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 به نام خدا

ربیت دبیر شهید رجایی می دانشگاه ت 1401مهر ورودی  ارشد و دکتریبه اطالع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی 

 به شرح زیر اعالم می گردد: ، جدول زمانبندی جهت مراجعه پذیرش حضوریرساند 

 (15.30- 13.30نوبت عصر ) ساعت  (12.30-8نوبت صبح)ساعت  تاریخ روز

 1401مهر  6 چهارشنبه
کارشناسی –کلیه دانشجویان مقطع دکتری 

 ارشدمهندسی عمران
 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

 1401مهر  7 پنج شنبه
 کارشناسی ارشد 

 مهندسی مکانیک 

 کارشناسی ارشد 

 معماریمهندسی 

 1401مهر  9 شنبه
 کارشناسی ارشد 

 برقمهندسی 

 کارشناسی ارشد 

 مهندسی مواد 

 1401مهر  10 یکشنبه
 روزانه و شبانهکارشناسی ارشد 

 علوم پایه 

 مجازی دولتیکارشناسی ارشد 

 علوم پایه

 1401مهر  11 دوشنبه
 کارشناسی ارشد 

 علوم ورزشی
 روزانهکارشناسی ارشد 

 علوم انسانی

 علوم انسانی شبانهکارشناسی ارشد  علوم انسانی مجازی دولتیکارشناسی ارشد  1401مهر  12 سه شنبه
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 لطفا قبل از مراجعه به دانشگاه به موارد زیر به دقت توجه فرمایید :

جسم و روان ، می بایست اطالعات  پایش سالمتدر خصوص  رکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاهبا توجه با اطالعیه م -1

 مورد نیاز در سامانه مربوطه ثبت و تایید گردد.

تهیه فرمایید در صورت تسلیم اصل مدرک و ضبط در پرونده به هیچ عنوان  برای خود کپی از کلیه مدارک نسخه دولطفا  -2

 در مراحل بعدی کپی از آن در اختیار دانشجو قرار نمی گیرد.

 واقع در ساختمان اداری می باشد. آمفی تاتر عالمه جعفریسالن ،یحضور رشیمکان پذ -3

 عواقب عدم مراجعه در زمان مقرر به عهده دانشجو است.با توجه به فشردگی زمان پذیرش حضوری  -4

 

 

 :)کلیه پذیرفته شدگان(تحویل نمایید مدارک مورد نیاز که می بایست 

 کپی صفحه اول و دوم و توضیحات شناسنامه  -1

 کپی از پشت و روی کارت ملی هوشمند و یا کپی از برگه ثبت درخواست کارت ملی هوشمند  -2

  یا حکم کارگزینی برای فرهنگیان یا معافیت هوشمند یا نامه ابطال معافیت تحصیلی از دانشگاه مقطع قبلی کپی کارت پایان خدمت هوشمند -3

 )مخصوص دانشجویان برادر( 

 epolice.irنامه ابطال معافیت تحصیلی را دارند و فرهنگی نیستند می بایست در سایت دانشگاه مقطع قبلی، از که  تبصره: پذیرفته شدگانی

 درخواست نمایند. کارشناسی ارشد ناپیوسته غیر پزشکیبا مقطع  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمعافیت تحصیلی برای 

 از محل خدمت برای فرهنگیان محترم مجوز ارسال مدارکمدرک کارشناسی یا  اصل و کپییا  گواهی موقتیا  فرم معدل از دانشگاه مبدا -4

داشتن مدرک تحصیلی که معدل فارغ التحصیلی کارشناسی و کاردانی )گواهی موقت یا ریزنمرات و...( در آن قید شده باشد  همراه 

 الزامی می باشد.
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 مدرک کاردانی)در صورتیکه دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته باشید.( اصل و کپی -5

 قطعه عکس پرسنلی  یک -6

 (2فارغ التحصیل می شوند. )ضمیمه31/06/1401فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد که تا تاریخ  -7

 « غيرحضورياطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش »پرینت و امضای فرم  -8

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

 30/11/1400فرم انصراف از تحصیل و گواهی تسویه حساب تأیید شده به وسیله دانشگاه مبدا و اداره کل امور دانشجویان داخل به تاریخ قبلل از  -10

 ها. دانشگاه دانشجویان اخراجی و انصرافی دوره روزانهبرای 

 رم خانواده های شاهد و ایثارگر، عالوه بر مدارک یاد شده مدارک و یا اطالعات زیر را ارسال نمایند:دانشجویان محت -11

 رزمندگی(، -آزادگی-درصد 25جانباز زیر-درصد 25جانباز باالی -آ: کپی کارت ایثارگری )خانواده شهدا  -

 درصد و آزادگان( 25دا، جانبازان باالی ب: شماره حساب بانک تجارت به نام خود دانشجو )برای: فرزندان و همسران شه -

 ج: مشخصات ایثارگری )شماره پرونده ایثارگری، کد ملی ایثارگر، نوع ایثارگری و ...(  -

مدارک این عزیزان به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تحویل شده و بعد از بررسی ، در صورت داشتن شرایط مورد نظر و رعایتت وتوابط امتور 

 دانشجویان شاهد و ایثارگر ، اطالعات آنها در سیستم ثبت می گردد. 

برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه به مفاد آیین نامه ادامه اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی  -12

شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و  25/04/93دوره کارشناسی مصوب جلسه  فارغ التحصیالن رتبه اولتحصیل 

 (3اخذ می باشد.)ضمیمه  قابلاز دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شده اند. که 

 (4برگ درخواست پذیرش بدون آزمون مخصوص دانش آموخته ممتاز یا برگزیده المپیاد دانشجویی)ضمیمه  -13

 (5تعهد نامه پذیرش بدون آزمون مخصوص دانش آموخته ممتاز یا برگزیده المپیاد دانشجویی )ضمیمه  -14

 (8ود )ضمیمه تکمیل فرم پیشینه و عالیق ورزشی ویژه دانشجویان جدیدالور -15
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 موارد قابل توجه فرهنگیان محترم:

انتخاب رشته آزمون کارشناسیی ارشید  جهیت  2دفترچه شماره  466و  465رعایت کلیه ضوابط و مقررات آموزش و پرورش مندرج در صفحه 

 را مطالعه نمایید. 14و  7و  3و 2خصوص بندهایلطفا قبل از هر اقدامی کلیه موارد به  (9فرهنگیان عزیز الزامی می باشد.)ضمیمه 

،  از اداره آموزش و پرورش محل تعهد و خدمت قابل اخذ می باشداین دسته از پذیرفته شدگان می بایست عالوه بر مدارک فوق مدارک زیر را که 

 به همراه داشته باشند:

  (9ضمیمه  3)مطابق بند . )ویژه فرهنگیان( (2یا شماره  3شماره )فرم « موافقت با ادامه تحصیل کارکنان»اصل فرم  -16

 قبولی معرفی شده لغو خواهد شد( با ادامه تحصیل به هیچ عنوان ثبت نام بعمل نخواهد آمد و موافقت ارائه فرم )در صورت عدم

 (9ضمیمه  2)مطابق بند )ویژه فرهنگیان(  مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت نام آخرین حکم کارگزینی -17

 )ویژه فرهنگیان(  502فرم  -18

 به اداره محل خدمت خود تعهد سپرده اید. )ویژه فرهنگیان(   برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد یک نسخه از سند محضری که -19

 ( 6فرم تعهد نامه پذیرش نهایی ویژه کلیه فرهنگیان پذیرفته شده )ضمیمه  -20

 

ه تحصیل در رشته پذیرفته شده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را ندارند . می بایست به جای پذیرفته شدگانی که به هر دلیل تمایل به ادامتبصره :

و فرم انصراف از تحصیل در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی « اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غیرحضوری»ارسال مدارک ، فرم 

 ( را تکمیل و بعد از تایید ارسال نمایند. 7)ضمیمه 

، می توانند با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و دریافت پیامک تغییر وضعیت تحصیلی دانشجویان مجازی و شبانه، بعد از ثبت انصراف در سیستم و

خوان / کد ملی به عنوان گذرواژه وارد سیستم شده و بعد از تکمیل فرم اطالعات و تایید آن روی دکمه بازگشت کلیک کنند سپس از منوی پیش 

ال درخواست استرداد شهریه/درخواست جدید را کلیک کرده و بعد از تکمیل فرم آن را ایجاد نموده و دکمه بازگشت را کلیک کرده و نسبت به ارس

 اقدام نمایند تا بعد از بررسی ، نسبت به عودت پیش پرداخت شهریه اقدام گردد. )مبلغ خدمات جانبی عودت نمی گردد( آن با کلیک روی آیکن 
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 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی-خیابان شهید شعبانلو  -لویزان -: تهراندانشگاه  نشانی

 

 موجود می باشد. www.sru.ac.irدانشگاه در لینک راهنما ونقشه سایت دانشگاه به نشانی  «موقیت مکانی»

 

 مسیر های دسترسی به دانشگاه شهید رجایی: 

 با تاکسی: -الف

لویزان . این تاکسی هلا از مقابلل درب جنلوبی و شلرقی  –از میدان رسالت ، ابتدای خیابان هنگام ، تاکسی های خطی شیان  -

 )درب اصلی( دانشگاه عبور می کنند.

 انتهای خط مقابل دانشگاه است. –از زیر پل سید خندان : تاکسی های خطی لویزان  -

 

 با مترو: -ب

آزادگلان( . مقابلل درب  –)قلامم  3)صادقیه به سمت فرهنگسرا( یا ایستگاه حسلین آبلاد در خلط 2ایستگاه مترو فدک در خط 

 خواهند رساند.شما را مستقیما تا جلوی درب جنوبی دانشگاه  وسایل نقیله عمومیخروجی 

 

 )اتوبوس تندرو(: BRTبا خطوط  -ج 

پایانه الله( ایسلتگاه للویزان )دانشلگاه شلهید  –)پایانه مترو جوانمرد قصاب  9خود را به بزرگراه امام علی )ع( رسانده و در خط 

 متر شما مقابل درب جنوبی دانشگاه هستید. 100ی( پیاده شوید. بعد از خروج از ایستگاه پس  از رجای

 

 اداره خدمات رایانه و ثبت نام 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

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

