
 بسمه تعالی
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 96-97ترم تابستان سال تحصیلی  2اطالعیه شماره 

 بندی، شهریه، ضوابط، دروس قابل ارائهی زمانشامل برنامه

اقدام  97رساند دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تابستان های سراسر کشور میبه اطالع دانشجویان دانشگاه

ستانی میبه برگزاری  شهید رجایی که ترم تاب شگاه تربیت دبیر  شجویان دان صوص دان نماید. موارد تکمیلی، مخ

 شود.ای اعالم میهای دیگر هستند در اطالعیه جداگانهمتقاضی مهمانی در ترم تابستان، در دانشگاه

 ی.آدرس دانشگاه: تهران، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجای

 بندی:ی زمانبرنامه

ـگاه رتال جامع آموزشی دانشواز طریق پ 28/04/97شنبه لغایت سه 06/04/97شنبه چهار نام اینترنتی:ثبت -1

   http://portal.sru.ac.irبه نشانی : 

 .30/05/97شنبه لغایت سه 30/04/97شنبه ها: شروع و پایان کالس -2

 .24/05/97لغایت چهارشنبه  20/05/97شنبه  :حذف اضطراری -3

  .30/05/97شنبه لغایت سه 20/05/97شنبه  :زمان تحویل مدارک حضوری -4

 .07/06/97لغایت چهارشنبه  03/06/97شنبه  امتحانات: -5

سال نمرا -6 شگاهب  تار سال . به بعد 20/06/97 شنبهیکاز  :های مبداءه دان نمرات قبل از این تاریخ به ار

           . از مراجعه حضوری به قسمت اداری خودداری نمایید.                                                                              پذیر نیستوجه امکانهیچ

 :صورت زیر مصوب گردیدبه منظور اخذ از دانشجویان متقاضی به  96-97جدول شهریه برای ترم تابستانی 

 1جدول شماره 

 نوع شهریه مبلغ به ریال

 عمومی نظریشهریه هر واحد درس  000/900

 شهریه هر واحد درس عمومی عملی  000/800/1

 شهریه هر واحد درس تئوری پایه نظری 000/000/1

 شهریه هر واحد درس پایه عملی 000/000/2

 اصلی، تخصصی یا اختیاری رشته نظریشهریه هر واحد درس  000/600/1

 شهریه هر واحد درس عملی اصلی، تخصصی یا اختیاری رشته 000/400/2

 شهریه هر واحد درس صالحیت معلمی تئوری به شیوه الکترونیک 000/500

 شهریه هر واحد درس صالحیت معلمی تئوری به شیوه حضوری 000/900

 عملی به شیوه حضوری شهریه هر واحد درس صالحیت معلمی 000/800/1

 حضوریشهریه هر واحد درس خودخوان مخصوص دانشجویان نیمه 000/500

، پس از 93ورودی سال  دبیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییره: برای تمامی دانشجویان متعهد خدمت ـــتبص

جدول  ندر  در  عات م نای اطال یه بر مب ــهر به ش ــ حاس ماره م ــ ته درصـــد تخ یر در نظر گر  25 ،1ش

   شود.می

http://portal.sru.ac.ir/


 

 : عمومی ترم تابستانیضوابط مقررات و 

واحد درسی  8واحد است. در صورتی که دانشجو با گذراندن حداکثر  6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستانی  -1

 تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان اخذ نماید.                                                               آموخته شود میدانش

پذیر نیست. در صورتی که دانشجوی مهمان اقدام به حذف اضطراری تغییر گروه درسی در ترم تابستانی امکان -2

سئول ستان نماید م شهریه درس در تاب شجو خواهد بود.  شگاه مبداء متوجه دان سوی دان یت عواقب احتمالی آن از 

                        درس حذف شده قابل عودت نیست.                                                                                                  

 باشد.                                                                                                   نمیاخذ درس با تداخل زمانی کالس مجاز  -3

سات مربوط به هر درس  -4 شجو در تمام جل شجو در هر درس از حضور دان ست و چنانچه غیبت دان  16/3الزامی ا

 ر در آن درس منظور خواهد شد.                                  مجموع ساعات آن درس تجاوز نماید، مطابق ضوابط، نمره ص 

ن کالس به حد نصاب ددر صورت عدم مراجعه، انصراف دانشجو و یا هر دلیلی به جز حذف درس به دلیل نرسی -5

ست.  شت نی شهریه واریزی به هیچ وجه قابل برگ صیه میالزم،  شهریه، اکیداً تو شجویان قبل از واریز  شود دان

                                     موا قت دانشگاه مبداء مبنی بر موا قت با مهمانی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را گر ته باشند.

