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 بسمه تعالی
 

 3اطالعیه شماره 

 دوره مهارت آموزي و استخدام نهائی  معرفی شدگان قابل توجه

آزمون معرفی شدگان و  (سري اول) 1399سال  معلمین حق التدریسی

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائياستخدامی سنوات گذشته 
 

 

 25/01/1400لغایت چهارشنبه  22/01/1400جهت ثبت نام در پودمان دوم مهارت آموزی می بایست از تاریخ یکشنبه 

نسبت به تکمیل اطالعات خواسته شده   http://portal.sru.ac.irبا مراجعه به پرتال آموزشی دانشگاه به نشانی  

 .مبادرت فرمایید

 شماره ملیفقط  گذرواژه و « U992 کد ملی»  شما كاربری شناسهدر این مرحله مانند مرحله پذیرش غیر حضوری : 

 رقم کد ملی جهت ثبت مورد نياز است.  10تمام می باشد.  ده رقمی

 باشد :0023456789: كد ملی ر صورتی كه د مثال عنوان به 

 U992 0023456789 شناسه كاریری:       

 0023456789:  گذرواژه               

 

تکميل مبلغ پيش می بایست در این مرحله نسبت به  ((سری اول) 1399سال  معلمين حق التدریسی) مهارت آموزان محترم

  درصد كل مبلغ شهریه می باشد مبادرت نمایند. 75ریال كه معادل  14011086شهریه تا مبلغ   پرداخت

بعد از كلیک روی عبارت  مراجعه نموده و شهريهپرداخت الکترونيکي پيش پرداخت به مرحله برای این كار الزم است 

كلیک نمایید.  بانک مرکزیشده و روی آیکن « پرداخت های الکترونیکی دانشجو»این قسمت وارد صفحه «  انتخاب»

در ادامه به صفحه شاپرک بانک مركزی متصل شده و فرآیند پرداخت الکترونیکی را با كارت بانکی دارای رمز دوم طی 

 (زمون استخدامی نیازی به انجام این مرحله ندارندآموزان معرفی شده آمهارت  ) نمایید.

هزینه خدمات  تریال بای 1500000مبلغ  موزانآكلیه مهارت  یل پروندههمچنین جهت تکمیل فرآیند پذیرش و تشک

راجعه م پرداخت الکترونيکي مبلغ ويژه خدمات جانبيجانبی مشخص شده كه برای پرداخت می بایست به مرحله 

http://portal.sru.ac.ir/
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شده و روی « ی دانشجوپرداخت های الکترونیک»این قسمت وارد صفحه «  انتخاب»بعد از كلیک روی عبارت  نموده و

 آیکن بانک مركزی كلیک نموده و مانند مرحله قبل اقدام فرمایید.

 

 

 در نهایت روی گزینه های 

 : اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجو

 :  چاپ گواهي پذيرش غير حضوري دانشجو

 كلیک كرده تا فرآیند ثبت نام شما به اتمام برسد.

 

مهارت آموزاني به پودمان دوم معرفي مي گردند که مراحل فوق را در بازه زماني مشخص بدیهي است 

 شده به درستي و با موفقيت به انجام برسانند.

 

به روش  پیگیری امور آموزشی و دریافت فایل های الکترونیکی دروس در سامانه آموزش مجازیدر ادامه می توانید جهت 

 :ید زیر مراجعه نمای به نشانی سابق

http://Lmsmaharat.sru.ac.ir    

 

زمان و مکان و نحوه برگزاری دوره ها ، ثبت نمره و امور آموزشی دانش پذیران محترم مانند  همجنین كلیه

 . می باشدپیگیری قابل  واحد آموزش الکترونيکی دانشگاهاز  نیزاعتراض به آن ، امور اساتید و ...  

 

 با آرزوی توفیق                                                                                                                 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی                                                                                                   

http://lmsmaharat.sru.ac.ir/

