
 بسمه  تعالی

 93-94تحصیلی سال  ودکتري کارشناسی ارشد بدون آزمونمراحل ثبت نام پذیرفته شدگان اطالعیه و 

 :دانشجویان گرامی
بندي و نحوه ثبت نام دبیرشهیدرجائی، زماندانشگاه تربیتهاي تحصیالت تکمیلی ضمن عرض  تبریک به مناسبت ورود شما عزیزان به دوره

بندي ذکر شده نسبت به ثبت نام تا گردد، خواهشمند است با دقت کامل و رعایت زمانها به شرح زیر اعالم میارشد کلیه رشتهمقطع کارشناسی

 .آخرین مرحله اقدام نمایید

 .نمودن در بخش ثبت نام اینترنتی  uploadمدارك درخواستی به منظور  مطالعه دقیق اطالعیه هاي ثبت نام و تهیه و اسکن -1

 :ثبت نام مرحله اول به صورت الکترونیکی-

ورودي ورود به قسمت ثبت نام دانشجویان    http://portal.srttu.edu گاه تربیت دبیر شهیدرجائی به آدرس  مراجعه به پورتال آموزشی دانش 

 .پذیراي شمااست 21/6/93جمعه  لغایت 16/6/93 یکشنبه بدین منظور سامانه ثبت نام از روز . جدید

 )کدملی(  :و رمز عبورنام کاربري 

 : ثبت نام مرحله دوم به صورت حضوري

مراه داشته و به آموزش دانشکده محل ثبت نام ه به ثبت ناماطالعیه جدول حسب  تکمیل ودر این مرحله الزم است کلیه مدارك درخواستی را 
  .تحویل گردد

 .می باشد 22/6/93از تاریخ  مطابق تقویم آموزشی دانشگاه هاشروع کالس  -1

دوره  درخواست تاییدیه تحصیلی و ریزنمراتحداکثر تا یک هفته پس از ثبت نام نسبت به دریافت نامه  اند دانشجویان ثبت نام شده موظف -2
 .دنبراي دانشگاه قبلی از طریق آموزش دانشکده مربوطه اقدام نمای) ناپیوستهدوره کاردانی و کارشناسی( ناپیوستهپیوسته و یا کارشناسیکارشناسی

 .شجویی در صورت نداشتن نقص پرونده تقاضاي صدور کارت دان تکمیل فرم -3
تا حصول نتیجه  2بندانجام کامل (باشدکارشناسی به این دانشگاه میدورهوریزنمراتتاییدیه تحصیلی دانشجو ملزم به پیگیري الزم براي انتقال -4

 .)کامل
سپردن تعهد به منظور صدور مجوزارسال مدارك   به  ملزم به انجام امور مربوط) فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش(روزانه دانشجویان  -5

 .دنورش محل خدمت خود به دانشگاه می باشکارشناسی از طرف اداره آموزش و پر
 .می باشد 2دانشجو ملزم به رعایت تعهد مربوط به حداقل حضور در دانشگاه برابر فرم شماره  -6
 .انتخاب واحد نماینداقدام به دانشجویان می بایست  پس از ثبت نام الکترونیکی مطابق اطالعیه ذیل  -7

ثبت نام از پذیرفته شدگان اعالمی از طرف این دانشگاه منوط به تایید دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجوي براساس مقررات آموزشی، نهایی شدن * 
 . باشدسازمان سنجش آموزش کشور می

 
  با آرزوي توفیق

 دانشگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی



 

 )بدون آزمون( مقطع کارشناسی ارشدمدارك الزم براي ثبت نام پذیرفته شدگان 

 

 . جدید 43 قطعه عکس 6 -1

  . کپی از تمام صفحاتفتواصل شناسنامه و یک سري  -2

 . کپی از پشت و روي آنفتواصل کارت ملی و یک سري   -3

 )همزمان با ثبت نام حضوري(ریال  50.000پرداخت مبلغ  -4

  93کپی حکم استخدام رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش صادره در سال فتواصل و  -5

 کارگزینی 502فرم اصل  -6

 )دریافت گردد از اداره کارگزینی محل خدمت(ع و رشته قبولی ادامه تحصیل در مقط مبنی بر موافقت با ب-3فرم تکمیل شده  -7

 . کپی از آن فتواصل مدرك کارشناسی و یا گواهی موقت پایان تحصیالت  دوره کارشناسی و یک نسخه  -8

براي دارندگان مدرك کارشناسی (دوره کاردانی و یک نسخه فتوکپی آن اصل مدرك کاردانی و یا گواهی موقت پایان تحصیالت  -9

 . )ناپیوسته

در اختیار ندارند الزم است با مراجعه به دانشگاه خود را دلیل تعهد خدمت، مدرك کارشناسی ه که ب دانشجویان سال آخر و یا کسانی -10

 .دنماین موجود در دفترچه ثبت نام را تکمیل و ارائه تایید معدل سی خود، فرممحل تحصیل مقطع کارشنا

 .ثبت نام و بارگزاري آن در سامانه ثبت نام در سامانههاي و بارگزاري شده فرم تکمیل وپرینت  -11

در روز  فرم هاي کامل شدهرا به همراه  بارگذاري شده مداركاصل الف وقت الزم است قبول شدگان گرامی به منظور جلوگیري از ات -12

 .تحویل نمایندتحصیالت تکمیلی دانشکده ام به کارشناس مسئول ثبت ن

 )پیوست اطالعیه(تکمیل فرم صالحیت عمومی در سه نسخه  -13

 

 

 

 

 



 )بدون آزمون( مدارك الزم براي ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتري

 

 

 جدید با پشت زمینه سفید 43قطعه عکس  6 -1

 از تمام صفحات و اصل کارت ملی و یک سري فتوکپی از پشت و روي آن اصل شناسنامه و یک سري فتوکپی -2

 93وپرورش صادره در سال حکم استخدام رسمی یا پیمانی وزارت آموزش تصویردر صورت استخدام در آموزش و پرورش اصل و  -3

 .ها حکم استخدامی مربوطو براي سایر دستگاه 502و فرم 

 .ارشد و تصویر آنرشناسیمدارك تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کا -4

 .فرم تایید معدل از دانشگاه محل تحصیل براي دانشجویان سال آخر یا افرادي که به هردلیل فاقد مدرك تحصیلی هستند -5

 )پیوست اطالعیه( در سه نسخه تکمیل فرم صالحیت عمومی -6

 

 

 


