
 به نام خدا

 1400پذیرش و ثبت نام ترم تابستان  2اطالعیه شماره 

 اخذ رجايي شهيد دانشگاه در مهمان بعنوان را درسي واحد چند يا يك دارند قصد كه دانشجوياني

اطالعیه های مراحل مندرج در  طبق توانند مي شده تعيين زماني بازهدر و مقررات نمايند برابر

 .نمايند اقدام يا دروس سدر اخذ براي بعدی

صيه  با نام ثبت حين در تا نمايند تهيه را نياز مورد مدارك نام ثبت به اقدام از پيش شود مي تو

 .مواجه نشوند مشكل

 :الزم مدارک

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

 تعداد اخذ و قابل دروس نام آن در كه مبدا دانشگاه نامه معرفي فرم  )اسكن( الكترونيكي تصوير -2

 باشد. شده و درج ثبت كامل طور به واحد

 كارت ملي يا شناسنامه  )اسكن( الكترونيكي تصوير -3
 

 جهت مشاهده دروس ارایه شده در ترم تابستان به شکل زیر عمل نمایید:

 

به يا باالتر و يا گوگل كروم جهت ورود به سيستم  10استفاده از مرورگر اينترنت اكسپلورر -1

   نشاني

            http://portal.sru.ac.ir 

 (1ارسال عبارت امنيتي/ ورود به صفحه الگين )شكل « / ورود به سیستم»كليك روي عبارت  -2

 
 

 1شكل 

 

 



 در صفحه بعد روي عبارتهاي مشخص شده به ترتيب كليك نماييد. -3

 
 

 

 كليك كنيد.« 1400مشاهده دروس تابستان »، روي عبارت بعددر صفحه  -4

 
 

، فقط عبارت امنيتي  گذرواژهسپپپو وارد صپپفحه زير شپپده وبدون تنيير شپپناسپپه كاربري و  -5

  را كليك نماييد. ورودنموده و دكمه وارد در محل مربوطه خواسته شده را 

 
 

 

صفحه   -6 ست جديددر  شاهده گزارش»روي عبارت فقط  كافي كليك كنيد . همچنين مي « م

صفحه فيلتر در بخش توانيد براي  شكده در  شاهده دروس خاص يك دان پارامترهای عام »م

 دانشكده مورد نظر خود را از ليست مربوطه انتخاب نماييد.« ترمي -درس 

1 

2 



 
به همراه مشخصات و جزئيات آنها  1400در صفحه جديد دروس ارايه شده در ترم تابستان  -7

( مي توانيد از ابزار پايين 1قابل مشاهده مي باشد . با توجه به تعداد صفحات گزارش)شماره 

 ( جهت حركت بين صفحات استفاده نماييد.2صفحه )شماره

 
 

، الزم استتد در زمان های بعدی مجددا ج د تکمیل تدریجي دروس  با توجه به  -8

 مشاهده دروس جدید به این بخش مراجعه نمایید. 

به   تذکر مهم : -9 خذدر گزارش فوق  یت ا حدود حاتو  م ضی به  تو جه هر درس مربوط  تو

 .فرماييد

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشجويان آموزشي دانشگاه ،  بر اساس مصوبه شوراي -10

حداقل یکبار در آن درس نمره نمايند كه فقط دروسپپپي را در ترم تابسپپپتان مي توانند اخذ 

 )افتاده باشند(. ردی در سیستم داشته باشند

 باشيد و پيروز موفق

 1400ترم تابستان 
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