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 به نام خدا

 مقررات و ضوابط اختصاصی 

  دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 باشند ملزم به رعایت موارد زیر هستند:می 1400دانشجویان این دانشگاه که متقاضی انتخاب واحد برای ترم تابستان 

از یانشتتیویاب از برنا ه  بتتوم ترم  خاترم تابستتناب با ف ج جاراب ب ا اانای ا امنلا ا بر با توجه به اینکه  -1

یانشگاه تربیت یبیر شهی   بوبه شورای آ وزشا یانشگاه ، یانشیویاب  بنایت بهبر  ا  ریی و  بر زارتحبیلا 

اد ه ردی در سییتاییم  حذدقل ککبسر در آ  درس فقط دروسییر رد در م ت مستاییمس  ور مدداخذ دما ادسکخذ    رجایا، 

 )اانایه باشن (. ددشم  تسشخذ

سناب  -2 صالمیت  عللا( یر ترم تاب شنه تحبیلا )به جز یروس  وام  )و برای  6م اکثر وام  قابل اخذ از یروس ر

شاف   شیویاب  شرط  ع ل کل  8یان شیو با اخذ م اکثر  14وام  به  صورتا که یان ست. یر  وام  )و  8و باالتر( ا

شاف   شیویاب  شاف ( اارغ 10برای یان سنای  بیل وام  با تأیی   شوی )و فیچ یرس ییگری برای وی باقا ا نح

 .فای باقیلان ه را اخذ نلای یرس نلان (  ا توان 

شاف  تذکر شیویاب  حنرم  شلول : یان ست   شگاه جهت ابلال  فای بن  اوق  ا بای شاف  یان سنای  تلاس با 

 .بگیرن 

شوی.  یر س ف  یاز  حسوم  ایر ترم تابسناب  به شرح زیر جزء وام فای قابل اخذ تا  درس کارآموزیوام   -3

صورتا که تع ای وام فای اخذ ش ه با امنسام کارآ وزی بیش از س ف  یاز باش  وام فای اضااه مذج خواف  

 ش .

فا به شرح زیر ( وام   عایل کارآ وزی فای صفر وام ی، نیم وام ی و یک وام ی بر مسا تع ای سابت آبآ

 وام . 3سابنا  عایل  360وام ،  2سابنا  عایل  240وام ،  1سابنا  عایل  136یا  120خواف  بوی: 

سایر کارآ وزی سرابل )م( وام   عایل   ش ه یر  وام ی و  4وام ی،  3وام ی،  2فا  برابر فلاب وام  یرج 

 وام ی( خواف  بوی.  6

م  بینسججا ابتدا از یرنپ ش خ خاان  ،مازی را اخذ نمینند آتین درس کیرکه عالقمندند در ترم تیبسججدانشججیانین  

ستین و مطیبپ راهنمیی ماجاد  سیمینه گل سیمینه مبیدرت ، خدما  سا و درنیفا معرف  نیمه از  سبا به ثبا درخاا ن

سپس در فر سینر دروس مد نظر آنماده و  شرکا کرده و درس مارد نظر را به همراه  ستین  نند انتخیب واحد ترم تیب

 اخذ نمینند.

وام  از یروس  5یرس با ربایت ستت ف  2 یازن  م اکثر  1یانشتتیویاب یبیری بالوه بر وام فای  ذکور یر بن   -4

 صالمیت  عللا اخذ نلاین . )یروس اخالق مراه ای  علم و  اانا آ وزش کارآارینا نیز جزء فلین بن  است.( 
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شهریه  ربوطه بویت  -5 ضااا مذج  ریی ه و  سناب یروس ا صورت ب م ربایت م اکثر وام  قابل اخذ یر تاب یر 

 شوی.     یایه نلا

سنانا ا کاب -6 سا یر ترم تاب شیوتغییر  روه یر صورتا که یان ست. یر  ضطراری یرس یر  پذیر نی اق ام به مذج ا

                                                                                                                  شهریه درس حذف شده قابل عودت نیست.تابسناب نلای  

 باش .                                                                                                اخذ یرس با ت اخل ز انا کالس  یاز نلا -7

