و وارج  )مرتبط با  1حداق   (چاپ یا گواه  پذیرش) مستندات: ارسال تذکر

 نامه( الزام  است   پایان

ارشد شناس  توسط استاد راهنمای مقطع کار اید( که یك  از آنها ب3 )فرم شماره نامه توصیه فای  عدد حداق  دو سالار -9

  متقاض  تكمی  شده باشد

  پژوهش های آموزش  و فعالیترزومه فرم و ارسال تكمی   -14

  (2 ) فرم شماره فرم تعهدنامه مخصوص دانشجویان سال آور دوره کارشناس  ارشدو ارسال تكمی   -11

نزد بانك  0441434543413631 حساب به (ریال میلیون دوریال ) 204440444  اص  رسید بانك  لیرقاب  استرداد به مبلغ -12

و  کننده، نام شخص متقاض  باشد به نام درآمدهای اوتصاص  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائ  )نام پرداوت مرکزی

   ( همچنین حتما با شناسه واریز پرداوت شود، درلیراینصورت پذیرفته نخواهد بود
 IR750100004001030503013631  :شباشماره  361434570127502444444444444476 :واریز شناسه

 

 تذكر:

امور نخبگان و  دفتر به شده تعیین مهلت از بعد که مدارک  و ،(مورد یك حت ) ناووانا ناقص و مدارکبدیه  است که  -

 بررس  و ترتیب گردد، ارسال( PHD.REGISTER@SRU.ac.ir الكترونیك  پست آدرس به)استعدادهای دروشان 

  بود وواهد متقاض  شخص عهده بر آن مسئولیت وشد  نخواهد داده اثر
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 دقت با شود م  توصیه داوطلبان به لذا شد، نخواهد مسترد عنوان هیچ به دریافت ، وجه و داوطلبان تحویل  مدارک -

 در شرکت به نسبت ،الزم شرایط بودن دارا صورت در فقط و مطالعه دستورالعم  فراووان را و  نامه آیین مفاد الزم،

  نمایند اقدام فراووان

در در نظر گرفته شده و در نهایت کلیه مساتندات را بایاد    jpgکیلو بایت و با فرمت  344حداکثرحجم هر تصویر ارسال   -

الذکر ارسال نمایید )همچناین مادارک    به آدرس الكترونیك  فوق قالب یك فای  زیپ شده )فشرده( به نام وود متقاض 

 چند ایمی ، زیرا بررس  نخواهند شد(  یا 2باید تنها در قالب یك ایمی  ارسال شوند و نه 

ها  و یا آزمون دکتری )کنكور( شرکت نماوده و پذیرفتاه شاده اسات، تقاضاا       ای در فراووان دیگر دانشگاه اگر متقاض  -

 شود در این فراووان شرکت ننماید تا فرصت بررس  و حق متقاضیان دیگر تضییع نگردد    م 

كلف است هر زمان که از طریق فراواوان دانشاگاه دیگار یاا کنكاور پذیرفتاه       کننده در این فراووان م شرکت  متقاض  -

رساان  نماوده و دروواسات کتبا       شود، سریعاً به دانشگاه و واحد گروه  امور نخبگان و استعدادهای دروشان اطالع م 

  (الذکر فوق آدرس الكترونیك  به)تكمی  وارسال فرم انصراف از  انصراف وود از این فراووان را ارسال نماید

های دولت  که در استخدام  فقط مدارک ارسال  دانش آمووتگان و دانشجویان سال آور دوره کارشناس  ارشد دانشگاه -

 گیرد  پیمان / رسم  وزارت آموزش و پرورش باشند مورد بررس  و ارزیاب  برای پذیرش قرار م 

تحقیقات و  ت علوم،رازپذیرش بدون آزمون از طرف و های مربوط به نامه قب  از پذیرش دانشجو آیین که تادرصورت  -

  پذیرد فناوری تغییری یابد، پذیرش پس از اعمال تغییرات انجام م 

 جلسه مصاحبه به منزله انصراف از تقاضا تلق  وواهد شد  در متقاضیانعدم حضور  -

 التحصی  شوند فارغ 31/46/1041 تاریخ بایست  تا ارشد کارشناس دانشجویان شال  به تحصی  در مقطع  -

متقاضیان واجد شرایط در زمان مقرر جهت مصاحبه علم  دعوت وواهند شد  لذا از مراجعه و تماس لیرضروری  -

 وودداری نمایند 

امور نخبگان و استعدادهای  گروه واحد  هرگونه اطالع رسان  الزم از جمله دعوت به مصاحبه و سایر مراح  از طریق -

 دروشان و یا دانشكده مربوطه به اطالع متقاضیان وواهد رسید 

، www.sru.ac.irدانشگاه به آدرس:  پایگاه اینترنت  از طریق ،های الزم پس از بررس  اولیهاسام  پذیرفته شدگان  -

 اعالم وواهد شد 

 سنجش سازمان تأیید از پس منحصراً ،)صالحیت عموم ( گزینش فرم تكمی  از پس داوطلبان نهای  و قطع  پذیرش -

  گرفت وواهد صورت فناوری و تحقیقات علوم، وزارت دانشجو گزینش مرکزی هیأت و کشور آموزش

( دایر در آزموننامه اجرای  پذیرش بدون  ، در شیوه1)مطابق با جدول  های در رشته و گرایش پذیرش دانشجو صرفاً -

  باشد پذیر نم  های مذکور امكان پذیرد و تقاضا برای لیر از رشته دانشگاه انجام م 

 
 

های آموزش ،  کلیه مقاالت، کتب، تألیفات و سایر فعالیت ص ا نامه و نیز نسخه پایانحكم کارگزین ، ارائه یك نسخه از  :توجه

 الزام  است  زمان مصاحبهپژوهش  و اجرای  داوطلب در 

 

 

 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي 

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

 استعدادهای درخشان  امور نخبگان و گروه

 

http://www.sru.ac.ir/

