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 به نام خدا

 1399-400سال اول انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیم دستورالعمل پذیرش و

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد. )انتخاب واحد(کلیه مراحل پذیرش و ثبت نام

انجام فرآیند پذیرش و ثبت نام  به صورت  وو عدم حضور کارشناسان آموزش  شرایط کرونابا توجه به 

 اینترنتی از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمایید.

 

 م:ئمهمان دادانشجویان  –الف 

می بایست ابتدا درخواست تمدید مهمانی خود را از طریق سامانه گلستان  مهمان دائمدانشجویان 

 از مسیر زیر به کارشناس مربوطه ارسال نمایند.

پیش خوان خدمت / درخواستتت رسرستتك م تتوزش /موخوتتك/درخواستتت ددخد /تو  درخواستتت  

 تمدخد مهماتك در اخن دات گاهدرخواست 

 زمانبند ی  آماده سنناز د  ایجاد سننرترمکارشننناس مربوطه ب د از بررسننی ی تایید د ا دام به 

سننال ایل سننال بند  انتخاب یاحد ی حذف ی اضننا ه نیم  زمانبرنامهانتخاب یاحد متناسننب با 

با همان شننماره دانشننجو بتواند  خواهد نمود تا موجود در سننامانه گلسننتان 1399-400تحصننیلی

 در  رآیند انتخاب یاحد شرکت نماید.د طبق ترم یرید به دانشگاه مبدأ  ی لیبدانشجویی  

 

 مهمانیکه با  مهمان ترم های قبل و یا دانشجویان  مهمان جدیدشامل  مهمان موقتدانشجویان  -ب

 .موقت آنان موافقت شده استیا تمدید مهمانی 

شگاه ، با توجه به تغییر در  شجویان مهمان موقت روال پذیرش مهمان در دان ر دمی بایست دان

 مبادرت به اخذ شماره دانشجویی جدید نمایند .جهت ادامه تحصیل در دانشگاه هر ترم 

 شماره دانشجویی قبلیبا سیستم تسویه حساب نکرده و تا زمانی که این دانشجویان بدیهی است 

 فعال باشد امکان دریافت شماره دانشجویی جدید را ندارند.)در ترم عادی یا ترم تابستان( آنها 

 جهت غیر   ال کردن شماره دانشجویی  بلی از مسیر زیر ا دام نمایند:

پیش خوان خدمت / درخواستتت رسرستتك م تتوزش /موخوتتك/درخواستتت ددخد /تو  درخواستتت  

 / متن درخواست را تاخپ تماخید.تمدخد مهماتك در اخن دات گاهدرخواست 
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 دانشجویان مهمان موقت دستورالعمل پذیرش

شجویانی صد که دان سی یاحد چند یا یك دارند   شگاه در مهمان ب نوان را در حتی )نمایند اخذ رجایی شهید دان

ضی تمدید مهمانی شجویان متقا  برا  زیر مراحل طبق توانند می 15/06/9139 تاریخ ی از مقررات برابر (دان

 .نمایند ا دام انتخاب یاحدبرا   18/06/1399ی از تاریخ  پذیرش

صیه شكل با نام ثبت حین در تا نمایند تهیه را نیاز مورد مدارك نام ثبت به ا دام از پیش شود می تو مواجه  م

 .نشوند

 :الزم مدارک

 جديد و رخ تمام عكس قطعه يك )اسكن( الكترونيكي تصوير -1

صوير -2 سكن( الكترونيكي ت شگاه نامه معرفي فرم  )ا  واحد تعداد و اخذ قابل دروس نام آن در كه مبدا دان

 باشد. شده و درج ثبت كامل طور به

 كارت ملي يا شناسنامه  )اسكن( الكترونيكي تصوير -3

 

 

 مراحل پذیرش غیر حضوری:

   جهت یرید به سیستم به نشانی یا باالتر ی یا گوگل کریم 10استفاده از مریرگر اینترنت اکسپلورر -1

            http://portal.sru.ac.ir 
 

 عبارت امنیتی/ یرید به صفحه الگین .ارسال « / ورود به سيستم»کلیك ری  عبارت  -2

 
 