به نشتتانا  -8 یازی  های   نه آ وزشتت به صتتورت ویر م تتوری و از طری  ستتا ا ناب  تابستت های ترم  کالستت

http://lms.sru.ac.ir/ ). بر زار خواف  ش . )نحوه وروی و اطالبات تکلیلا یر اطالبیه فای بع ی ابالم خواف  ش 

سا انه ا  -9 شیو از طری   ست و چنانچه ویات م ور یان سات  ربوط به فر یرس ا زا ا ا کنرونیکا یر تلام جل

 یلوع ستتابات آب یرس تیاوز نلای ،  طاب  ضتتوابم، نلره صتتفر یر آب یرس  ن ور  16/3یانشتتیو یر فر یرس از 

 خواف  ش .

سی ب کالس به -10 شیو و یا فر ی یلا به جز مذج یرس به ی یل نر براج یان صورت ب م  راجعه، ان بام  یر  م  ن

 الزم، شهریه واریزی به فیچ وجه قابل بر شت نیست. 

شوی،  -11 بام الزم مذج  سیتتتتتت ب به م  ن شگاه به بلت نر سوی آ وزش یان سا از  صورتا که یرس یا یرو یر 

  ا  ریی. شتتهریه پریاخنتتتا بویت 

ز اب تشکیل فر وام  یرسا  ففنه آ وزشا به فلراه یک ففنه ا نحانات  ا باش .    ت 6  ت یوره تابسناب  -12

 برابر   ت ز اب تشکیل آب وام  یرسا یر فر ففنه یر ترم بایی است.             3یر فر ففنه یر ترم تابسناب، 

یانشتتگاه یر ترم تابستتناب از اراره فر  ونه خ  ات راافا،  انن  خوابگاه، وذا و یا استتنفایه از کنابعانه  عذور   -13

 است.               

 اننعام از بع  ستیبا ا  ابییانشیو،  ثابت ن اری هیشهر یارجا  یتابسناب یر یانشگاه شه ترم نکهیبا توجه به ا -14

وام  ،  به صورت ا کنرونیکا است یر صورت ب م پریاخت اهب ی.  یاق ام نلا ری نغ هیشهروام  نسات به پریاخت 

ش .  صی ربوطه ثات نعواف   شیو ا  هتو سات به وجوی ظرا ابیشوی یان شرا تیابن ا ن  نابیاطل اخذ یرس میو 

 یچار  شکل نگرین .  هیتا بع  از پریاخت شهر ن یماصل نلویه و سپس به اخذ یرس اق ام نلا

صورت  نیا یر .ن یآب اق ام نلا رییتغ ایز اب اننعام وام  نسات به مذج یرس و  ابیپاتوانن  تا  ا  ابیانشیوی -15

و از   هی ی یا  حاساه  ری هی الغ شهر ،  یبه کارتابل یانشیو  نن ل ش ه و با اخذ یرس ج  ااانییر هی الغ شهر

ش .  یر ترم  لیاننعام وام  و بع  از اخذ یرس از ایا ه تحب ز انا بازه یر یانشیو ا رکارتابل یانشیو کسر خواف  

برج  ریی .   سناب  ن شی نی. یر ا یتوان  یرس را مذج نلا اتاب سصورت یان ش ه و  سنمیو یر  سنانکار  این ب

                                                                                                                                               خواف   ان .  اباق یانشیویر کارتابل  تا پایاب تحبیل بسنانکاری

سویه ب فا قالا و  -16 سنانا یر ز اب ثاتت صورت ا کنرونیکا شهریه یروس اننعابا برای ترم تاب نام به 

 ا زا ا است.

 دستورالعمل نحوه ورود به سیستم و ثبت نام در ادامه خواهد آمد. -17

http://lms.sru.ac.ir/
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ست یر  -18 شرح زیر اق ام ار ایی  ، این  ی سناب  ا توانی  به  ش ه یر ترم تاب شاف ه یروس ارایه  جهت  

 روز رسانا خواف  ش : روزفای آتا به 

 وروی به صفحه ال ین به سیسنم -1

و سپس کلیک وروی )ب وب « 1400مشاهده دروس ارایه شده در تابستان »کلیک روی باارت  -2

 ( 102و  راجعه به  زارش  تغییر شناسه کاربری و  ذرواژه

ی  برای«  شتتاف ه  زارش»یر صتتفحه ایلنر ج ی  روی باارت  -3  کلیک کنی  . فلچنین  ا توان

« ترمي -پارامترهاي عام درس » شتتاف ه یروس خای یک یانشتتک ه یر صتتفحه ایلنر یر بعش 

 یانشک ه  وری ن ر خوی را از  یست  ربوطه اننعام نلایی .

