
 نام خدابه 

 2اطالعیه شماره 

 نحوه استفاده از سامانه آموزش الکترونیکی جهت دانشجویان نو ورود

، در خصوص  دبيرشهيد رجائي به دانشگاه تربيت پذيرفته شدن دانشجويان نو ورودضمن عرض تبريك به مناسبت 

 ير جلب مي نمايم:ر آموزشي توجه شما را به موارد زپيگری امو
 

صيليشروع نيم -1 شنبه   1399-1400سال اول تح شد.مي 19/10/99ها و پايان کالس 29/۶/99از روز  در  با

 خواهد بود. صورت الکترونيکيها به نيمسال جاری به دليل شرايط خاص مرتبط با بيماری کرونا تشکيل کالس

 

جدول زمانبندی  نجام خواهد شد.ده اتوسط دانشک سال اولنیمدر فرآيند انتخاب واحد دانشجويان نو ورود  -2

 تشکيل کالسها را از طريق سايت دانشکده خود پيگيری نماييد. 

 

 مي باشد. /https://www.sru.ac.irنشاني اينترنتي وب سايت اصلي دانشگاه  -3

 

بعد از انجام فرآيند مي توانند  نيم سالبا توجه به شرايط انتشار ويروس کرونا ، دانشجويان نو ورود در اين  -4

در کالسهای مجازی دانشگاه  به صورت مشروط، فرآيند پذيرش نهايي  تکميلقبل از پذيرش غير حضوری و 

 نيز شرکت نمايند.

 

  فرآيند آموزش غير حضوریشما مي باشد و  مشاهده اطالعات آموزشيمنحصرا جهت  پرتال آموزشی گلستان -5

 انجام مي پذيرد. /http://lms.sru.ac.irنشاني  بهدانشگاه  سامانه آموزش الکترونیکیدر 

 

به ترتيب شماره دانشجويي و کد ملي ده رقمي شما  نام کاربری و رمز عبور، سامانه آموزش الکترونیکیدر  -۶

 بعد از ورود به سامانه امکان تغيير آن وجود دارد.که مي باشد،

 

اری ذکه شامل دانلود جزوات و کتابهای بارگ اين سامانهاز کليه امکانات آموزشي ند توان مي دانشجويان محترم -7

 موظف است کليه اخبار و اطالعيه دانشجود. نمند گرد ، بهرهو مطالعه اخبار  دانلود آرشيو کالسهای آفالينشده، 

 و مشکلي را از طريقو هرگونه سوال  فعاليتها را از طريق همين سامانه دنبال نمايد و های مربوط به کالسها

 يد.پيگيری نما sru.ac.irsoee@  ايميل

 

مي توانند از روز شنبه دهم آبان ماه جهت حضور در کالسهای خود به سامانه  پذيرفته شدگان مقطع دکتری -8

 مايند.نآموزش مجازی دانشگاه مراجعه 

 

 

 ا آرزوی توفيقب            

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
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