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 بسمه تعالی
 

و  1399زمون استخدامی سال آ دوره مهارت آموزينهائی  قابل توجه معرفی شدگان

 ( دوم و سومسري ) 1399سال  معلمين حق التدریسیاستخدام 

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
 

 

  http://portal.sru.ac.irبا مراجعه به پرتال آموزشی دانشگاه به نشانی   می بایستتکمیل فرآیند پذیرش جهت 

 فرمایید. اقدام

 

مبلغ  تا  شهریه کل تکميل مبلغمی بایست در این مرحله نسبت به  حق التدریس مهارت آموزان محترم

 (اید.درصد مبلغ کل شهریه را پرداخت نموده  75تا پیش از این شما ) ریال مبادرت نمایند.18,681,448 

 نمایید.مراجعه از مسیر زیر   دانشجوپرداخت الکترونيکي به مرحله برای این کار الزم است 

 

« وضعیت»در صفحه جدید مبلغ بدهی شما به سیستم در کادر شده « پرداخت های الکترونیکی دانشجو»وارد صفحه  سپس

کلیک  بانک مرکزیو روی آیکن ثبت نشده ، آن را تکمیل « مبلغ پرداختی»در صورتی که  در ادامه قابل مشاهده است.

به صفحه شاپرک بانک مرکزی متصل شده و فرآیند پرداخت الکترونیکی را با کارت بانکی دارای رمز دوم طی نموده و 

  نمایید.

 

http://portal.sru.ac.ir/
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هزینه  یتریال با 1500000مبلغ  حق التدریس  مهارت آموزانیل پرونده همچنین جهت تکمیل فرآیند پذیرش و تشک

اضافه  فوقه مبلغ ببود که در صورتی که قبال پرداخت ننموده اید به عنوان اضافه شهریه خدمات جانبی مشخص شده 

 خواهد شد.

 

معرفی می گردند که مراحل فوق را به درستی و با موفقيت  سوم بدیهی است مهارت آموزانی به پودمان 

 به انجام برسانند.

 

 پودمانها نيز الزم است با سيستم تسویه حساب کرده باشيد.همچنين جهت مشاهده نمرات 

*********************** 

 

 

  راهنمای استفاده از سامانه آموزشی گلستان، بعد از ورود به سامانه ، در سمت چپ صفحه شخصی شما قرار داده شده

 نیز قابل دسترسی است.«  راهنمای فرآیند های سیستم» است. همچنین در نشانی 

 

 کلیک نمایید.« اطالعات جامع دانشجو»: روی عبارت  جهت مشاهده وضعیت تحصیلی مهارت آموز 

 

می باشد  به  ثبت نام نکرده، در صورتی که آخرین وضعیت تحصیلی شما ، اطالعات جامع دانشجودر زمان ورود به 

. بعد از  منتظر باشید تا انتخاب واحد شما توسط همکاران ما در دانشگاه انجام پذیرداست ،  انتخاب واحد نشدهمنزله 

 فرآیند پذیرش شما به اتمام خواهد رسید. خواهد شد و مشغول به تحصیلانتخاب واحد ، آخرین وضعیت تحصیلی شما ، 

 

  منوی کاربر / اطالعات جامع دانشجو / کلیک می بایست در سامانه گلستان و از مسیر  مشاهده دروس و نمراتجهت

 ، اقدام نمایید. روی نیمسال مورد نظر

 

 قابل توجه کلیه مهارت آموزان اعم از معلمین حق التدریس و معرفی شدگان آزمون استخدامی
 

https://www.sru.ac.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a8/
https://www.sru.ac.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a8/
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  ، رجایی با موفقیت به  کلیه امور مربوط به پذیرش شما در دانشگاه تربیت دبیر شهیدبعد از طی مراحل فوق

آزمون و اقدامات مربوط به  دریافت فایل درس هاو  امور آموزشی. از این پس جهت انجام  اتمام رسیده است

 c.irhttp://Lmsmaharat.sru.aبا مراجعه به سامانه آموزش های الکترونیکی دانشگاه به نشانی  های پایان دوره

و بنا به دستورالعمل های موجود در آن، فرآیند آموزشی شما ادامه خواهد یافت ، و در پایان هر پودمان و بعد از برگزاری 

 امتحان ، فقط نمرات شما در سامانه گلستان و در اطالعات جامع دانشجو قابل مشاهده می باشد .

 

  اری شده، شرکت زکه شامل دانلود جزوات و کتابهای بارگ سامانهاین از کلیه امکانات آموزشی ند توان میمهارت آموزان

دانلود آرشیو کالسهای  ،(بر اساس جدول زمانبندی که متعاقبا اعالم خواهد شد) در کالسهای پرسش و پاسخ آنالین

های مربوط  د. مهارت آموز موظف است کلیه اخبار و اطالعیهنمند گرد ها، بهره و مطالعه اخبار مربوط به دوره آفالین

  ایمیل و هرگونه سوال و مشکلی را از طریق فعالیتها را از طریق همین سامانه دنبال نماید و به کالسها

Maharat@sru.ac.ir  ید.پیگیری نما 

 

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

قابل پیگیری  واحد آموزش الکترونیکی دانشگاهنیز از اعتراض به آن ، امور اساتید و گواهی پایان دوره و  ...  

 می باشد. 

 

 

 : الزم به ذکر است گواهی پایان دوره جهت مهارت آموزانی صادر خواهد شد که 

 باشند.کسب کرده  12در تمام دروس نمره قبولی باالی  -1

 باشد. 14معدل کل دروس آنها باالی  -2

 با سیستم تسویه حساب کرده و بدهی به سیستم نداشته باشند. -3

 

 

 با آرزوی توفیق                                                                                                                 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی                                                                                                   
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