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 بسمه تعالی
 

 1اطالعیه شماره 

 دوره مهارت آموزي و استخدام نهائی  معرفی شدگان قابل توجه

زمون استخدامی سنوات آمعرفی شدگان و  1399سال  معلمین حق التدریسی

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي گذشته
 

به اطالع مي رساند ، فرآيند پذيرش  دبيرشهيد رجائي، ضمن عرض تبريك به مناسبت ورود شما عزيزان به دانشگاه تربيت

 و آموزش شما عزيزان در اين دانشگاه به دو مرحله تقسيم مي گردد.

 http://portal.sru.ac.ir                              پذيرش غير حضوری در سامانه آموزش دانشگاه به نشاني -الف

 آموزشي و دريافت فايل های الکترونيکي دروس در سامانه آموزش مجازی به نشاني: پيگيری امور -ب

http://Lmsmaharat.sru.ac.ir    

 

  پذیرش غیر حضوری -الف

گردد، خواهشمند است به شرح زير اعالم مي پذیرش غیر حضوریبندی و نحوه ثبت نام و مدارک الزم برای زمان 

 .تا آخرين مرحله اقدام نماييد انجام فرآيندبندی ذكر شده نسبت به با دقت كامل و رعايت زمان

در این مرحله ، کلیه فرآیند به صورت اینترنتی انجام خواهد شد لذا از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا 

 خودداری نمایید.

زمون آنين معرفي شدگان همچ،  1399سال  تخدام معلمين حق التدريسيدوره مهارت آموزی و اسنهائي  معرفي شدگان

لغايت   04/11/1399  مورخ  شنبه روز از  در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييآموزش و پرورش استخدامي سنوات قبل 

  با مراجعه به پرتال آموزشننني دانشنننگاه تربيت دبير شنننهيد رجائي هتهران  به آدرس  08/11/1399  مورخ شننننبهچهار

http://portal.sru.ac.ir    مدارک زير اقدام نمايند . بارگذاریمشخصات درخواستي و  تکميلنسبت به 

 

 رنگي با پشت زمينه سفيد هتهيه شده در سال جاری  . 3*4يك قطعه عکس تمام رخ  -1

 يك سری كپي كامل از صفحات شناسنامه . -2

 .هوشمنديك سری كپي از پشت و روی كارت ملي  -3

 تحصيلي مورد تأييد استان سهميه خدمتيگواهينامه يا دانشنامه مدرک يك سری كپي  -4

 يك سری تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت خدمتي هويژه برادران  و يا گواهي انجام خدمت نظام وظيفه . -5

 معرفي نامه استان سهميه خدمتي -6

http://portal.sru.ac.ir/
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، امکان مراجعه حضوری به دانشگاه وجود ندارد.  غير حضوریبه جهت برگزاری دوره به صورت : تذکر مهم

را نزد خود نگه داشپپپته و منتار ایه که بعدی ترم می بایسپپپت یکزید مدار  بنابراین دانشپپپرایران م 

 خصوص ن وه ت ویل مدار  باشند.دانشگاه در 

 ذكر مهم :ت

آماده تا در زمان مقرر كيلو بايت  250و حجم زير  JPGفرمت شننده جهت آپلود مي بايسننت با  اسننکن های فايل    

در صننورتي كه مدرک بارگذاری  از گرفتن عکس از مدارک جهت بارگذاری جدا خودداری نماييد. گردد . بارگذاری

 خواهد شد.دارای نقص مدرک  دانش پذيرحذف شده و پرونده  دانش پذيرشده از وضوح كافي برخوردار نباشد ، از پرونده 

 

گوگل يا  مرورگر اینترنت اكسپلورر از استفاده بامنحصرا  بايست مي دانشگاه نام ثبت سيستم به ورود جهت

نمی توانيد از استفاده مي كنيد ،  10اگر از ويندوز  اييد.مراجعه نم   http://portal.sru.ac.irبه نشاني  كروم

 باشيدو حتما مي بايست به دنبال مرورگر اكسپلورر             استفاده كنيد             Edgeمرورگر       

 كليك نماييد.« ورود به سيستم»روی گزينه 

 .از اينکه وارد صفحه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی شده ايد مطمئن شويد

 

در صننفحه بعد برای عبور  از صننفحات امنيتي روی عبارتهای مشننخص شننده به ترتيم كليك نماييد. اين نمونه  -1

