
  به نام خدا

  1397ترم تابستان ي پذیرش و ثبت نام راهنما

  (ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها)

شجویانی صد که دان سی واحد چند یا یک دارند ق شگاه در مهمان بعنوان را در  برابر نمایند اخذ رجایی شهید دان
 .نمایند اقدام دروس /درس اخذ براي زیر مراحل طبق توانند می شده تعیین زمانی بازه در و مقررات
مواجه  مشــکل با نام ثبت حین در تا نمایند تهیه را نیاز مورد مدارك نام ثبت به اقدام از پیش شــود می توصــیه
 .نشوند

  :الزم مدارك

 جدید و رخ تمام عکس قطعه یک )اسکن( الکترونیکی تصویر -1
صویر -2 سکن( الکترونیکی ت شگاه نامه معرفی فرم  )ا  به واحد تعداد و اخذ قابل دروس نام آن در که مبدا دان

 باشد. شده و درج ثبت کامل طور
 کارت ملی یا شناسنامه  )اسکن( الکترونیکی تصویر -3
  

  مراحل پذیرش غیر حضوري:
   جهت ورود به سیستم به نشانی یا باالتر و یا گوگل کروم 10استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر -1

            http://portal.sru.ac.ir 
 )1(شکل صفحه الگین  / ورود بهارسال عبارت امنیتی/ » ورود به سیستم«کلیک روي عبارت  -2

  
 1شکل 

ستان -3 شده در ترم تاب شاهده دروس ارایه  ستم م سی صفحه الگین به   ( براي این کارجهت مدیریت دروس در 
 کلیک کرده و سپس ورود (بدون تغییر شناسه کاربري و گذرواژه)» 3963مشاهده دروس «روي عبارت 

ــفحه فیلتر جدید روي عبارت ،  براي مشــاهده کلیک کنید . همچنین می توانید » مشــاهده گزارش«در ص
دانشکده مورد نظر  »ترمی -پارامترهاي عام درس «در صفحه فیلتر در بخش دروس خاص یک دانشکده 

 )2(شکل خود را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.

 
 2شکل 



شماره درس هاي مورد نظر خود ، مجددا به  -4 ستان و انتخاب  شده در ترم تاب شاهده دروس ارایه  پس از م
ــده و  ــفحه الگین وارد ش ــه کاربري و  کلیک نمایید »یمتقاضــی مهمان« روي عبارتص ــناس (بدون تغییر ش

 )2(شکل گذرواژه)

سه کاربري و گذرواژه -5 شنا صات اولیه و  شخ صات ثبت«در صفحه  : تکمیل فرم فقط م شخ  دانشجویان اولیه م

  و کاربري شــناســه «و »  بلداوط اولیه مشــخصــات «اطالعات بخش  » دانشــگاه این در مهمان متقاضــی
پایین صــفحه را به دقت مطالعه » توضــیحات مهم«همچنین  و نموده تکمیل دقت با را»  نظر مورد گذرواژه

 )3نمایید. (شکل 

 
  3شکل 

شده وارد تذکر:  شخص  شماره گذرنامه معتبر خود را در محل م شجویان اتباع خارجی به جاي کد ملی ،  دان
  نمایند.
ضی مطابق تذکر: سه « دربخش شده، یه ارا تحاتو سه » نظر مورد گذرواژه و کاربري شنا شنا  کاربري ، 

 تعریف باشید داشته توجه .باشد کاراکتر 16 تا 8 بین انتخابی ذرواژهگ و کاراکتر 16 تا 4 بین باید انتخابی شما
سه ست ضروري سیستم به مجدد ورود جهت ذرواژهگ و کاربري شنا س به و ظفح در لذا ا  آن پاريخاطر

  .باشید کوشا
 که صــورتی در .یید نما کلیک » متقاضــی مشــخصــات موقت ثبت « گزینه روي بر اطالعات تکمیل از پس

ــتی اطالعات ــت را درخواس ــید کرده تکمیل درس مالحظه  را » گردید ثبت موفقیت با اطالعات« پیغام باش
 .شوید خارج سیستم از مراحل تکمیل جهت پیغام این دریافت از پس.کرد خواهید

فقط یکبار می توان ثبت نام  IP( در سیستم گلستان از هر  نام کاربري خودخروج از سیستم و ورود مجدد با  -6
که در مرحله فبل تولید د از ورود به صـفحه الگین شـناسـه کاربري و گذرواژه خود را در این بخش بعکرد).