در صننفحه ب د برا  عبور  از صننفحات امنیتی ری  عبارتها  مشننخب شننده به ترتیب کلیك نمایید. این  -3

نمونه مربوط به مریرگر اینترنت اکسنپلورر می باشند . در خصنوا سنایر مریرگرها صنفحاتی مشنابه 

 یجود دارد که می بایست با  بول امن بودن صفحه د از آن عبور کنید 

 
 .کلیك نمایید« متقاضی مهمانی»ری  عبارت  ب ددر صفحه  -4

1 

2 

http://portal.sru.ac.ir/
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در صفحه جدید بدین تغییر شناسه کاربر  ی گذریاژه د عبارت امنیتی را یارد کرده ی دکمه یرید را کلیك  -5

 کنید.

 

ب داز تایید ت هد نامه شئونات  رهنگی دانشگاه  : فرم فقط مشخصات اوليه و شناسه كاربري و گذرواژه تكميل -6

 به مسیر زیر یارد شوید : 

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

 

 مشخصات»اطالعات بخش  » دانشگاه این در مهمان متقاضي دانشجویان اوليه مشخصات ثبت»در صفحه  -7

سه »ی « بلدایط ایلیه توضیحات »همچنین  ی نموده تكمیل د ت با را« نظر مورد گذریاژه  ی کاربر  شنا

 را به د ت مطال ه نمایید.پایین صفحه « مهم

 
 كاربري شناسهد  » نظر مورد گذریاژه ی کاربر  شناسه « دربخش شدهد یه ارا تحاتوضی مطابق تذکر:

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

 به و ظفح در لذا است ضریر  سیستم به مجدد یرید جهت ذریاژهگ ی کاربر  شناسه ت ریف باشید

 .باشید كوشا آن پاريخاطرس
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 که صورتی در .یید نما کلیك « متقاضخي مشخخصخات موقت ثبت » گزینه ری  بر اطالعات تكمیل از پس

مالحظه  را « گردید ثبت موفقيت با اطالعات» پیغام باشننید کرده تكمیل درسننت را درخواسننتی اطالعات

 .شويد خارج سيستم از مراحل تكميل جهت پيغام اين دريافت از پس.کرد خواهید

شجو با : تذكر  صورتی كه دان شجو با توجه به اینكه كد ملی» :خطاي پیغام در  یان مذكور، مربوط به یكی از دان

كه دانشجو داراي است  نبه منزله ایمواجه شود  «مشخصات مهمان براي وي وجود ندارد می باشد، امكان ثبت

 شماره دانشجویی فعال در سیستم می باشد . 

پیش خوان خدمت /   :لی خود از مسننیر مراج ه به سننامانه گلسننتان با شننماره دانشننجویی  بدانشننجویان با این 

 ی تمدخد مهماتك در اخن دات گاهدرخواست رسرسك م وزش /موخوك/درخواست ددخد /تو  درخواست  درخواست 

ل است نموده ی به کارشناس مربوطه اردرخواست ثبد سبت به غیر   ال نمودن شماره  بلی خود نیا تماس تلفنی 

 نمایند.

 

 قط یكبار می توان ثبت نام  IP) در سیستم گلستان از هر  خروج از سيستم و ورود مجدد با نام كاربري خود -8

لید بل توکه در مرحله  د از یرید به صفحه الگین شناسه کاربر  ی گذریاژه خود را در این بخش ب کرد(.

 تایپ نمایید. ورود به سیستمدر بخش کرده اید 

 

ضوري پذیرش» صفحه  در مراج ه مجدد -9 شجویان غيرح ضي دان شگاه این در مهمان متقا  نمایش داده «  دان

 شماره دانشجويي ، شماره پرونده و  نام كاربري و شناسه عبور خود را به خاطر بسپاريد.  می شود.