 ی روفهااز  ارخبویه و ب ارستتان روز هبز اب اننعام وام  یر مال  ابیتا پاالزم به ذکر استتت این  یستتت  -4

 خوافن  ش . تیظرا شیاازا ش ه هیارا ایرس

 

 

شگاهآ(  سایر دان ستان های دولتی، جهت مهمانی در  صورتی که درس مورد نظر در تاب شگاه    1400در  سط دان تو

ارایه نشده باشد و پس از هماهنگی و حصول اطمینان از ارائه ترم تابستانی و دروس مورد نظر در آن دانشگاه ، با 

 .اقدام فرماییدمراجعه به پیش خوان خدمت و ثبت درخواست مهمانی 

 

 1400تابستان ی پذیرش و ثبت نام در ترم راهنما

 (یر شهید رجاییتربیت دب دانشگاه)ویژه دانشجویان 

 کلیه مراحل پذیرش و ثبت نام به صورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

با توجه به تعطیلی دانشگاه و عدم حضور کارشناسان آموزش و انجام فرآیند پذیرش و ثبت نام  به 

 صورت اینترنتی از مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمایید. 

رعایت شئونات کلیه متقاضیان محترم ترم تابستان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی موظف به 

 در مدت تحصیل می باشند. فرهنگی دانشگاه

 

تاریخ از  و مقررات برابر تابسججتان دوره نام ثبت جهت کارشججنا ججی مقطع دانشججيویان کلیه

 .نمایند اقدام درس اخذ براي زیر مراحل طبق توانند می 22/04/1400

را در ترم تابسججتان دروس دیگری  کارآموزیدرس  قموه برهسججت د  دانشججیایانک  ه قمند د

خاد را ثبت و درخااست  ارآمازی سامانه پیش خاان خدمت اول در   بگذران د نیز مک بایست
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سپس سان د و  شکده بر شر ت )انتخاب واحد( در فرآی د ثبت نام  به تایید دان ستان  ترم تاب

 اخذ درس  ارآمازی در تابستان رایگان است.س مارد نظر را اخذ ندای د. ودر نداده و

تعداد واحد نابل اخذ شججدا در تابسججتان  ،الزم به ذ ر اسججت در رججارذ اخذ درس  ارآمازی

 ابتدای هدین اطمقیه  اهش خااهد یافت  واحد معادل مطابق دستارالعدل

 

 : مطابق مراحل زیر اقدام فرمایید بدین منظور کافیست

  یا باالتر و یا گوگل کروم جهت ورود به  یستم به نشانی 10 تفاده از مرورگر اینترنت اکسپلوررا -1

             http://portal.sru.ac.ir 
 عبوربا وارد نمودن شنا ه کاربري و کلمه  ورود به صفحه شخصی خود -2

 

 ثبت نام ترم تابسججتان در این دانشججگاه م ای  اربری/ثبت نام / مراجعه به  -3

 (1)شکل 

 

 

 1شکل 

 کلیک روي دکمه جستيو پس از ورود به پردازش -4

متقاضججی ثبت نام »و تبدیل آن به  «  متقاضججی ثبت نام تابسججتان نیسججتم»کلیک روي عبارت  -5

 (2)شکل « هستمتابستان 

 

 2شکل 

و انتخاب واحد هاي  «ثبت نام»با کلیک روي عبارت انتخاب کنار  ورود به بخش ثبت نام -6

 ( پرداخت بدهک های نبلک دانشیا در این ه گام الزامک است) .مورد نظر

http://portal.sru.ac.ir/
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 نتخاب خود را ميددا اعمال نمایید.ید تا پایان زمان ثبت نام ، تغییرات الزم در اشجججما مياز

صفحه کلیک کنید تا براي  شده در پایین  این کار روي درس مورد نظر از فهر ت دروس ارایه 

 (3به جدول باالي صفحه منتقل شود. )شکل

 
 3شکل 

شاهده نمی کنید ،  -الف شده م ست دروس ارایه  صورتی که درس مورد نظر خود را از لی در 

کلیک کرده و شجججماره درس مورد نظر خود را تایم نمایید تا درس « انتخاب درس»روي گزینه 

 مورد نظر قابل مشاهده گردد. 