 در بخش ورود به سیستم تایپ نمایید.کرده اید 



نمایش داده می »  دانشگاه این در مهمان متقاضی دانشجویان غیرحضوري پذیرش« صفحه  در مراجعه مجدد -7
 )4(شکل  نام کاربري و شناسه عبور خود را به خاطر بسپارید. شماره پرونده و  شماره دانشجویی ، شود.

 
  4شکل 

ضی(روي عبارت انتخاب کنار  -8 صی متقا شخ دقت ه ب کلیک کرده و فرم مربوط را) تکمیل و تایید اطالعات 
 )5(شکل  . الزم به ذکر است کلیه موارد خواسته شده اجباري می باشند. نمایید تکمیل

  
 5شکل 

در فیلدهاي داراي عالمت سوال ، می بایست با کلیک روي عالمت سوال ، نام مربوطه را از جداول   -الف 
شتن قسمتی از نام در فیلد  سوال ب سمت چپمورد نظر پیدا کرده و انتخاب کنید.(نو ه و گرفتن عالمت 

  شما کمک می کند)
سال عکسدر  -ب کس در کارت موقت دانشــجویی و نامه خود دقت الزم را مبذول فرمایید ، از این ع ار

  اصالح آن به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.ارسال نمرات به دانشگاه مبدا و ... ، استفاده خواهد شد و 
به این منظور در قســـمت  را به دقت تکمیل نمایید . خودنام دانشـــگاه و رشـــته تحصـــیلی دانشـــگاه  -ج
را در کادر سمت چپ وارد  بخشی از نامقسمت دانشگاه در » اطالعات تحصیلی مهمان در دانشگاه مبدا«



کرده و بر روي عالمت سوال کنار کادر دانشگاه کلیک کرده و از فهرست راهنماي دانشگاهها نام دانشگاه 
  )6خود را پیدا کرده و روي آن کلیک کنید.(شکل 

  
  6شکل 

د کردن ترم ورود به دانشــگاه در به همین ترتیب نام رشــته تحصــیلی خود را نیز درج کنید . براي وار-د
کادر مربوطه روي عالمت ســـوال مقابل آن کلیک نموده و ترم ورود را از فهرســـتی که باز می شـــود 

  )7انتخاب نمایید.(شکل 

  
  7شکل 

شــماره حســاب واقعی خود را در ســیســتم ثبت نمایید ، زیرا در صــورت عودت شــهریه از این حســاب  -ه
  استفاده خواهد شد.

  )8(شکل بسیار حائز اهمیت است .  معرفی نامه دانشگاه مبداو تاریخ شماره بخش  تکمیل -و
  )8(شکل  و اعمال تغییرات را کلیک کنید.را تایید نموده  »وضعیت تایید متقاضی«در نهایت  -ز

  
  8شکل 

شود . روي  -ح صادر نمی  شید هیچ پیغام خطایی  ست وارد کرده با صورتی که اطالعات را در دگمه در 
 در پایین سمت چپ صفحه کلیک کرده و به مرحله قبل بازگردید.بازگشت 

 pdfبارگزاري فایل الکترونیکی مدارك خواسته شده (با فرمت » ارسال نسخه الکترونیکی مدارك «در بخش  -9
ی م معرفی نامه از دانشگاه مبداو  کپی شناسنامه یا کارت ملیمدارك شامل این قرار دارد .  )jpgو یا 

در صورت نیاز به اصالح فایل ها به  این مدارك در بازه زمانی پذیرش حضوري دریافت خواهند شد.  باشد.
صی خود مراجعه نمایید. شخ صفحه  صفحه مربوطه بر روي  راهنماي داخل  براي این منظور پس از ورود به 

کلیک نمایید و در صفحه جدید که باز می شود ، تصویر مدرك خود را از روي سیستم خود » ارسال«عبارت 
 )9را کلیک نمایید. (شکل » اعمال تغییرات«پیدا کرده و 



  
  9شکل 

ل تغییرات و انتخاب واحد هاي مورد نظرمطابق معرفی نامه از دانشــگاه مبدا و اعما »ثبت نام«ورود به بخش  -10
 دربراي این کار  ید تا پایان زمان ثبت نام ، تغییرات الزم در انتخاب خود را مجددا اعمال نمایید)(شـــما مجاز

صلی  صفحه کلیک کنید تا به صفحه ثبت نام ا شده در پایین  ست دروس ارایه  روي درس مورد نظر از فهر
 )10(شکلصفحه منتقل شود.  جدول باالي

  
 10شکل 

در صورتی که درس مورد نظر خود را از لیست دروس ارایه شده مشاهده نمی کنید ، روي گزینه  -الف
کلیک کرده و شـــماره درس مورد نظر خود را تایپ نمایید تا درس مورد نظر قابل » انتخاب درس«

 مشاهده گردد. 