 
 

 

ضي)کنار  انتخاب ری  عبارت -10 صي متقا شخ د ت  به کلیك کرده ی  رم مربوط را( تكميل و تاييد اطالعات 

  . الزم به ذکر است کلیه موارد خواسته شده اجبار  می باشند. نمایید تكمیل
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در  یلدها  دارا  عالمت سنننوال د می بایسنننت با کلیك ری  عالمت سنننوال د نام مربوطه را از   -الف 

سمتی از نام در  یلد  شتن    ی گر تن عالمت سمت چپجدایل مورد نظر پیدا کرده ی انتخاب کنید.)نو

 سوال به شما کمك می کند(

 

خود د ت الزم را مبذیل  رمایید د از این عكس در کارت مو ت دانشجویی ی نامه  ارسال عكسدر  -ب

اصالال آ آن به هیع ونوان امكان پذیر ارسننال نمرات به دانشننگاه مبدا ی ... د اسننتفاده خواهد شنند ی 

 نیست.

به این منظور در  سننمت  را به د ت تكمیل نمایید . خودنام دانشننگاه ی رشننته تحصننیلی دانشننگاه  -ج

شگاه مبدا» صيلي مهمان در دان شگاه « اطالعات تح سمت دان شی از نامدر   سمت چپ  بخ را در کادر 

شگاهه ست راهنما  دان شگاه کلیك کرده ی از  هر سوال کنار کادر دان  ا نامیارد کرده ی بر ری  عالمت 

 دانشگاه خود را پیدا کرده ی ری  آن کلیك کنید.

 
 

شگاه در -د به همین ترتیب نام رشته تحصیلی خود را نیز درج کنید . برا  یارد کردن ترم یرید به دان

کادر مربوطه ری  عالمت سننوال مقابل آن کلیك نموده ی ترم یرید را از  هرسننتی که باز می شننود 

 انتخاب نمایید.
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ساب  -ه صلیشماره ح ساب  ا شهریه از این ح صورت عودت  ستم ثبت نمایید د زیرا در  سی خود را در 

 استفاده خواهد شد.

 

شگاه مبداو تاریخ شماره تكمیل بخش  -ی م کارنامه تربسننیار حائز اهمیت اسننت .  معرفی نامه دان

صورت  3991 سال می گردد. بنابراین در  شماره ار سخ به این  شجو د در پا صحت اطالعات این دان عدم 

 بخش د عوا ب ناشی از عدم ارسال ریز نمرات بر عهده دانشجو خواهد بود.

ضی»در نهایت  -ز ضعیت تایید متقا ض یت را  «و ی  هتغییر داد« اطالعات یارده را تایید می نمایم»به ی

  اعمال تغییرات را کلیك کنید.

 
 

شود . ری   -ح صادر نمی  شید هیچ پیغام خطایی  دگمه در صورتی که اطالعات را درست یارد کرده با

 بازگشت در پایین سمت چپ صفحه کلیك کرده ی به مرحله  بل بازگردید.

 

صورتي كه در  سط مدير محترم اين مرحله در  شدبا تقموزش آتو شده با شما موافقت  ضاي مهماني  تظر بايد من،  ا

شيد تا ت ستم ثبت گرددبا سي صورت با پيغام خطاي در  . (ساعت بعد 24تا  رحداكث)اييد مديريت در  الزم »غير اين 

 مواجه خواهيد شد. «است اطالعات دانشجو توسط مديريت تاييد گردد

ها  ارسال شده به دانشگاه تربیت دبیر نامهها  رسیده از طریق سامانه سجاد یا م ر ید درخواستتأییدمالك 

ست شگاه مبدأ ا سو  دان شد شهید رجایی از  شده با شگاه یا ع  ست در غیر که مورد موا قت این دان . بدیهی ا

 نیست. تأییدنیاز  به مراج ه به دانشگاه برا  ت جیل در  شود.انجام نمی تأییداینصورت 

 

ستی یا یجود ظر یت خالی در گریهموا قت  :مهم تذكر  شدن کلیه دریس درخوا ا  هبا مهمانی دلیل بر ارائه 

درسننی نیسننت. بنابراین بهتر اسننت دانشننجویان  بل از یاریز شننهریه ی ا دام به انتخاب یاحد از یجود دریس 

ستی ی خالی بودن ظر یت آن سامانه گلستان اطمی 102گزارش ها از طریق درخوا نان حاصل نمایند. الزم به در 

گر شنود ی امی ذکر اسنت به دلیل مشنكالت مرتبط با بیمار  کرینا کلیه دریس به صنورت غیر حینور  ارائه

شگاه مبدأ  شركت حضوريدان شجو  مهمان در  قید  ست دان شته ا شجو  خود گذا صی را برا  دان درس خا