       مي باشنند . در خصننوی سنناير مرورگرها صننفحاتي مشننابه وجود دارد كه  مرورگر اينترنت اكسننپلوررمربوط به 

  .مي بايست با قبول امن بودن صفحه ، از آن عبور كنيد

 
 را وارد نماييد.و عبارت امنيتي در صفحه بعد شناسه كاربری و گذرواژه خود  -2

 

1 
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 مي باشد. ده رقمی ملیشماره فقط  گذرواژه و « U992 كد ملی»  شما كاربری شناسه

 به صورت بزرگ نوشته شود Uرقم كد ملی جهت ثبت مورد نياز است. حرف  10تمام 

 باشد :0023456789: كد ملي ر صورتي كه د مثال عنوان به 

 U992 0023456789 شناسه كاريری:       

 0023456789:  گذرواژه               

و قبل از تکميل اطالعات، لطفاً راهنمای موجود  حضوری دانشجويان جديدالورود پذيرش غيربعد از ورود به سيستم در صفحه 

های موجود كليك كرده و كليه اطالعات خواسته شده رديف«انتخاب»كلمه را به دقت مطالعه نماييد. سپس به ترتيم روی 

 ، آن را به خاطر بسپاريد.شما مشخص شده  دانشپذيریشماره در باالی اين صفحه  را به دقت و صحيح تکميل نماييد.

 
 

 كه مي بايست يکي از موارد موجود را انتخاب نمايند. برادر پذيرفته شدگانمخصوی   :تعیین وضعیت نظام وظیفه -1

صیلی: -2 شماره  تاییدیه تح سهميه خدمتيای را كه از معرفي نامه و تاريخ رهگيری در اين بخش  ستان  دريافت  ا

 نموده ايد وارد كنيد.

 
 

شجو )اطالعات  -3 سمت اول( : دان شده را به ترتيم تکميل نماييدق سته  سال در اين بخش كليه اطالعات خوا . ار

شد و دانش پذيرعکس  ست. در اين مرحله مي با صالح آن به هيچ عنوان امکان پذير ني سمت هايي از فرم ،  ا در ق

فيلد مربوط تايپ نموده و گزينه نام محل و كد آن مورد نياز اسننت. برای يافتن آن كافيسننت قسننمتي از نام را در 

 صحيح را انتخاب نماييد.
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صننحت كليه اطالعات مندرد در فرم ها حائز اهميت مي باشنند . لطفا از ثبت اطالعات غير واقعي و يا  تذکر مهم :

 .جددا خودداری نماييداطالعات ديگران در فرم ها 

ساني ها  شماره تلفن همراه و ايميلاطالعات مربوط به  ست ، كليه اطالع ر سيار مهم ا اين طريق انجام از شما ب

در خواهد شد و عواقم عدم دقت در صحت اطالعات ثبت شده در اين بخش متوجه شخص دانش پذير مي باشد. 

 اين بخش حتما شماره تلفن همراهی را ثبت فرماييد كه متعلق به كد ملی شما می باشد.

 

ت آخر می بايست اطالعات خود را تاييد نموده و در نهايت دكمه پس از تکميل كليه فيلدها در قسم

 اعمال تغييرات را كليک كنيد.

 
 مواجه مي شويد.« شد انجامعمليات با موفقيت »در صورتي كه كليه فيلدها به درستي تکميل شده باشند با پيغام 

 نمايش داده مي شود. «تاييد»جلوی اين رديف عبارت  پذيرش غير حضوری دانشجويان جديدالوروددر صفحه 

 

و بعد  در اين قسمت نيز ساير اطالعات خواسته شده را به دقت تکميل نماييد. قسمت دوم(:)اطالعات دانشجو  -4

 از تاييد دكمه اعمال تغييرات را كليك كنيد.

 

سمت مختص  اطالعات ایثارگری: -5 شد كه دانش پذيراين ق شاهد و ايثارگران مي با ست يان خانواده معظم  الزم ا

صورت وجود ، ی كه با اسننتفاده از سننهميه ايشننان در آزمون شننركت نموده انداطالعات ايثارگری فرد در آن  در 

 تکميل گردد.

شجو -6 شغلی، اجتماعی و فرهنگی دان سمت نيز : فعالیتهای  صور تي كه در اين خصوی فعاليت در اين ق -در 

اطالعات خواسنته شنده را به دقت هايي داريد . مي بايسنت بعد از ورود به صنفحه روی گزينه ايجاد كليك كرده و 

 تکميل نماييد.