 فرمایید.به اخطارها و پیام هاي سیستم توجه  -ب



سی تغییرات«انتخاب درس ها  برروي دکمه پس از  -11 شجو ر، کلیک نمایید » برر شهریه متغیر دان ستم،  ا سی
ت پرداخپایین جدول » پرداخت الکترونیکی«از لینک خود را بدهی محاسبه نموده و دانشجو موظف است 

 هاي پرداخت در دروس نهایی ثبت براي .باشــد می ................. شــما بدهی مبلغ "پیامبه این منظور نماید. 

ــجو الکترونیکی ــبت دانش ــفحه   "الکترونیکی پرداخت.فرمائید اقدام مبلغ این پرداخت به نس در پایین ص
 )11. (شکل شود می مشاهده

  
 11شکل 

ست ذکر به الزم -12 صلی نام ثبت پیام انتهاي در توانید می الکترونیکی داختپر مرحله به ورود براي ا  روي بر ا
 .نمایید پرداخت را مبلغ و شده خود نظر مورد بانک درگاه واردو  نمایید کلیک »الکترونیکی پرداخت «عبارت
 .شد نخواهد نهایی ثبت شما انتخابی دروس کامل طور به شهریه پرداخت عدم صورت در است بدیهی

حد خود اطمینان ندارید ، اقدام به پرداخت الکترونیکی ننمایید ، زیرا در صـــورتی که از انتخاب وا:  تذکرمهم
 در غیر این صورت امکان جابجایی و حذف دروس وجود نخواهد داشت.

صفحه  -13 شجو الکترونیکی پرداختهاي «در   »پرداختی غلمب« کادر  در نمایید پرداخت باید که غیلمب میزان» دان
ه کلیک نمایید. فحص باالي چپ سمت در واقع تجارت بانک آرم روي بر شهریه پرداخت بمنظور .است شده درج

 )12(شکل 

  
  12شکل 

 صبح 8 راس ساعت است نشده انجام کامل بطور آنها یالکترونیک پرداخت که یدروس نام ثبت :مهم بسیار نکته
 ثبت ردینپذ صورت کامل صبح پرداخت 8 ساعت اگرتا .شد خواهد حذف آموزش سیستم از نام ثبت روزهاي



 دانشجو نام ثبت و شد خواهد حذف سیستم شده در فیتعر یبده میزان با یانتخاب هاي واحد در دانشجو نام
  .شود می قیلت کنی لم کان

 
غام » اعمال تغییرات«بر روي دکمه  پس از پرداخت به صـــفحه ثبت نام بازگشـــته و  -14 کلیک نمایید تا پی

 )13هر شود. (شکل ظا» عملیات با موفقیت انجام شد«

  
 13شکل 

  
ست  -15 ضعیت ثبت » دروس انتخابی جهت ثبت نام «پس از اعمال تغییرات درس ها در فهر صورت داراي و ب

 )14می شوند. (شکل » ثبت«

  
  14شکل 

دریافت شــما می توانید کارت دانشــجویی موقت خود را » دریافت گواهی پذیرش «در نهایت در بخش  -16
شید.  نمایید . این کارت به منزله مجوز ورود و خروج دانشگاه می باشد ، در حفظ و نگهداري آن کوشا با

 رویت و  چاپ این گواهی موید تکمیل مراحل ثبت نام شما است. -الف

 را به همراه داشته باشید. »گواهی پذیرش «در هنگام پذیرش حضوري  -ب

را ترم تابســـتان ،اطالعات جامع دانشـــجو آموزش / در صـــفحه  پس از اتمام مراحل فوق شـــما می توانید -17
ـــاهده نم ـــدهکلیک روي عنوان ترم ، با وده و مش  را مالحظه فرمایید . در این حالت  دروس ثبت نام ش

 می باشد. »درحال ثبت نام«وضعیت دانشجو تا زمان پایان ترمیم به صورت 

ــت که در هفته ح -18 ــه امتحان امکان پذیر اس ــرا با ارایه کارت ورود به جلس ــه امتحان منحص ــور در جلس ض
شجو بدهی 31/05/1397لغایت  27/05/1397پنجم( صورتیکه دان شد. در  شاهده و پرینت می با ) قابل م

  خود را با سیستم تسویه نکرده باشد ، امکان فوق براي وي میسر نخواهد بود.
 عدم حضور در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر در آن درس خواهد بود. -19

هد ا جدول زمانبندي ، اطالعیه هاي بعدي مطابق -20 ـــده به اطالع خوا بارگزاري ش یه فیزیکی مدارك  را
 رسید.

 آرزومندیمبراي شما ایام خوشی را در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 