ــشگاه به علت نرسیدرسی یا دروسی از سوی آموزش داندر صورتی که  -6 ـــ دن به حد نصاب الزم حذف شود، ـ

                                                                          .شودودت داده میــحل اداری عی مراـــی پس از طـــهریه پرداختــش

در برابر مدت زمان تشکیل آن واحد درسی  3در ترم تابستان، در هر ه ته مدت زمان تشکیل هر واحد درسی  -7

                                                                                                                                        در ترم عادی است.                                 هر ه ته 

 نام )انتخاب واحد( به دستورالعمل مربوطه مراجعه نمایید.جهت پذیرش و ثبت -8

 نام به صورت الکترونیکی الزامی است.در زمان ثبتتسویه شهریه دروس انتخابی برای ترم تابستانی  -9

ست اده از کتابخانه معذور  -10 ستان از ارائه هر گونه خدمات ر اهی، مانند خوابگاه، غذا و یا ا شگاه در ترم تاب دان

 است.    

 دستورالعمل و نحوه ورود به سیستم و ثبت نام متعاقبا به اطالع خواهد رسید. -11

می توانید به شرح زیر اقدام  رمایید ، این لیست در روزهای س ارایه شده در ترم تابستان مشاهده دروجهت  -12

 : آتی به روز رسانی خواهد شد

 ورود به ص حه الگین به سیستم -1

 ورود )بدون تغییر شناسه کاربری و گذرواژه( کلیک و سپس « 3963مشاهده دروس »کلیک روی عبارت  -2

ص حه  یلتر جدید روی عبارت  -3 شاهده گزارش»در  شاهده « م کلیک کنید . همچنین می توانید برای م

دانشکده مورد نظر « ترمي -پارامترهاي عام درس »دروس خاص یک دانشکده در ص حه  یلتر در بخش 

 خود را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.

 

 

 



 

 دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمقررات و ضوابط اختصاصی 

 باشند ملزم به رعایت موارد زیر هستند:می 97این دانشگاه که متقاضی انتخاب واحد برای ترم تابستان دانشجویان 

ستان  -1 صالحیت معلمی( در ترم تاب صیلی )به جز دروس  شته تح واحد )و  6حداکثر واحد قابل اخذ از دروس ر

واحد  8و باالتر( است. در صورتی که دانشجو با اخذ حداکثر  14واحد به شرط معدل کل  8برای دانشجویان شاهد 

شاهد  شجویان  شاهد(  ارغ 10)و برای دان ستاد  صواحد با تأیید  شود )و هیچ درس دیگری برای وی باقی التح یل 

                  های باقیمانده را اخذ نماید.                                                                                                  نماند( می تواند درس

شود.  واحدهای قابل اخذ تا سقر مجاز محسوب میواحد درس کارآموزی در ترم تابستان  به شرح زیر جزء  - -2

ضا ه حذف  شد واحدهای ا سقر مجاز با ساب کارآموزی بیش از  شده با احت صورتی که تعداد واحدهای اخذ  در 

 خواهد شد.

ها به شرح آ( واحد معادل کارآموزی های ص ر واحدی، نیم واحدی و یک واحدی بر حسب تعداد ساعت آن

 واحد. 3ساعتی معادل  360واحد،  2ساعتی معادل  240واحد،  1ساعتی معادل  136ا ی 120زیر خواهد بود: 

واحدی  4واحدی،  3واحدی،  2ها  برابر همان واحد در  شده در سر صل )ب( واحد معادل  سایر کارآموزی

 واحدی( خواهد بود.  6و 

واحد از دروس  5درس با رعایت سقر  2مجازند حداکثر  1دانشجویان دبیری عالوه بر واحدهای مذکور در بند  -3

 صالحیت معلمی اخذ نمایند. )دروس مجازی نیز جزء همین بند است.( 

در صورت عدم رعایت حداکثر واحد قابل اخذ در تابستان دروس اضا ی حذف گردیده و شهریه مربوطه عودت  -4

                                                                                           شود.                                                      داده نمی

ستان از ارائه  -5 شگاه در ترم تاب ست اده دان از کتابخانه معذور هر گونه خدمات ر اهی، مانند خوابگاه، غذا و یا ا

                                                                                                                    است.                                                       

 .نام به صورت الکترونیکی الزامی استتسویه شهریه دروس انتخابی برای ترم تابستانی در زمان ثبت -6

 عاقبا به اطالع خواهد رسید.دستورالعمل و نحوه ورود به سیستم و ثبت نام مت -7

مشاهده دروس ارایه شده در ترم تابستان می توانید به شرح زیر اقدام  رمایید ، این لیست در روزهای جهت  -8

 آتی به روز رسانی خواهد شد: 

 ورود به ص حه الگین به سیستم -1

 و سپس کلیک ورود )بدون تغییر شناسه کاربری و گذرواژه( « 3963مشاهده دروس »کلیک روی عبارت  -2

ص حه  یلتر جدید روی عبارت  -3 شاهده گزارش»در  شاهده « م کلیک کنید . همچنین می توانید برای م

ر دانشکده مورد نظ« ترمي -پارامترهاي عام درس »دروس خاص یک دانشکده در ص حه  یلتر در بخش 

 خود را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.

شگاه سایر دان ستانی و دروس مورد آ( جهت مهمانی در  صول اطمینان از ارائه ترم تاب های دولتی، پس از هماهنگی و ح

                                                                نظر در آن دانشگاه به اطالعیه مربوطه مراجعه نمایید.                                                               

22-03-97 