سال فایل مدارک -7 سکن نموده ايد : ار شده كه قبال ا سته  ست كليه مدارک خوا سمت الزم ا  بارگذاریدر اين ق

 يادآوری است :الزم به  .فرماييد

 مدارک جدا خودداری نماييد. عکس موبايلي  بارگذاریاز  -

صورتي كه از فرمت   jpgفرمت فايل فقط  - شد . در  ستفاده كنيد . فرآيند ادامه   zipو يا   rarو يا  pdfبا و ... ا

 نمي يايد.

 كيلو بايت باشد. 250حجم فايل كمتر از  -
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نشنناني محل با كليك روی گزينه ايجاد ، و در صننفحه جديد  كليك كنيد .رای اين كار الزم اسننت روی عبارت ارسننال ب

شخص نماييد. شده را م سکن  شما و روی عبارت اعمال تغييرات كليك كنيد.  ذخيره فايل ا صورتي كه تعداد مدارک  در 

 بيش از يك برگ مي باشد ، مجددا روی گزينه ايجاد كليك كرده و مراحل را تکرار كنيد.

 
 .شوند بارگذاریگردد تا كليه مدارک اين كار تکرار 

 نذكرات مهم:

 نبايد بدون مدرک باشند.الزامي هيچ يك از موارد خواسته شده  -

ضوری  شده در زمان بارگذاریصحت مدارک  - شدن متعاقبا اآزمان و مکان كه  پذیرش ح بررسي  عالم خواهد 

  مدرک خواسته شده دقت كافي داشته باشيد.و واضح صحيح  بارگذاریبنابراين نسبت به  .مي گردد

شتباه در  - صورت ا ست.  بارگذاریدر  سير ممکن ا ضوری از همين م امکان  ويرايش آن تا قبل از زمان پذيرش ح

فقط كافيسننت بعد از كليك روی عبارت ارسننال و ورود به صننفحه سننند الکترونيکي ، روی عالمت ضننربدر كنار 

 شده كليك كرده و آن را حذف كرده و مجددا مبادرت به ارسال مدرک صحيح نماييد. بارگذاریمدرک 

 

      دريافت  دورهدرصنند شننهريه  30علي الحسنناب در اين مرحله ، : پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهههریه -8

پرداخت های الکترونيکي »اين قسننمت وارد صننفحه «  انتخاب»مي گردد. برای اين كار بعد از كليك روی عبارت 

شجو شده و  بانک مركزیشده و روی آيکن « دان صل  شاپرک بانك مركزی مت صفحه  كليك نماييد. در ادامه به 

 طي نماييد.با كارت بانکي دارای رمز دوم فرآيند پرداخت الکترونيکي را 
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قسمت پس از تکميل مراحل فوق در اين : اتمام پذیرش غیرحضوری و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو -9

ضوری خود را نهايي نموده و از فرم های مربوطه پرينت تهيه كنيد. ست ، فرآيند پذيرش غير ح شته  الزم ا توجه دا

 ديگر قادر به ويرايش اطالعات بخش های قبلی نخواهيد بود.، باشيد بعد از تاييد نهايي اين بخش 

« آماده سازی جهت چاپ»پايين صفحه گزينه ورود به صفحه و مشاهده اطالعات خود ، در از برای اين كار پس 

 را انتخاب نماييد.  …Printعبارت  Fileادامه از منوی كليك نماييد. در را 

 را كليك كنيد.  printپرينتر متصل به رايانه خود را انتخاب نموده و دكمه ، در ليست پرينتر نمايش داده شده 

صورتي كه پرينتری به رايانه خود متصل نداريد  سخه ، ، از فرم ها در  تهيه نموده و در محل ديگری اقدام به  pdfن

 استفاده نماييد.شکل زير  2يا  1تهيه پرينت نماييد . برای اين كار در ليست پرينتر ها از گزينه 

حتما از اين قسمممت پرينت تهيه نموده و تا زماپ پذيرح حرمموری نزد خود نگهداری نماييد. پذيرح 

 .يه اين فرم ها می باشدحروری شما منوط به ارا

سمت  شده و اقدام نماييد و يا به راهنمای  صفحه خود  شده ايد مجددا وارد  صورتي كه موفق به تهيه پرينت ن در 

 چپ صفحه خود مراجعه كنيد.

 
 

در اين قسمت نيز فرم گواهي پذيرش غير حضوری را مشاهده مي :  چاپ گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو -10

 .تا روز پذيرح حروری نزد خود نگهداريدكنيد كه مي بايست مانند مراحل فوق از آن پرينت تهيه نماييد و 

جهت كليه امور آموزشي به ، شما در باالی اين برگه ها ثبت مي باشد كه تا پايان دوره  دانشپذیریشماره  -11

 داريد . در حفظ و نگهداری آن كوشا باشيد.آن نياز 

 را پيگيری نماييد.در خصوی نحوه برگزاری كالسها حتما اطالعيه های بعدی دانشگاه  -12

و از برگه های پذيرش غير حضوری  ديانجام داده باش يرا به درست یحضور ريغ رشيمراحل پذ هيكه كل يدر صورت -13

 رحيپذ نديرساند فرآ یبا سالم به اطالع م شده محترم رفتهيپذ»با مضمون:  يامکيپ پرينت تهيه نماييد،

 شما ارسال خواهد شد. یبرا« ...ديبه اتمام رس تيشما با موفق یحرور ريغ

 

 

 توجه: عدم ثبت نام الکترونيکی در مدت اعالم شده به منزله ی 



   7 

 

 در اين دانشگاه می باشد. شركت در دوره مهارت افزايیانصراف از 
 

 

ی معاونت آموزشی كانال ارتباط می توانيد درهای بعدی  هجهت  مشاهده اطالعيپس از انجام مراحل فوق 

  عرو شويد.در پيام رساپ سروح به نشانی زير 

https://sapp.ir/srttu_edu 
 

 22970060با شماره   8-12در ساعات اداری ه در خصوی نحوه پذيرش غير حضوری هت كسم اطالعات بيشترج

 .تماس بگيريد 2689يا  2271يا  2276داخلي 

 

 :نهایيپذیرش 

برای كليه دانشپذيران محترمي كه ، فرآيند آموزش و با توجه به برگزاری دوره به صورت غير حضوری به جهت تسريع در 

را پرينت نموده  گواهی پذیرش غیر حضوری دانشجو تکميل نموده و با موفقيت مراحل پذيرش غير حضوری خود را 

به اطالع  دانشجوي محترم با سالم، » پيامکي با مضمونمي گردد . در اين مرحله  ثبت پذیرش نهایي ، به تدريج اند

به عنوان نام   $مي رساند فرآيند پذيرش نهايي شما با موفقيت به اتمام رسيد . از اين پس با شماره دانشجويي 

برای ايشان ارسال « كاربري و كدملي ده رقمي به عنوان گذرواژه مي توانيد وارد سامانه آموزشي دانشگاه شويد

 خواهد شد.

 و متناسب با زماپ تکميل مراحل پذيرح غير حروری ، اين روال برای دانش پذيراپ محترم 

 ادامه خواهد يافت . و در بازه زمانی حداقل يک هفتهبه تدريج 

      www.portal.sru.ac.irجهت ورود به سيستم آموزشي گلستان -1

در بدو ورود شما مي بايست شناسه كاربری و گذرواژه خود را به دلخواه و متناسم با راهنمای سيستم تغيير دهيد.  -2

 توصيه اكيد مي گردد در اين خصوی حتما اقدام فرماييد.

ربری و گذرواژه جديد وارد سيستم شويد . در صفحه جديد مطابق يکبار از سيستم خارد شده و مجددا با شناسه كا -3

 :شکل زير

 

https://sapp.ir/srttu_edu
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روی  -2ثبت كرده و « شماره تلفن همراه جديد براي ارسال کلمه عبور »بتدا شماره تلفن همراه خود را در محل ا -1

شيدكليك نماييد و «  دريافت كد تاييد »لينك  سال  منتظر با شما ار شماره تلفن همراه ثبت نامي  تا كد تاييد به 

 ثبت نماييد و دكمه اعمال تغييرات را كليك نماييد. «کد تایید»در ادامه كد دريافتي را در محل  -3گردد. 

بازيابي كلمه عبور  »هنگام ورود به سيستم با كليك روی عبارت از اين پس در صورت فراموشي رمز عبور در 

 مز جديد برای شما پيامك خواهد شد.ر«  دانشجو

 تذکرات مهم:

شده است ، نگران اصالح در صورتي كه برخي اطالعات شما در زمان پذيرش غير حضوری  به اشتباه در سيستم ثبت  -1

 آن نباشيد . جهت اصالح اطالعات متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.