 به اخطارها و پیام هاي  یستم توجه فرمایید. -ب

صورت وجود پیغام خطا -ج ستید .براي   در  شما مياز به اخذ آن درس نی ضیحات،  در بخش تو

ي عبارت خطا نگه دارید . لطفا شماره درس و مشاهده دلیل و یا دالیل آن می توانید موس را رو

  یا گروه دیگر را امتحان کنید.

در فرآیند ثبت نام این ترم به دلیل عدم حضججور دانشججيویان، جهت برر ججی خطاهاي انتخاب  -د

در صورتی که به دالیل گردیده ا ت . فعال در هنگام ثبت نام  میاز درخاا ستواحد،  یستم 

شد از  شاهده نبا شکالت مرورگر این لینک قابل م  مدرخوا ت ميوز ثبت نا - 14390پردازش م

 ا تفاده فرمایید.

 

که در  اضجججافه انتخاب واحد و حذف وراهنماي جهت اطالع از نحوه ا جججتفاده از آن به ین همچن

شم شخصی  ستان و در بخشصفحه  ستان جهت  ا در  امانه گل ستم گل راهنماي فرآیند هاي  ی

 موجود ا ت مراجعه نمایید.دانشيویان 

ست فقط در زم ال شيو می بای صوص به ذکر ا ت دان ستمخ درخوا ت ثبت  موارد خطاي  ی

 به درخوا ت او ترتیب اثر داده نخواهد شد.، ر را انتخاب کند نماید و در صورتی که موارد دیگ

https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2020/05/Sabtenam-Tarmim.pdf
https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2020/05/Sabtenam-Tarmim.pdf
https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2020/05/Sabtenam-Tarmim.pdf
https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2020/05/Sabtenam-Tarmim.pdf
https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2020/05/Sabtenam-Tarmim.pdf
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  عبارتند از: مدیر گروهميوزهاي قابل اعطا در جریان ثبت نام در اختیار 

   :هاي در ی که دانشيو قبال اخذ نموده و نمره آن هنوز نیامده و احتمال گروهمربوط به اخذ تکراری

  .وجود داردپاس نشدن آن تو ط دانشيو 

با دانشججيو براي اولین بار اقدام به اخذ درس در تابسججتان نموده باشججد صججورتی که در همچنین 

 می شود.پیغام خطاي زیر مواجه 

 
 ن فراهم می گردد.آن اخذ و در صورت تایید مدیر محترم گروه امکابا ار ال درخوا ت ميوز که 

 :ها تکمیل شده و دانشيو تقاضاي افزایش هاي در ی که ظرفیت آنجهت گروه افزایش ظرفیت

 .ظرفیت دارد

 :نگذراندهها را هاي در ی که دانشيو به دالیل مختلف پیش نیاز آنجهت گروه رقایت پیش نیاز 

)دانشيویان محترم توجه داشته باشند، عدم رعایت پیش نیازها در هنگام فارغ التحصیلی مشکالت .ا ت

 زیادي را براي شما به بار خواهد آورد(

  ا ت اخذ نکردهها را هاي در ی که دانشيو به دالیل مختلف هم نیاز آنجهت گروه هم نیاز:رقایت. 

 در صورتی که گروه در ی خاص شده باشد و دانشيو قادر به  درس:اخذ  میاز نظام آمازشک در

 اخذ نباشد.

 :شده باشد و بخواهید  خاصدر صورتی که در شرایط گروه ترم ورود  اثر ترم ورود در اخذ درس

 .غیر فعال گردد

 

  باشند. این خطاها عبارتند از: نمیخطاهاي دیگر به هیچ عنوان قابل رفع و یا صدور ميوز 

 دانشيویان معدل الف و : رقایت حدا ثر واحد نابل اخذ در ترم و ساقت ثبت نامک در روز

تو ط  یستم شان در ترم قبل در صورت ثبت قطعی نمرات دانشيویان فارغ التحصیل )ترم آخر(

می باید و نیازي به ارایه ها افزایش شنا ایی شده و به صورت خودکار،  قف واحد ثبت نامی آن

 درخوا ت ندارند.

 تمنک ساقت ارایه درس  

 خارج از سرفصل تعریف شده اخذ درس 

 

سک و اقدال  سته از خطاها نابل برر صاص این د ستک در خ به هدین م ظار هیچ درخاا

 ندک باشد.
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سی تغییرات»پس از انتخاب درس ها  برروي دکمه  -ه شهریه متغیر « برر ستم،  کلیک نمایید ،  ی

شيو موظف ا ت  شيو را محا به نموده و دان «  پرداخت الکترونیکی»را از لینک  خودبدهی دان

شهریه  "پیامپایین جدول پرداخت نماید. به این منظور  سري مبلغ پیش پرداخت  ،  ..…………به علت ک

 . شود می مشاهدهدر پایین صفحه    "الکترونیکی پرداخت.ندارد امکان ثبت نام براي شما وجود

 
 4شکل 

 عبارت روي بر اصججلی نام ثبت پیام انتهاي در توانید می الکترونیکی پرداخت مرحله به ورود براي -7

 بدیهی .نمایید پرداخت را مبلغ و شججده بانک درگاه واردو  نمایید کلیک «الکترونیکی پرداخت»

 .شد نخواهد نهایی ثبت شما انتخابی دروس کامل طور به شهریه پرداخت عدم صورت در ا ت

 

 بانك آرم روي بر شججهریه پرداخت به منظور« دانشججيو الکترونیکی پرداختهاي »در صججفحه  -8

 (5)شکل ه کلیک نمایید.فحص باالي چم  مت در واقع مر زی

 
 5شکل 

سيار نکته شده انيام کامل بطور آنها یالکترونیک پرداخت که یدرو  نام ثبت :مهم ب ستم از ن   ی

شيو نام ثبت ردینپذ صورت کامل پرداختاگر  .شد خواهد حذف آموزش  یانتخاب هاي واحد در دان

 .شود می قیلت کنی لم کان دانشيو نام ثبت و شد خواهد حذف  یستم شده در فیتعر یبده میزان با

 

حتما « اقدال تغییراذ»پس از پرداخت به رججه ه ثبت نام بازتشججته و  بر روی د ده  -9

 (6. )شکل ظاهر شاد.« عملیات با موفقیت انجام شد»تا پیغام  کليک نمایيد

 
 6شکل 

 شهریه ثبت نخواهند شد .در غیر این صورت دروس انتخابی شما علیرغم واریز 
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ضعیت ثبت « دروس انتخابی جهت ثبت نام »س از اعمال تغییرات درس ها در فهر ت پ -10 داراي و

 (7می شوند. )شکل « ثبت»بصورت 

 
 7شکل 

ترم تابسججتان به همراه دروس ثبت نام شججده قابل ،در نهایت در صججفحه اطالعات جامع دانشججيو  -11

شاهده ا ت . صورت  م شيو تا زمان پایان ترمیم به  ضعیت دان شد.« درحال ثبت نام»و و  می با

 همچنین از مسیر هاي زیر می توانید نتایج ثبت نام را مشاهده نمایید:

 ثبت نام / گزارشهای ثبت نام / ثبت نام / نتیجه ثبت نام ...  و یا برنامه هفتگی دانشجو ...

 یستم تسویه نکرده باشد و یا داراي نقص مدرک باشد ، در صورتیکه دانشيو بدهی خود را با  -12

 امکان حضور در جلسه امتحان براي وي میسر نخواهد بود.

 عدم حضور در جلسه امتحان به منزله درج نمره صفر در آن درس خواهد بود. -13

 

 آرزومندیم برای شماایام خوشی را 


