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 به نام خدا

 مقررات و ضوابط اختصاصی 

 3982دانشجویان مهمان ترم و  دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 باشند ملزم به رعایت موارد زیر هستند:می 99دانشجویان این دانشگاه که متقاضی انتخاب واحد برای ترم تابستان 

واحد  6حداکثر واحد قابل اخذ از دروس رشته تحصیلی )به جز دروس صالحیت معلمی( در ترم تابستان  -1

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

شاهد  8 شجویان  شاهد( فارغ 10واحد )و برای دان ستاد  صیل واحد با تأیید  شود )و هیچ درس دیگری التح

 های باقیمانده را اخذ نماید.برای وی باقی نماند( می تواند درس

تماس با ستاد شاهد دانشگاه جهت اعمال وق می بایست مفاد بند فمشمول شاهد محترم دانشجویان  :تذکر

 .بگیرند

شرح زیر جزء واحده درس کارآموزیواحد  - -2 ستان  به  سقف مجاز محسوب در ترم تاب ای قابل اخذ تا 

شد واحدهای می سقف مجاز با شده با احتساب کارآموزی بیش از  صورتی که تعداد واحدهای اخذ  شود.  در 

 اضافه حذف خواهد شد.

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

سرراعتی  ۳60واحد،  2سرراعتی معادل  240واحد،  1سرراعتی معادل  1۳6یا  120شرررح زیر خواهد بود: 

 واحد. ۳معادل 

سایر کارآموزی صل )ب( واحد معادل   سرف شده در   4واحدی،  ۳واحدی،  2ها  برابر همان واحد درج 

 واحدی( خواهد بود.  6واحدی و 

شجویان دبیری عالوه بر واحدهای مذکور در بند  -۳ سقف درس  2مجازند حداکثر  1دان واحد از  5با رعایت 

 ( دروس اخالق حرفه ای معلم و مبانی آموزش کارآفرینی نیز جزء همین بند است.دروس صالحیت معلمی اخذ نمایند. )

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

 شود.     عودت داده نمی

ستانی امکان -5 سی در ترم تاب شجوی مهمان اقدام به حذف تغییر گروه در صورتی که دان ست. در  پذیر نی

شجو  شگاه مبداء متوجه دان سوی دان سئولیت عواقب احتمالی آن از  ستان نماید م ضطراری درس در تاب ا

                                                                                                                  شهریه درس حذف شده قابل عودت نیست.خواهد بود. 

                                                                                   باشد.              اخذ درس با تداخل زمانی کالس مجاز نمی -6

کالسررهای ترم تابسررتان به صررورت ویر ح رروری و از طری  سررامانه آموزشررهای مجازی به نشررانی  -7

http://lms.sru.ac.ir/  برگزار خواهد شررد. )نحوه ورود و اطالعات تکمیلی در اطالعیه های بعدی اعالم

 خواهد شد.(

http://lms.sru.ac.ir/
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لکترونیکی در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و چنانچه ویبت ح ور دانشجو از طری  سامانه ا -8

صفر در آن درس منظور  16/۳دانشجو در هر درس از  ضوابط، نمره  ساعات آن درس تجاوز نماید، مطاب   مجموع 

 خواهد شد.

شجو و یا هر دلیلی به جز حذف درس به دلیل نرسیدن کالس به حد  -9 صراف دان صورت عدم مراجعه، ان در 

 نصاب الزم، شهریه واریزی به هیچ وجه قابل برگشت نیست. 

در صورتی که درس یا دروسی از سوی آموزش دانشگاه به علت نرسیرررررردن به حد نصاب الزم حذف  -10

 می گردد. دت شود، شررهریه پرداختررری عو

ستان،  -11 سی در هر هفته در ترم تاب شکیل هر واحد در شکیل آن واحد  ۳مدت زمان ت برابر مدت زمان ت

                                                                        درسی در هر هفته در ترم عادی است.                                                                                             

ستفاده از کتابخانه   -12 ستان از ارائه هر گونه خدمات رفاهی، مانند خوابگاه، وذا و یا ا شگاه در ترم تاب دان

                                                                 معذور است.                                                                                                    

ستانی در زمان ثبت -1۳ شهریه دروس انتخابی برای ترم تاب سویه بدهی قبلی و  صورت الکترونیکی ت نام به 

 الزامی است.

 دستورالعمل نحوه ورود به سیستم و ثبت نام در ادامه خواهد آمد. -14

ست در  -15 شرح زیر اقدام فرمایید ، این لی ستان می توانید به  شده در ترم تاب شاهده دروس ارایه  جهت م

 روزهای آتی به روز رسانی خواهد شد: 

 ورود به صفحه الگین به سیستم -1

سپس کلیک ورود )بدون « 99مشاهده دروس ارایه شده در تابستان  »کلیک روی عبارت  -2 و 

 ( 102و مراجعه به گزارش  اژهتغییر شناسه کاربری و گذرو

ید برای « مشرراهده گزارش»در صررفحه فیلتر جدید روی عبارت  -۳ کلیک کنید . همچنین می توان

« ترمي -پارامترهاي عام درس »مشرراهده دروس خای یک دانشررکده در صررفحه فیلتر در بخش 

 دانشکده مورد نظر خود را از لیست مربوطه انتخاب نمایید.

 

 

توسط دانشگاه  ارایه  99در صورتی که درس مورد نظر در تابستان های دولتی، جهت مهمانی در سایر دانشگاهآ( 

شگاه ، با  ستانی و دروس مورد نظر در آن دان صول اطمینان از ارائه ترم تاب شد و پس از هماهنگی و ح شده با ن

 .اقدام فرماییدمراجعه به پیش خوان خدمت و ثبت درخواست مهمانی 
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 1399تابستان ی پذیرش و ثبت نام در ترم راهنما

 (3982دانشجویان مهمان ترم و  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. 

