
 به نام خدا

 1398تابستان ی پذیرش و ثبت نام در ترم راهنما 4اطالعیه شماره 

 (3972ترم و دانشجویان مهمان   دانشگاه)ویژه دانشجویان 

 کلیه مراحل پذیرش و ثبت نام به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

با توجه به تعطیلی دانشگاه و عدم حضور کارشناسان آموزش و انجام فرآیند پذیرش و ثبت نام  به 

 صورت اینترنتی از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمایید. 

عایت شئونات رکلیه متقاضیان محترم ترم تابستان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موظف به 

 مدت تحصیل می باشند.در  دانشگاه فرهنگی

 05/04/1398تاریخ از  و مقررات برابر تابستان دوره نام ثبت جهت کارشناسی مقطع دانشجویان کلیه

 .نمایند اقدام درس اخذ براي زیر مراحل قطب توانند می

اول   رم تابستان بگذرانند نیز می بایسترا در ت کارآموزیهستند فقط درس  دانشجویانی که عالقمند

ت نام در فرآیند ثب خود را ثبت و به تایید دانشکده برسانند و سپسدرخواست کارآموزی در سامانه 

 تابستان شرکت نموده و درس مورد نظر را اخذ نمایند. ترم )انتخاب واحد( 

 

 : مطابق مراحل زیر اقدام فرمایید بدین منظور کافیست

  یا باالتر و یا گوگل کروم جهت ورود به سیستم به نشانی 10ستفاده از مرورگر اینترنت اکسپلوررا -1

             http://portal.sru.ac.ir 
 با وارد نمودن شناسه کاربري و کلمه عبور رود به صفحه شخصی خودو -2

 

نام ترم  -3 بت  تان/ث تابستت نام ترم  بت  نام/ث بت  یات ث نام / عمل بت  کاربری/ث منوی 

 (1)شکل  دانشگاه تابستان در این 

 

 

 1شکل 

 کلیک روي دکمه جستجو پس از ورود به پردازش -4

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


ابسییتان متقاضییی ثبت نام ت»و تبدیل آن به  «  متقاضییی ثبت نام تابسییتان نیسییتم»کلیک روي عبارت  -5

 (2)شکل « هستم

 

 2شکل 

 و انتخاب واحد هاي مورد نظر «ثبت نام»با کلیک روي عبارت انتخاب کنار  ورود به بخش ثبت نام -6

براي  ید تا پایان زمان ثبت نام ، تغییرات الزم در انتخاب خود را مجددا اعمال نمایید()شیییما مجاز

این کار روي درس مورد نظر از فهرست دروس ارایه شده در پایین صفحه کلیک کنید تا به جدول باالي 

 (3صفحه منتقل شود. )شکل

 
 3شکل 

در صورتی که درس مورد نظر خود را از لیست دروس ارایه شده مشاهده نمی کنید ، روي گزینه  -الف

قابل « انتخاب درس» تا درس مورد نظر  ید  مای تایم ن کلیک کرده و شیییماره درس مورد نظر خود را 

 مشاهده گردد. 

 به اخطارها و پیام هاي سیستم توجه فرمایید. -ب

صورت وجود پیغام خطا -ج ضیحات  در  ستید .در بخش تو شما مجاز به اخذ آن درس نی شاهده ،  براي م

لطفا شییماره درس و یا گروه دیگر را  . نگه داریددلیل و یا دالیل آن می توانید موس را روي عبارت خطا 

 (ستبلی دانشجو در این هنگام الزامی اپرداخت بدهی های ق) .امتحان کنید

کلیک نمایید ، سیستم، شهریه متغیر دانشجو را « بررسی تغییرات»پس از انتخاب درس ها  برروي دکمه  -7

پایین جدول پرداخت « پرداخت الکترونیکی»را از لینک  خودبدهی محاسبه نموده و دانشجو موظف است 

شهریه  "پیامبه این منظور نماید.  سري مبلغ پیش پرداخت  شما وجود ..…………به علت ک  ، امکان ثبت نام براي 

 (4. )شکل شود می مشاهدهدر پایین صفحه   " الکترونیکی پرداخت.ندارد



 
 4شکل 

صلی نام ثبت پیام انتهاي در توانید می الکترونیکی پرداخت مرحله به ورود براي -8  پرداخت »عبارت روي بر ا

 در است بدیهی .نمایید پرداخت را مبلغ و شده خود نظر مورد بانک درگاه واردو  نمایید کلیک «الکترونیکی

 .شد نخواهد نهایی ثبت شما انتخابی دروس کامل طور به شهریه پرداخت عدم صورت

 

 واقع مرکزی بانك آرم روي بر شهریه پرداخت منظوره ب« دانشجو الکترونیکی پرداختهاي »در صفحه  -9

 (5)شکل نمایید.ه کلیک فحص باالي چم سمت در

 
 5شکل 

سيار نکته س نام ثبت :مهم ب شده انجام کامل بطور آنها یالکترونیک پرداخت که یدرو ست ن ساعت ا  8 راس 

 ردینپذ صورت کامل صبح پرداخت 8 ساعت اگرتا .شد خواهد حذف آموزش سیستم از نام ثبت روزهاي صبح

شجو نام ثبت ستم شده در فیتعر یبده میزان با یانتخاب هاي واحد در دان  نام ثبت و شد خواهد حذف سی

 .شود می قیلت کنی لم کان دانشجو

 

يک کلحتما « اعمال تغییرات»پس از پرداخت به صتته ه ثبت نام بازتشتتته و  بر روی دکمه  -10

 (6. )شکل هر شود.ظا« عملیات با موفقیت انجام شد»تا پیغام  نمایيد

 
 6شکل 

 رغم واریز شهریه ثبت نخواهند شد .ر این صورت دروس انتخابی شما علیدر غی

 

داراي وضعیت ثبت بصورت « دروس انتخابی جهت ثبت نام »پس از اعمال تغییرات درس ها در فهرست  -11

 (7می شوند. )شکل « ثبت»



 
 7شکل 

ترم تابستان به همراه دروس ثبت نام شده قابل مشاهده ،در نهایت در صفحه اطالعات جامع دانشجو  -12

همچنین از مسیر  می باشد.« درحال ثبت نام»و وضعیت دانشجو تا زمان پایان ترمیم به صورت  است .

 هاي زیر می توانید نتایج ثبت نام را مشاهده نمایید:

 گزارشهای ثبت نام / ثبت نام / نتیجه ثبت نام ...  و یا برنامه هفتگی دانشجو ...ثبت نام / 

ضییور در جلسییه امتحان منحصییرا با ارایه کارت ورود به جلسییه امتحان امکان پذیر اسییت که در هفته ح -13

شجو بدهی ( 26/05/1398لغایت  19/05/1398)پنجم صورتیکه دان شد. در  شاهده و پرینت می با قابل م

 م تسویه نکرده باشد ، امکان فوق براي وي میسر نخواهد بود.خود را با سیست

 عدم حضور در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر در آن درس خواهد بود. -14

 

 و قبل از آن 3972دانشجویان مهمان ترم 

دانشجویان که در ترم قبل در دانشگاه مهمان بوده اند و عالقمند هستند تا در ترم تابستان نیز 

به اداره خدمات واحدهایی را در دانشییگاه تربیت دبیر شییهید رجایی اخذ نمایند . الزم اسییت 

  مراجعه نمایند. 101اتاق  رایانه 

 

 آرزومندیم برای شما ایام خوشی را در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی


