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 به نام خدا

 مقررات و ضوابط عمومی ترم تابستانی

 ()ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها

ستانی  -1 شجو با گذراندن حداکثر  6حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تاب صورتی که دان ست. در  سی  8واحد ا واحد در

 تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان اخذ نماید.                                                               آموخته شود میدانش

سی در تر -2 ستانی امکانتغییر گروه در ضطراری م تاب شجوی مهمان اقدام به حذف ا صورتی که دان ست. در  پذیر نی

شهریه درس درس در تابستان نماید مسئولیت عواقب احتمالی آن از سوی دانشگاه مبداء متوجه دانشجو خواهد بود. 

                                                                                                                          حذف شده قابل عودت نیست.

 باشد.                                                                                                   اخذ درس با تداخل زمانی کالس مجاز نمی -3

به صههورح ویر ح ههوری و از  -4 تان  تابسهه های ترم  به نشههانی کالسهه جازی  های م نه آموزشهه ما طریق سهها

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

ح ور دانشجو از طریق سامانه الکترونیکی در تمام جلساح مربوط به هر درس الزامی است و چنانچه ویبت دانشجو در  -5

 صفر در آن درس منظور خواهد شد. مجموع ساعاح آن درس تجاوز نماید، مطابق ضوابط، نمره 16/3هر درس از 

حذف درس به دلیل نرسیدن کالس به حد نصاب الزم، در صورح عدم مراجعه، انصراف دانشجو و یا هر دلیلی به جز  -6

ست.  شت نی صیه میشهریه واریزی به هیچ وجه قابل برگ شهریه، موافقت اکیداً تو شجویان قبل از واریز  شود دان

                                     را گرفته باشند.به صورت غیر حضوری دانشگاه مبداء با مهمانی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 

شود،  -7 صاب الزم حذف  سیههههههدن به حد ن شگاه به علت نر سوی آموزش دان سی از  صورتی که درس یا درو در 

       شود.                                                                   شهههریه پرداختهههی پس از طهههی مراحل اداری و حداقل تا دو ماه دیگر عههودح داده می

برابر مدح زمان تشکیل آن واحد درسی در هر  3مدح زمان تشکیل هر واحد درسی در هر هفته در ترم تابستان،  -8

                                                                  هفته در ترم عادی است.                                                                                                        

 نام به صورح الکترونیکی الزامی است.تسویه شهریه دروس انتخابی برای ترم تابستانی در زمان ثبت -9

 دانشگاه در ترم تابستان از ارائه هر گونه خدماح رفاهی، مانند خوابگاه، وذا و یا استفاده از کتابخانه معذور است.     -10

 .در ادامه خواهد آمدنحوه ورود به سیستم و ثبت نام  دستورالعمل  -11

مشاهده دروس ارایه شده در ترم تابستان می توانید به شرح زیر اقدام فرمایید ، این لیست در روزهای آتی جهت  -12

 به روز رسانی خواهد شد: 

 ورود به صفحه الگین به سیستم -1

شده »کلیک روی عبارح  -2 شاهده دروس ارایه  ستان  م سپس کلیک ورود )بدون تغییر  «99در تاب و 

 شناسه کاربری و گذرواژه( 

صفحه فیلتر جدید روی عبارح  -3 کلیک کنید . همچنین می توانید برای مشاهده دروس « مشاهده گزارش»در 

صفحه فیلتر در بخش  شکده در  شکده مورد نظر خود را از « ترمي -پارامترهاي عام درس »خاص یک دان دان

 ربوطه انتخاب نمایید.لیست م

http://lms.sru.ac.ir/
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 1399ترم تابستان ی پذیرش و ثبت نام راهنما

 ()ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها

 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 دانشگاه فرهنگی

  3982دانشجویان مهمان ترم 

در دانشگاه مهمان بوده اند و عالقمند هستند تا در ترم تابستان  98بهمن دانشجویان که در ترم 

به اطالعیه نیز واحدهایی را در دانشگگگگاه تربیت دبیر شگگگهید رجایی اخن نمایند . ت م ا گگگت 

 مراجعه نمایند. دانشجویان داخل 

 

 نمایند اخن رجایی شهید دانشگاه در مهمان بعنوان را در ی واحد چند یا یك دارند قصد که دانشجویانی

 اقدام دروس / درس اخن براي  یر مراحل طبق توانند می 26/04/1399تاریخ  و ا  مقررات برابر

 .نمایند

صیه شكل با نام ثبت حین در تا نمایند تهیه را نیا  مورد مدارك نام ثبت به اقدام ا  پیش شود می تو  م

 .مواجه نشوند

 :الزم مدارک

 جدید و رخ تمام عكس قطعه یك )اسكن( الكترونیكی تصویر -1

صویر -2 سكن( الكترونیكی ت شگاه نامه معرفی فرم  )ا  تعداد و اخذ قابل دروس نام آن در که مبدا دان

 باشد. شده و درج ثبت کامل طور به واحد

 کارت ملی یا شناسنامه  )اسكن( الكترونیكی تصویر -3

 

 

 مراحل پذیرش غیر حضوری:

   جهت ورود به  یستم به نشانی یا باتتر و یا گوگل کروم 10ا تفاده ا  مرورگر اینترنت اکسپلورر -1

            http://portal.sru.ac.ir 
 

 عبارت امنیتی/ ورود به صفحه تگین .ار ال « / ورود به سیستم»کلیك روي عبارت  -2

http://portal.sru.ac.ir/
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شده به ترتیب کلیك نمایید.  -3 شخص  صفحات امنیتی روي عبارتهاي م صفحه بعد براي عبور  ا   در 

این نمونه مربوط به مرورگر اینترنت اکسپلورر می باشد . در خصوص  ایر مرورگرها صفحاتی 

 ا  آن عبور کنید  مشابه وجود دارد که می بایست با قبول امن بودن صفحه ،

 
صفحه بعد -4 ستان و  در  شده در ترم تاب شاهده دروس ارایه  و انتخاب ( قبل)مطابق اطالعیه پس ا  م

 .کلیك نمایید« متقاضی مهمانی»شماره درس هاي مورد نظر خود ، روي عبارت 

  
شنا ه کاربري و گنرواژه ، عبارت امنیتی را وارد -5 صفحه جدید بدون تغییر  کرده و دکمه ورود  در 

 را کلیك کنید.

 

بعدا  تایید تعهد نامه شئونات فرهنگی  : تكمیل فرم فقط مشخصات اولیه و شناسه کاربری و گذرواژه -6

 دانشگاه به مسیر  یر وارد شوید : 

 دانشگاه این در مهمان متقاضي دانشجویان اوليه مشخصات ثبتآموزش/دانشجو/پذیرش مهمان / 

 

صفحه  -7 اطالعات بخش  » دانشخخگاه این در مهمان متقاضخخي دانشخخجویان اوليه مشخخخصخخات ثبت»در 

 و نموده تكمیل دقت با را«  نظر مورد گنرواژه  و کاربري شنا ه »و «  بلداوط اولیه مشخصات»

 را به دقت مطالعه نمایید.پایین صفحه « توضیحات مهم»همچنین 

1 

2 
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شگگماره گنرنامه معتبر خود را در محل مشگگخص دانشگگجویان اتباخ خارجی به جاي کد ملی ، : 1تنکر

 شده وارد نمایند.

دانشگاه شهید رجایی مهمان بوده اند ، می بایست ابتدا : دانشجویانی که در ترم هاي قبلی در 2تنکر 

 ود در ترم هاي قبل را مشخص نمایند.بدهی شهریه خود را پرداخت و وضعیت تحصیلی خ

 

 شناسه،  » نظر مورد گنرواژه و کاربري شنا ه « دربخش شده، یه ارا تحاتوضی مطابق تنکر:

شما كاربري شد كاراكتر 16 تا 8 بین انتخابی ذرواژهگ و كاراكتر 16 تا 4 بین باید انتخابی   .با

 ا ت ضروري  یستم به مجدد ورود جهت نرواژهگ و کاربري شنا ه تعریف باشید داشته توجه

 .باشید کوشا آن پاريخاطر  به و ظفح در لنا

 

 صورتی در .یید نما کلیك « متقاضي مشخصات موقت ثبت » گزینه روي بر اطالعات تكمیل ا  پس

شید کرده تكمیل در ت را درخوا تی اطالعات که  را « گردید ثبت موفقيت با اطالعات» پیغام با

 .شوید خارج سیستم از مراحل تكمیل جهت پیغام این دریافت از پس.کرد مالحظه خواهید

 

ستم و ورود مجدد با نام کاربری خود خروج از -8 ستان ا  هر  سی ستم گل فقط یكبار می توان  IP) در  ی

که در د ا  ورود به صگگفحه تگین شگگنا گگه کاربري و گنرواژه خود را در این بخش بعثبت نام کرد(.

 تایپ نمایید. ورود به سیستمدر بخش بل تولید کرده اید مرحله ق
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ضوري پذیرش» صفحه  در مراجعه مجدد -9 شجویان غيرح ضي دان شگاه این در مهمان متقا نمایش «  دان

سه عبور خود را به خاطر  داده می شگگود. شنا شماره پرونده و  نام کاربری و  شجویی ،  شماره دان

 بسپارید. 

 
 

 

ضی)کنار  انتخاب روي عبارت -10 صی متقا شخ به  کلیك کرده و فرم مربوط را( تكمیل و تایید اطالعات 

  . ت م به ذکر ا ت کلیه موارد خوا ته شده اجباري می باشند. نمایید دقت تكمیل

 
 

ست با کلیك روي عالمت  وال ، نام مربوطه را   -الف  در فیلدهاي داراي عالمت  وال ، می بای

و گرفتن   مت چپا  جداول مورد نظر پیدا کرده و انتخاب کنید.)نوشتن قسمتی ا  نام در فیلد 

 ی کند(عالمت  وال به شما کمك م

 

خود دقت ت م را مبنول فرمایید ، ا  این عكس در کارت موقت دانشجویی  ارسال عكسدر  -ب

اصالح آن به هیچ عنوان امکان و نامه ار ال نمرات به دانشگاه مبدا و ... ، ا تفاده خواهد شد و 

 پذیر نیست.
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به این منظور در قسمت  را به دقت تكمیل نمایید . خودنام دانشگاه و رشته تحصیلی دانشگاه  -ج

شگاه « اطالعات تحصيلي مهمان در دانشگاه مبدا» را در کادر  مت  بخشی از نامدر قسمت دان

چپ وارد کرده و بر روي عالمت  گگوال کنار کادر دانشگگگاه کلیك کرده و ا  فهر گگت راهنماي 

 دانشگاهها نام دانشگاه خود را پیدا کرده و روي آن کلیك کنید.

 
 

ترتیب نام رشگگگته تحصگگگیلی خود را نیز درج کنید . براي وارد کردن ترم ورود به به همین -د

دانشگگگاه در کادر مربوطه روي عالمت  گگوال مقابل آن کلیك نموده و ترم ورود را ا  فهر گگتی 

 که با  می شود انتخاب نمایید.

 
 

ساب  -ه صلیشماره ح شهریه ا صورت عودت  ستم ثبت نمایید ،  یرا در  ا  این  خود را در  ی

 حساب ا تفاده خواهد شد.

 

شگاه مبداو تاریخ شماره تكمیل بخش  -و سیار حائز اهمیت ا ت .  معرفی نامه دان کارنامه ب

شجو  ستان دان شماره ار ال می گردد. بنابراین  ،ترم تاب صحت در پا خ به این  صورت عدم  در 

 عواقب ناشی ا  عدم ار ال ریز نمرات بر عهده دانشجو خواهد بود.، اطالعات این بخش 

ضی»در نهایت  -  ضعیت تایید متقا ضعیت را  «و تغییر « اطالعات وارده را تایید می نمایم»به و

  و اعمال تغییرات را کلیك کنید. داده

 
 

در صورتی که اطالعات را در ت وارد کرده باشید هیچ پیغام خطایی صادر نمی شود . روي  -ح

 دگمه با گشت در پایین  مت چپ صفحه کلیك کرده و به مرحله قبل با گردید.
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سخه الكترونیكی مدارک »در بخش  -11 سال ن اري فایل الكترونیكی مدارك خوا گگته شگگده )با بارگز« ار

كپی شننناسنننامه یا این مدارك شگگامل قرار دارد .  (250KBو با حجم کمتز ا   jpgو یا  pdfفرمت 

در صورت نیا  به اصالح فایل ها به راهنماي  می باشد. معرفی نامه از دانشگاه مبداو  كارت ملی

صی خود مراجعه نمایید. شخ صفحه  صفحه مربوطه بر روي  داخل  براي این منظور پس ا  ورود به 

سال»عبارت  صویر مدرك  کلیك« ار شود ، ت صفحه جدید که با  می  را ا  روي  بوطهرمنمایید و در 

 را کلیك نمایید. « اعمال تغييرات» یستم خود پیدا کرده و 

 اري مدارك دکمه با گشت را کلیك کرده و به صفحه اصلی با گردید.زبعد ا  بارگ

 
 

شجویانی که معرفینامه آن ها به دتیلی آماده تذکر مهم: نگردیده ا ت ، امكان ار ال این  جهت دان

ی مدرك بعد ا   مان ثبت نام و تا  مان پنیرش حضگگگوري )مطابق تقویم ترم تابسگگگتان(  فراهم م

بایست بعد ا  دریافت معرفینامه ا  صفحه شخصی خود و با توجه  یباشد. این د ته ا  دانشجویان م

 مورد نظر نمایند.اري مدرك  تورالعمل موجود ، اقدام به بارگزبه راهنما و د

شجو می ب شگاه مبدا ، بر عهده دان صادره از دان سئولیت اخذ درس مطابق با معرفینامه  ست م دیهی ا

 باشد و در صورت مغایرت بعد از اتمام مهلت ثبت نام ،  امكان حذف و یا اصالح آن وجود ندارد.

 

صورح عدم بارگزاری مهمچنین  شگاه ، عرفینامه در  سال ریز نمراح به دان امکان ار

 مبدا وجود نخواهد داشت.
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و  ه از دانشننگاه مبدامطابق معرفی نامو انتخاب واحد هاي مورد نظر «ثبت نام»ورود به بخش  -12

ید تا پایان  مان ثبت نام ، تغییرات ت م در انتخاب خود را مجددا اعمال ل تغییرات )شگگگما مجا اعما

صلی براي این کار  نمایید( صفحه ثبت نام ا شده در  روي درس مورد نظر ا  فهر ت دروس ارایه 

 ا به جدول باتي صفحه منتقل شود.در پایین صفحه کلیك کنید ت

 
 

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

کلیك کرده و شگگماره درس مورد نظر خود را تایپ نمایید تا درس « انتخاب درس»روي گزینه 

 مورد نظر قابل مشاهده گردد. 

 به اخطارها و پیام هاي  یستم توجه فرمایید. -ب

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

. لطفا شماره درس و  نگه داریدمشاهده دلیل و یا دتیل آن می توانید موس را روي عبارت خطا 

 یا گروه دیگر را امتحان کنید 

 

کلیك نمایید ،  گگیسگگتم، شگگهریه متغیر « برر گگی تغییرات»پس ا  انتخاب درس ها  برروي دکمه  -13

شجو موظف ا ت  شجو را محا به نموده و دان «  پرداخت الکترونيکي»را ا  لینك  خودبدهی دان

شهریه  "پیامبه این منظور پایین جدول پرداخت نماید.  سری مبلغ پیش پرداخت  ،  ..…………به علت ک

 شود.  می مشاهدهدر پایین صفحه    "الكترونیكی پرداخت.ندارد ثبت نام برای شما وجودامكان 
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صلی نام ثبت پیام انتهاي در باید الكترونیكی پرداخت مرحله به ورود براي ا ت ذکر به ت م -14  بر ا

نمایید.  پرداخت را مبلغ و شده بانك درگاه نمایید و وارد کلیك «الكترونیكی پرداخت »روي عبارت

 نخواهد نهایی ثبت شما انتخابی دروس کامل طور به شهریه پرداخت عدم صورت در ا ت بدیهی

 .شد

 مركزي بانك آرم روي بر شهریه پرداخت منظوره ب« دانشجو الكترونیكی پرداختهاي »در صفحه  -15

 ه کلیك نمایید.فحص باتي چپ  مت در واقع

 
 

  یستم ا  ا ت نشده انجام کامل بطور آنها یالكترونیك پرداخت که یدرو  نام ثبت :مهم بسيار نکته

 با یانتخاب هاي واحد در دانشجو نام ثبت ردینپن صورت کامل پرداخت اگر .شد خواهد حنف آمو ش

 .شود می قیلت كنی لم کان دانشجو نام ثبت و شد خواهد حنف  یستم شده در فیتعر یبده میزان

 

کليک حتما « اعمال تغییرات»بازگشته و  بر روي دكمه  پس از پرداخت به صفحه ثبت نام -16

 (13هر شود. )شکل ظا« عمليات با موفقيت انجام شد»تا پیغام  نمایيد

 
 13شكل 

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

 

داراي وضگگعیت ثبت « دروس انتخابی جهت ثبت نام »پس ا  اعمال تغییرات درس ها در فهر گگت  -17

 می شوند. « ثبت»بصورت 
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شجویی موقتشما می توانید « دریافت گواهی پذیرش »در نهایت در بخش  -18 خود را  کارت دان

شمادریافت نمایید . این کارت به منزله  شد ، در حفظ ودر  پنیرش  شگاه می با نگهداري آن  دان

  کوشا باشید.

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

 

اطالعات جامع دانشجو ،ترم تابستان آمو ش / پس ا  اتمام مراحل فوق شما می توانید در صفحه  -19

کلیك روي عنوان ترم ، دروس ثبت نام شگگده را مالحظه فرمایید . در این با را مشگگاهده نموده و 

همچنین ا   می باشگگد.« درحال ثبت نام»وضگگعیت دانشگگجو تا  مان پایان ترمیم به صگگورت  ت حال

 مسیر هاي  یر می توانید نتایج ثبت نام را مشاهده نمایید:

 ثبت نام / گزارشهاي ثبت نام / ثبت نام / نتيجه ثبت نام ...  و یا برنامه هفتگي دانشجو ...

 

شجو بدهی خود را با  -20 صورتیكه دان سویه نكرده باشددر  ستم ت ،  و یا داراي نقص مدرك باشد  ی

 براي وي میسر نخواهد بود. حضور در جلسه امتحانامكان 

 

 عدم حضور در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر در آن درس خواهد بود. -21

 

 

 ایام خوشی را برای شما آرزومندیم

 


