
 
 بسمه تعالی

 

 1397پذيرفته شدگان نهائي آزمون استخدام پیماني سال  2شماره اطالعیه 

 
 

دبيرشهيد  دانشگاه تربيت دانش پذيريهاي ضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دوره

-به شرح زير اعالم مي پذيرش غير حضوريبندي و نحوه ثبت نام و مدارک الزم براي رجائي، زمان

بندي ذكر شده نسبت به ثبت نام تا آخرين مرحله دد، خواهشمند است با دقت كامل و رعايت زمانگر

 .اقدام نماييد

 

 ثبت نام الكترونيكی 

آموزش و پرروشش رش رانگرهات برتيرب رتيرر شرهيد  1397پذيرفته شدگان نهائي آزمون استخدام پيماني سال 

ترا مراجهره تره پربرال   23/08/1397  ب چهاششرنبه مروشخلغاير  14/08/1397  موشخ  شنبهرو شوز از  شجايي

نسبب ته بكميل    http://portal.sru.ac.ir  آموزشي رانگهات برتيب رتير شهيد شجائي )بهران( ته آرشس

 مداشك زير اقدام نمايند . Uploadمگخصات رشخواستي و 

 

 سال جاري( .رنگي با پشت زمينه سفيد )تهيه شده در  3*4يك قطعه عكس تمام رخ  -1

 يك سري كپي كامل از صفحات شناسنامه . -2

 يك سري كپي از پشت و روي كارت ملي . -3

 ( محل انتخابي -برابر كد شغل يك سري كپي دانشنامه يا گواهينامه موقت بر اساس مدرک تحصيلي مجاز ) -4

واهي انجام خدمت يك سري تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت خدمتي )ويژه برادران( و يا گ -5

 نظام وظيفه .

 تصوير كارنامه نتيجه نهايي گزينش پذيرفته شدگان آزمون استخدامي -6

 

 

 

 

 



 

 تذكرات مهم :

آمارت با رش كيلو بايت  250و حجم زير  JPGفرمت شدت جهب آپلور مي تايسب تا  scan هاي فايل -    

 گررر .  Uploadزمان مقرش 

 

 مرورگر اينترنت اكسپلورر از استفارت تامنحصرا  تايسب مي رانگهات نام ثبب سيستم ته وشور جهب -    
و تهرد از آن « وشور ته سيسرتم»مراجهه نمورت و تا كليك شوي گزينه    http://portal.sru.ac.irته نگاني 

  عبراشت كراشتري شناسره رشتخر   اشسال كد امنيتي و عبوش از صفحه امنيتي واشر صفحه وشور ته سيستم شدت،

و رش تخ  كلمه عبوش فقط شماشت ملي شا واشر نماييد با مجوز وشور ته سيستم تراي شما صارش « U971 كدملي»

 ) رش صوشبي كه تا پيغام امن نبورن صفحه مواجهه شديد ، از آن عبوش كنيد. (  گررر.

 

 به صورت بزرگ نوشته شود Uرقم كد ملي جهت ثبت مورد نياز است. حرف  10تمام  -    

 تاشد :  1234567890ش صوشبي كه شماشت ملي رانگپذير محترم : ر مثال عنوان هت 

 U9711234567890شناسه كاشيري: 

 1234567890كلمه عبوش : 

 تكميل نماييد .  ترتيب و كاملموجود را به ده گانه بعد از ورود به سيستم كليه مراحل  -

اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ »  9مرحله مذكور در انتهاي  هايصحت انجام فرآيند در صورت -

 .را كليك كرده و از فرم هاي مربوطه پرينت تهيه فرماييد  «فرم مشخصات کامل دانشجو

 نماييد. «چاپ گواهي پذيرش غير حضوري دانشجو»به اقدام   10همچنين در مرحله   -

 به همراه داشته باشيد. تا پايان دورهرا در   10و  9مرحله هاي برگه  كليه   -

شما رش تاالي اين ترگه ها ثبب مي تاشد كه با پايان روشت جهب كليه  ه دانشجويیشمار -

 اموش آموزشي ته آن نياز راشيد . رش حفظ و نههداشي آن كوشا تاشيد.

 .حتما اطالعيه هاي تهدي رانگهات شا پيهيري نماييد -

 توجه: عدم ثبت نام الكترونيكي در مدت اعالم شده به منزله ي 

 مي باشد. در اين دانشگاه شركت در دوره مهارت افزاييانصراف از 

 

 با آرزوي توفيق                                                                                              

 تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي و 

 ربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه ت                                                                              


