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مهمان دانشجویان واحد انتخاب مراحل

اه دانش این در مهمان برای خود تصمیم از ثبت�نام، مراحل به ورود از قبل �شود م توصیه اکیداً مهمان دانشجویان به •
ندارد. وجود آن عودت ان ام شهریه پرداخت از پس شوند. مطمئن تقاضا مورد درس واحدهای اخذ ان ام از و

دانشجویان برابر نیم و ی رجای شهید دبیر تربیت اه دانش امنای هیئت مصوبۀ طبق مهمان دانشجویان شهریه�ی •
است. شبانه

اه دانش سوی از شرط گونه هر رعایت به الزام یا و قبل � مشروط به توجه با واحد سقف و کف رعایت مسئولیت •
با اه دانش این در شده ارائه دروس واحد تعداد و درس نام انطباق مسئولیت همچنین است. دانشجو عهده به مبدأ
هی رجای شهید اه دانش نیست. تغییر قابل واحد تعداد یا و درس نام و است دانشجو عهده به مبدأ اه دانش دروس

ندارد. فوق موارد رعایت عدم قبال در مسئولیت

و قبل شهریه بده نداشتن صورت در است شده موافقت آنان تقاضای با که مهمان تمدید متقاض دانشجویان (١
پرداخت از قبل جدید ترم سر نمایند. واحد انتخاب به اقدام گلستان سامانه به مراجعه با جدید ترم سر شدن فعال از پس

شد. نخواهد فعال قبل بده
آموزش مدیریت دفتر به مراجعه با ابتدا است شده موافقت آنان تقاضای با که جدید مهمان متقاض دانشجویان (٢
فرم میل ت از بعد روز دانشجویان این شود. تعریف آنان برای دانشجوی شماره تا نمایند مشخصات فرم میل ت به اقدام
طریق از سپس نمایند. مراجعه آموزش مدیریت دفتر به گلستان سامانه به ورود عبور رمز و کاربری شناسه دریافت برای
مدارک گذاری بار و شده خواسته اطالعات میل ت به نسبت گلستان سامانه به مراجعه با http://portal.sru.ac.ir آدرس

نمایند. اقدام واحد انتخاب سپس و زیر
دانشجویی کارت (٣ و ملی کارت یا شناسنامه (٢ عکس، (١ از ٢٠٠kb تا ١٠٠kb بین حجم و JPEG فرمت با اسکن فایل

مبدأ. دانشگاه

مهم
اه دانش از صادره معتبر مهمان درخواست نامه�ٔ اه، دانش آموزش ادارۀ به مراجعه با موظف�اند مهمان دانشجویان کلیۀ (آ)
کارشناسان به مهر ۴ چهارشنبه روز تا را است اه دانش این در جاری نیم�سال در شده اخذ واحدهای بر منطبق که مبدأ
اصل ارائۀ مراجعه ام هن دارد. وجود شده اخذ واحدهای حذف ان ام اینصورت غیر در دهند. تحویل آموزش

است. الزام شناسای مدارک

ن اس فایل اه دانش آموزش به مبدأ اه دانش مهمان درخواست نامه�ٔ تحویل از قبل موظف�اند مهمان دانشجویان کلیۀ (ب)
باشند. کرده بارگذاری گلستان سامانۀ در را آن ٢٠٠kb تا ١٠٠kb بین حجم و JPEG فرمت با را نامه خوانای

ثابت شهریه�ی پرداخت از �کنند، م اخذ واحد) تعداد هر (با درس ی فقط یعن هستند، درس ت مهمان که دانشجویان
�گیرد. م تعلق ثابت شهریۀ �کنند م اخذ درس ی از بیش یا و هستند ترم مهمان که دانشجویان کلیه�ٔ به معاف�اند.

١