 ا دام به اخذ آن درس ننماید.
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سته شده )با  رمت بارگز« ارسال نسخه الكترونيكي مدارک »در بخش  -11 ار   ایل الكترینیكی مدارك خوا

pdf  ی یاjpg  250ی با حجم کمتز ازKB)  . ی  كپی شالالناسالالنامه یا كارت ملیاین مدارك شننامل  رار دارد

در صورت نیاز به اصالح  ایل ها به راهنما  داخل صفحه شخصی  می باشد. معرفی نامه از دانشگاه مبدا

صفحه مربوطه بر ری  عبارت  برا  این خود مراج ه نمایید. کلیك نمایید « ارسخا »منظور پس از یرید به 

صویر مدرك  شود د ت صفحه جدید که باز می  ستم خود پیدا کرده ی  بوطهمری در  سی اعما  »را از ری  

 را کلیك نمایید. « تغييرات

 ار  مدارك دکمه بازگشت را کلیك کرده ی به صفحه اصلی بازگردید.زب د از بارگ

 
 

جهت دانشجویانی که م ر ینامه آن ها به دالیلی آماده نگردیده است د امكان ارسال این مدرك  تذكر مهم:

شجویان م راهم منیز ب د از زمان ثبت نام  سته از دان شد. این د ست ب د از دریا ت م ر ینامه از  یی با بای

ار  مدرك مورد نظر سننتورال مل موجود د ا دام به بارگزتوجه به راهنما ی دصننفحه شننخصننی خود ی با 

 نمایند.

شد و  شجو مي با شگاه مبدا ، بر عهده دان صادره از دان سئوليت اخذ درس مطابق با معرفينامه  ست م بديهي ا

 در صورت مغايرت بعد از اتمام مهلت ثبت نام ،  امكان حذف و يا اصالح آن وجود ندارد.

 

ستم الز شگاه  به ذکر ا سال ریز نمرات به دان صورت عدم بارگزاری معرفینامه ، امکان ار در 

 مبدا وجود نخواهد داشت.
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شجو باید منتظر بماند تا مداركدر  سالی ادامه دان شناس مربوطه تایید گردد ار  ندر ای ای از طرف کار

 «با توجه به عدم تایید مدارك الكترینیكی امكان ادامه عملیات یجود ندارد» مرحله دانشجو با پیغام خطا  

 :ند از طریق مسیر زیر ا دام نمایددانشجو می تواد پیگیر  موضوع جهت  مواجه می گردد.

ست  ست  درخوا ست ددخد /تو  درخوا وك/درخوا سك م وزش /موخ ست رسر تمدخد پیش خوان خدمت / درخوا

 /تاخپ درخواست تاخید مدارکمهماتك در اخن دات گاه

 

  مطابق معرفی نامه از دانشگاه مبدای انتخاب یاحد ها  مورد نظر «ثبت نام»رید به بخش ی -12

 ترم را اخذ می نماید. پنجاه درصد شهریه ثابتسیستم از شما به میزان  دمحض یریدبه 

به این پایین جدیل پرداخت نماید. « پرداخت الکترونيکي»را از لینك  خودبدهي دانشننجو موظف اسننت 

یاممنظور  يه  "پ شهر خت  سري مبلغ پيش پردا لت ك كان  ..…………به ع ما وجود، ام ش نام براي  بت   ث

 شود.  می مشاهدهدر پایین صفحه    "الكترونيكي پرداخت.ندارد

 
 

 پرداخت »ری  عبارت بر اصلی نام ثبت پیام انتها  در دالكترینیكی پرداخت مرحله به یرید برا  است الزم

 عدم صورت در است نمایید. بدیهی پرداخت را مبلغ ی شده بانك درگاه نمایید ی یارد کلیك «الكترونيكي

 داشت. حد یجود نخواهدامكان انتخاب یا کامل طور به شهریه پرداخت

 

صفحه  -13 شجو الكترینیكی پرداختها  »در   یا ع مركزي بانك آرم ری  بر شهریه پرداخت منظوره ب« دان