 

 هد شد.متعاقبا اطالع رسانی خوامکاپ تحويل مدارک به صورت فيزيکی، و زماپ  -2

 

در سمت چپ صفحه شخصي شما قرار داده  ، بعد از ورود به سامانه ،اهنمای استفاده از سامانه آموزشي گلستانر -3

 نيز قابل دسترسي است.«  راهنمای فرآيند های سيستم» همچنين در نشاني  شده است.

 

 كليك نماييد.« اطالعات جامع دانشجو»: روی عبارت  جهت مشاهده وضعيت تحصيلی دانشجو -4

 

 مي باشد  ثبت نام نکردهآخرين وضعيت تحصيلي شما ، ورتي كه در ص، اطالعات جامع دانشجودر زمان ورود به 

، منتظر باشيد تا انتخاب واحد شما توسط همکاران ما در دانشگاه انجام پذيرد .  است انتخاب واحد نشدهبه منزله 

خواهد شد و فرآيند پذيرش شما به اتمام  مشغول به تحصيلبعد از انتخاب واحد ، آخرين وضعيت تحصيلي شما ، 

 خواهد رسيد.

 

وی كاربر / اطالعات جامع دانشجو / منمي بايست در سامانه گلستان و از مسير  و نمرات مشاهده دروسجهت  -5

 ، اقدام نماييد. كليك روی نيمسال مورد نظر
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كليه امور مربوط به پذيرح شما در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی با موفقيت بعد از طي مراحل فوق ،  -6

و اقدامات مربوط به  دريافت فايل درس هاو  امور آموزشیپس جهت انجام از اين .  به اتمام رسيده است

با مراجعه به سامانه آموزش های الکترونيکي دانشگاه و بنا به دستورالعمل های موجود در  آزموپ های پاياپ دوره

نمرات شما در فقط آن، فرآيند آموزشي شما ادامه خواهد يافت ، و در پايان هر پودمان و بعد از برگزاری امتحان ، 

 امع دانشجو قابل مشاهده مي باشد .سامانه گلستان و در اطالعات ج

 

در دانشگاه  برگزاری دورهموجود در اطالعات جامع را در مدت زمان های دانش پذيران محترم مي بايست تمام واحد -7

زمون آكمتر باشد و در  14نها نبايد از آن آمعدل كل همچنين  بگذرانند. 12تربيت دبير شهيد رجايي با نمره باالی 

 ی ايشان صادر گردد.برا موزیآگواهينامه دوره مهارت را كسم نمايند تا  14ت حداقل نمره جامع نيز مي بايس

 

 

  پیگیری امور آموزشی -ب

 

در   فرآيند آموزش غير حضوریشما مي باشد و  آموزشيمشاهده اطالعات منحصرا جهت  پرتال آموزشی گلستاپ -1

 انجام مي پذيرد.  http://Lmsmaharat.sru.ac.irنشاني  بهدانشگاه  سامانه آموزح الکترونيکی

 

از اولين  پسكه است  پذيریشماره دانشهر دو با  نام کاربری و رمز عبور، سامانه آموزح الکترونيکیدر  -2

 .ورود، سامانه درخواست تغيير رمز ميدهد، رمز جديد را وارد و حتما به خاطر بسپاريد

 

اری شده، زكه شامل دانلود جزوات و كتابهای بارگ اين سامانهاز كليه امکانات آموزشي ند توان ميمهارت آموزان  -3

دانلود آرشيو  ، ی كه متعاقبا اعالم خواهد شدبر اساس جدول زمانبنده شركت در كالسهای پرسش و پاسخ آنالين

 د. مهارت آموز موظف است كليه اخبار و اطالعيهنمند گرد ها، بهره و مطالعه اخبار مربوط به دوره كالسهای آفالين

  ايميل و هرگونه سوال و مشکلي را از طريق فعاليتها را از طريق همين سامانه دنبال نمايد و های مربوط به كالسها

Maharat@sru.ac.ir   يد.پيگيری نما 2367داخلي  22970060و يا  22970016و يا شماره تلفن های 

 

زمان و مکان و نحوه برگزاري دوره ها ، ثبت نمره امور آموزشي دانش پذيران محترم مانند  همجنين كليه -4

 . مي باشدپيگيری قابل  واحد آموزح الکترونيکی دانشگاهاز  نيزو اعتراض به آن ، امور اساتيد و ...  

 

 با آرزوی توفيق                                                                                                                 

 معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي                                                                                                   
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