رعایت شئونات کلیه متقاضیان محترم ترم تابستان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موظف به 

 دت تحصیل می باشند.در م فرهنگی دانشگاه

  3982دانشجویان مهمان ترم 

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

طی مراحل همین الزم اسگگت واحدهایی را در دانشگگگاه تربیت دبیر شگگهید رجایی اخا نمایند . 

 نمایند.اقدام  دستورالعمل

 

تاریخ از  و مقررات برابر تابسگگتان دوره نام ثبت جهت کارشگگناسگگی مقطع دانشگگجویان کلیه

 .نمایند اقدام درس اخا براي زیر مراحل طبق توانند می 26/04/1399

را در ترم تابسججتان دروس دیگری  کارآموزیدرس  قموه برهسججت د  دانشججیویانی  ه قمنم د

خود را ثبت و درخواست  ارآموزی سامانه پیش خوان خدمت اول در   بایست بگذران د نیز می

سپس سان د و  شکده بر شر ت )انتخاب واحد( در فرآی د ثبت نام  به تایید دان ستان  ترم تاب

 اخذ درس  ارآموزی در تابستان رایگان است.س مورد نظر را اخذ نمای د. ونموده و در

 

 : 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 ورود به صفحه شخصی خود -2

 

به  -3 عه  نام ترم مراج بت  نام/ث بت  یات ث نام / قمل بت  م وی  اربری/ث

 (1)شکل  تابستان/ثبت نام ترم تابستان در این دانشگاه 

 

http://portal.sru.ac.ir/
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 1شکل 

 کلیک روي دکمه جستجو پس از ورود به پردازش -4

متقاضگگی ثبت نام »آن به   و تبدیل«  متقاضگگی ثبت نام تابسگگتان نیسگگتم»کلیک روي عبارت  -5

 (2)شکل « تابستان هستم

 

 2شکل 

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

  (پرداخت بدهی های نبلی دانشیو در این ه گام الزامی است) .مورد نظر

 .ییدنتخاب خود را مجددا اعمال نماید تا پایان زمان ثبت نام ، تغییرات الزم در اشگگگما مجاز

صفحه کلیک کنید تا براي این کار روي درس مورد  شده در پایین  ست دروس ارایه  نظر از فهر

 (3به جدول باالي صفحه منتقل شود. )شکل

 
 3شکل 



5 |  6 
 

در صگگورتی که درس مورد نظر خود را از لیسگگت دروس ارایه شگگده مشگگاهده نمی کنید ،  -الف

کلیک کرده و شگگگماره درس مورد نظر خود را تایم نمایید تا درس « انتخاب درس»روي گزینه 

 مورد نظر قابل مشاهده گردد. 

 به اخطارها و پیام هاي سیستم توجه فرمایید. -ب

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

ي عبارت خطا نگه دارید . لطفا شماره درس و مشاهده دلیل و یا دالیل آن می توانید موس را رو

  یا گروه دیگر را امتحان کنید.

سی تغییرات»پس از انتخاب درس ها  برروي دکمه  کلیک نمایید ، سگگیسگگتم، شگگهریه متغیر « برر

ست  شجو موظف ا سبه نموده و دان شجو را محا «  پرداخت الکترونیکی»را از لینک  خودبدهی دان

شهریه  "پیامپایین جدول پرداخت نماید. به این منظور  سري مبلغ پیش پرداخت  ،  ..…………به علت ک

 . شود می مشاهدهدر پایین صفحه    "الکترونیکی پرداخت.ندارد امکان ثبت نام براي شما وجود

 
 4شکل 

 عبارت روي بر اصگگلی نام ثبت پیام انتهاي در توانید می الکترونیکی پرداخت مرحله به ورود براي -7

 بدیهی .نمایید پرداخت را مبلغ و شگگده بانک درگاه واردو  نمایید کلیک «الکترونیکی پرداخت»

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

 

 بانك آرم روي بر شگگهریه پرداخت منظوربه « دانشگگجو الکترونیکی پرداختهاي »در صگگفحه  -8

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

 
 5شکل 
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سيار نکته س نام ثبت :مهم ب شده انجام کامل بطور آنها یالکترونیک پرداخت که یدرو ستم از ن  سی

شجو نام ثبت ردینپا صورت کامل پرداختاگر  .شد خواهد حاف آموزش  یانتخاب هاي واحد در دان

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

 

حتما « اقمال تغییرات»پس از پرداخت به صججه ه ثبت نام بازتشججته و  بر روی د مه  -9

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

 
 6شکل 

 صورت دروس انتخابی شما علیرغم واریز شهریه ثبت نخواهند شد .در غیر این 

 

ست  -10 ضعیت ثبت « دروس انتخابی جهت ثبت نام »پس از اعمال تغییرات درس ها در فهر داراي و

 (7می شوند. )شکل « ثبت»بصورت 

 
 7شکل 

 ترم تابستان به همراه دروس ثبت نام شده قابل،در نهایت در صفحه اطالعات جامع دانشجو  -11

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

 همچنین از مسیر هاي زیر می توانید نتایج ثبت نام را مشاهده نمایید:

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

خود را با سیستم تسویه نکرده باشد و یا داراي نقص مدرک باشد ،  در صورتیکه دانشجو بدهی -12

 امکان حضور در جلسه امتحان براي وي میسر نخواهد بود.

 عدم حضور در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر در آن درس خواهد بود. -13

 

 آرزومندیم برای شماایام خوشی را 