 ه کلیك نمایید.فحص باال  چپ سمت در

 
 انتخاب یاحد خود را دنبال نمایید. بازگشته ی پس از پرداخت به صفحه ثبت نام
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سویه ب د از  دانتخاب یاحد را  ب -14 صلی  دمبلغ پیش پرداختت صفحه ثبت نام ا ری  درس مورد نظر از در 

ید تا جاز)شما م ا به جدیل باال  صفحه منتقل شود. هرست دریس ارایه شده در پایین صفحه کلیك کنید ت

 پایان زمان ثبت نام د تغییرات الزم در انتخاب خود را مجددا اعمال نمایید(

 
 

در صننورتی که درس مورد نظر خود را از لیسننت دریس ارایه شننده مشنناهده نمی کنید د ری   -الف

کلیك کرده ی شننماره درس مورد نظر خود را تایپ نمایید تا درس مورد نظر « انتخاب درس»گزینه 

  ابل مشاهده گردد. 

 به اخطارها ی پیام ها  سیستم توجه  رمایید. -ب

بخش توضیحاتد شما مجاز به اخذ آن درس نیستید .برا  مشاهده در   در صورت یجود پیغام خطا -ج

. لطفا شنننماره درس ی یا گریه دیگر  نگه داریددلیل ی یا دالیل آن می توانید موس را ری  عبارت خطا 

 را امتحان کنید 

صورت نیاز به ر ع خطا -د ستان )ها  مجاز در  سامانه گل صیه های ثبت نام در  سط  (مدهآدر اطالعیه تو مدیر  تو

 گریه محترم ارایه کننده درس از مسیر زیر ا دام نمایید.

ثبت پیش خوان خدمت / درخواستتت رسرستتك م تتوزش /موخوتتك/درخواستتت ددخد /تو  درخواستتت  

 /ثبت وماره درس/تاخپ عنوان خطا / ارسال(اتتخاب واحد)تام

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

 

 می تواند تا پایان زمان حذف ی اضا ه نسبت به تغییر گریهها  درسی انتخابی خود ا دام نماید.انشجو د -15

 

دارا  یض یت ثبت بصورت « دریس انتخابی جهت ثبت نام »س از اعمال تغییرات درس ها در  هرست پ -16

 می شوند. « ثبت»
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خود را دریا ت  کارت دانشجویی موقتشما می توانید « دريافت گواهي پذيرش »در نهایت در بخش  -17

  نگهدار  آن کوشا باشید. دانشگاه می باشد د در حفظ یدر  پذیرش شمانمایید . این کارت به منزله 

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

 

را  3991اطالعات جامع دانشنننجو دترم آموزش / پس از اتمام مراحل  وق شنننما می توانید در صنننفحه  -18

 کلیك ری  عنوان ترم د دریس ثبت نام شنننده را مالحظه  رمایید . در این حالت با مشننناهده نموده ی 

صورت  شجو تا زمان پایان ترمیم به  ض یت دان شد.« درحال ثبت نام»ی سیر ها  زیر  می با همچنین از م

 می توانید نتایج ثبت نام را مشاهده نمایید:

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

 

شد -19 سویه نكرده با ستم ت سی شجو بدهی خود را با  صورتیكه دان شد در  امكان  د ی یا دارا  نقب مدرك با

 را  ی  میسر نخواهد بود.بنمرات به دانشگاه مبدا ریزی ارسال  , حیور در جلسه امتحان

 

 عدم حیور در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر در آن درس خواهد بود. -20

 

 /http://lms.sru.ac.irطریق سامانه آموزشهای مجازی به نشانی به صورت غیر حضوری و از  3991کالسهای ترم  -21

 (برگزار خواهد شد. )نحوه ورود و اطالعات تکمیلی در اطالعیه های بعدی اعالم خواهد شد.

 

حضور دانشجو از طریق سامانه الکترونیکی در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و چنانچه غیبت دانشجو در  -22

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

 

در صورتی که درس یا دروسی از سوی آموزش دانشگاه به علت نرسیــدن به حد نصاب الزم حذف شود، شــهریه  -23

       شود.                                                                   پرداختـــی پس از طـــی مراحل اداری و حداقل تا دو ماه دیگر عــودت داده می

 شما آرزومندیمایام خوشی را برای 

http://lms.sru.ac.ir/

