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 بسمه تعالی
 

 4اطالعیه شماره 

 1398پذيرفته شدگان نهائي آزمون استخدام پیماني سال  4شماره اطالعیه 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان به اطالع می رساند به جهت تسریع در فرآیند آموزش ، برای کلیه ضمن 

را   گواهي پذيرش غير حضوري دانشجودانشپذیران محترمی که مراحل پذیرش غیر حضوری خود را تکمیل نموده و 

 پرینت نموده اند پذیرش نهایی ثبت شده است .

و کلمه عبور زیر  شناسه کاریریبا    http://portal.sru.ac.irبعد از مراجعه به نشانی بعد  این عزیزان از این به

 می توانند از امکانات سیستم گلستان استفاده نمایند: 

 شماره دانشجویی :شناسه کاربری                

 کد ملی ده رقمیکلمه عبور :                

 ادامه خواهد یافت . به تدریج نیزو برای سایر دانش پذیران محترم این روال در روزهای آتی 

 تذکرات مهم:

 می باشد. گواهي پذيرش غير حضوري دانشجوشماره دانشپذیری شما ، همان شماره دانشجویی مندرج در باالی  -1

 این شماره را پایان تحصیل به خاطر بسپارید.

 .صفحه شخصی شما قرار داده شده استراهنمای استفاده از سامانه آموزشی گلستان در سمت چپ  -2

می باشد که به منزله  ثبت نام نکرده، آخرین وضعیت تحصیلی شما ، اطالعات جامع دانشجودر زمان ورود به  -3

انتخاب واحد نشده می باشد ، منتظر باشید تا انتخاب واحد شما توسط همکاران ما در دانشگاه انجام پذیرد . بعد از 

خواهد شد و فرآیند پذیرش شما به اتمام خواهد  مشغول به تحصیلانتخاب واحد ، آخرین وضعیت تحصیلی شما ، 

 رسید.

منوی کاربر / اطالعات جامع دانشجو / کلیك روی سامانه گلستان و از مسیر  بایست در یمجهت مشاهده دروس  -4
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به بعد با مراجعه به سامانه آموزش های الکترونیکی دانشگاه و بنا به دستورالعمل های موجود در آن، فرآیند  ایناز  -5

ان و بعد از برگزاری امتحان ، نمرات شما در سامانه گلستان و آموزشی شما ادامه خواهد یافت ، و در پایان هر پودم

 در اطالعات جامع دانشجو قابل مشاهده می باشد .

در مدت زمان تحصیل در دانشگاه را واحد موجود در اطالعات جامع  28.5دانش پذیران محترم می بایست تمام  -6

 بگذرانند. 12تربیت دبیر شهید رجایی با نمره باالی 

در   فرآیند آموزش غیر حضوریشما می باشد و  اطالعات آموزشی مشاهدهمنحصرا جهت  آموزشی گلستانپرتال  -7

دانشگاه که نشانی و راهنمای استفاده از آن در اطالعیه بعدی منتشر خواهد شد ،  سامانه آموزش الکترونیکی

 انجام می پذیرد.

، ثبت نمره و اعتراض  نحوه برگزاری دوره ها زمان و مکان ومانند کلیه امور آموزشی دانش پذیران محترم  -8

 . پیگیری نمایید واحد آموزش الکترونیکی دانشگاه ا می توانید ازرامور اساتید و ...   به آن ،

 زمان و مکان تحویل مدارک به صورت فیزیکی در اطالعیه های بعدی خواهد آمد.  -9

سیستم ثبت شده است ، نگران اصالح در صورتی که برخی اطالعات شما در زمان پذیرش غیر حضوری  به اشتباه در  -10

 آن نباشید . جهت اصالح اطالعات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

نشده اید و   گواهي پذيرش غير حضوري دانشجودر صورتی که در جریان پذیرش غیر حضوری موفق به پرینت  -11

 رد.یا آن را گم کردید ، راهنمای پرینت مجدد در سامانه گلستان برای شما وجود دا

 

 

 با آرزوی توفیق                                                                                                                 

 تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی و 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی                                                                                                   


