
 

 بسمه تعالی

 

 ضمن خیر مقدم به شما دانشجوی عزیز 

      د  حال تکمیل شجججدو  به تد یجماه شجججرد  د  دی  27از  99 بهمنفرآیند پذیرش نهایی دانشججججویاو نو د دد 

 می باشد.

زیر به شما ه همراه شما  باشد پیامکی با مضمووشما با موفقیت انجام شده  نهایید  صو تی که مراحل پذیرش 

به اطالع مي رساند فرآيند پذيرش نهايي شما با موفقيت به  دانشجوي محترم با سالم،»: ا سال خواهد شد

به عنوان نام كاربري و كدملي ده رقمي به عنوان گذرواژه   $اتمام رسيد . از اين پس با شماره دانشجويي 

 «مي توانيد وارد سامانه آموزشي دانشگاه شويد

      www.portal.sru.ac.irجهت د دد به سیستم آموزشی گلستاو -1

ستم  -2 سی سب با  اهنمای  سه کا بری د گذ داژه خود  ا به دلخواه د متنا شنا ست  شما می بای د  بدد د دد 

 تغییر دهید. توصیه اکید می گردد د  این خصوص حتما اقدام فرمایید.

سه کا -3 شنا شده د مجددا با  ستم خا ج  سی صفحه یکبا  از  شوید . د   ستم  سی  بری د گذ داژه جدید دا د 

 :جدید مطابق شکل زیر

 
 

ثبت کرده د « شماره تلفن همراه جديد براي ارسال کلمه عبور »ابتدا شما ه تلفن همراه خود  ا د  محل  -1

شیدکلیک نمایید د «  د یافت کد تایید » دی لینک  -2 شما ه تلفن همراه ثبت  منتظر با تا کد تایید به 

ثبت نمایید د دکمه اعمال  «کد تایید»د  ادامه کد د یافتی  ا د  محل  -3نامی شجججما ا سجججال گردد. 

 تغییرات  ا کلیک نمایید.

بازيابي  »هنگام د دد به سججیسججتم با کلیک  دی عبا ت از این پس د  صججو ت فراموشججی  مز عبو  د  

 مز جدید برای شما پیامک خواهد شد. «  كلمه عبور دانشجو
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 شما ه دانشجویی شما مرکب از اعداد زیر می باشد : -4

005                       1                    3                   17                  399    

 شما ه دانشکده    سال د دد    مقطع          ( 1دد ه) دزانه     شما ه دانشجو  

 : د  پیام  ساو سردش دانشگاه آموزشی معادنت سمی  کانال -5

https://sapp.ir/srttu_edu  

ست جهت  -6 شگاه ، می بای سمت های ادا ی دان شدو ق شجویی ، بعد از فعال  ضورا به د یافت کا ت دان ح

 فرمایید.مراجعه داقع د  طبقه چها م ساختماو ادا ی واحد حراست 

  اهنمای فرآیندهای سججیسججتم جامع»حتما قبل از انجام هر کا ی د  صججفحه اصججلی با کلیک  دی لینک  -7

  اهنماهای نحوه کا  با سیستم  ا مطالعه فرمایید.« آموزشی گلستاو جهت دانشجویاو تحصیالت تکمیلی

 

 کلیک نمایید.« اطالعات جامع دانشجو»:  دی عبا ت  جهت مشاهده وضعیت تحصیلی دانشجو -8

 

صو ت  شما به  صیلی  ضعیت تح شد . « ثبت نام نکرده»د ست که می با شما  انتخاب واحداین به معنای آو ا

فرآیند انتخاب داحد شجما توسج  تد یج منتظر باشجید تا به  بهمن ماه 25هنوز به انجام نرسجیده اسجت ، لطفا تا 

تغییر خواهد  «مشغول به تحصیل»آموزش دانشکده به انجام برسد . د  این صو ت دضعیت تحصیلی شما به 

ساتید خود کرد.  ضعیت د دس د ا شکل زیر کلیک نمایید تا از د شده د   شخص  صفحه جدید  دی عبا ت م د  

 مطلع گردید.
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https://www.sru.ac.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/
https://www.sru.ac.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/


شما می توانید از امکاو  -9 ستاو ، عالده بر منو ها  ستم گل سی ستفاده از امکانات  سریعجهت ا سی  ستر که د   د

 پایین صفحه اصلی قرا  دا د نیز استفاده کنید .  

 

تیک قرمز  ا کلیک -3شجججما ه گزا ش  ا ثبت د -2نو  گزا ش  ا انتخاب نموده ،  -1برای این منظو  کافیسجججت:

شاهده نمایید.نمایید.   ست تا گزا ش  ا م شده د کافی صفحه فیلتر مو د نظر  شات د  با این کا  دا د  ست گزا  لی

 ش های مو د نیاز دانشجو د  صفحه  اهنما موجود می باشد.پرداز

تباه با گذا ی د ا سال شده است. د  بر سی پردنده برخی از دانشجویاو ، بعضی از مدا ک ا سال نشده د یا به اش -10

صورت با توجه به شججرای  شججیو  دیردس کردنا د جهت مسججاعدت با این دانشجججویاو ، پذیرش نهایی آنها به 

شروط  نسججبت به تکمیل د ا سججال  یکماه آیندهبه انجام  سججیده دلی این دانشجججویاو می بایسججت حداک ر تا م

شما ، امکاو مجدد مدا ک خود اقدام نمایند .  شجویی  صو ت دجود نقص مد ک د  پردنده دان ست د   بدیهی ا

 انجام فرآیند های بعدی آموزشی شما لغو خواهد شد.

استفاده  222گزا ش از  اصلی د از طریق منوی انتخاب سریع  د  پایین صفحهجهت اطال  از نواقص پردنده خود  -11

د  دی عبا ت مشججاهده گزا ش کلیک  انتخاب نموده 5مرحله تحویل  ا عدد د  صججفحه فیلتر باز شججده ،  نمایید.

 نمایید تا نواقص پردنده شما نمایش داده شود.

 

  ا ا سال ننموده اید د یا بددو امضا ا سال شده اند . می بایست  فرم های پذیرش غیر حضورید  صو تی که  -12

 پذیرش د  دانشجججو توسجج  شججده ثبت اطالعات/ها گزا ش/حضججو ی غیر پذیرش/دانشجججو آموزش/از مسججیر 

 د یافت ، پرینت د امضا نموده د ا سال کنید. مجددا فرم ها  ا 1800گزا ش فاده از با استد یا  ضو یغیرح

شجو جهت امتحانجهت مشججاهده  -13 بعد از تغییر دضججعیت تحصججیلی شججما به مشججغول به  برنامه هفتگی دان

 استفاده نمایید 78د  73گزا ش از   تحصیل

 

 

 ادا ه خدمات  ایانه د ثبت نام

 معادنت آموزشی د تحصیالت تکمیلی


