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 به نام خدا

به دانشگاه و به جهت اعالم اسامی پذیرفته شدگان با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا و تاخیر در 

تسریع در امور آموزشی دانشجویان و جبران عقب افتادگی دانشجویان در هفته های ابتدایی نیمسال 

، از روز  1400ورودی مهر ارشد تحصیلی جاری ، شروع کالسهای درسی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی 

که دانشگاه خواهد بود. ای مجازی ماه به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه آموزش هآبان   8شنبه 

به سامانه  دانشجویان، دسترسی  به صورت مشروطتا زمان وصول مدارک و انجام پذیرش نهایی ، 

 .آموزش الکترونیکی دانشگاه فراهم گردیده است

بدیهی است در جریان بررسی پرونده دانشجویان ، در صورت وجود مغایرت و یا ارسال اطالعات غلط ، از 

 تحصیل فرد خاطی جلوگیری به عمل آمده و پذیرش ایشان لغو خواهد شد.ادامه 

 

زیر به شماره همراه شما  در صورتی که مراحل پذیرش نهایی شما با موفقیت انجام شده باشد پیامکی با مضمون

شد سال خواهد  سالم،»: ار شجوی محترم با  شما با موفقیت به  دان ساند فرآيند پذيرش نهايي  به اطالع مي ر

شجويي  شماره دان سید . از اين پس با  به عنوان نام كاربری و كدملي ده رقمي به عنوان   ...اتمام ر

شويد شگاه  شي دان سامانه آموز در برخی موارد به جهت اختالالت مخابراتی و  «گذرواژه مي توانید وارد 

 تنظیمات گوشی تلفن همراه شما احتماال این پیامک دریافت نمی گردد.

      www.portal.sru.ac.irبه سیستم آموزشی گلستانجهت ورود  -1

سیستم تغییر  -2 سب با راهنمای  سه کاربری و گذرواژه خود را به دلخواه و متنا شنا شما می بایست  در بدو ورود 

 توصیه اکید می گردد در این خصوص حتما اقدام فرمایید.دهید. 

اژه جدید وارد سیستم شوید . در صفحه جدید یکبار از سیستم خارج شده و مجددا با شناسه کاربری و گذرو -3

 مطابق شکل زیر:
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 -2ثبت کرده و « شماره تلفن همراه جديد براي ارسال کلمه عبور »ابتدا شماره تلفن همراه خود را در محل  -1

تا کد تایید به شماره تلفن همراه ثبت نامی شما  منتظر باشیدکلیک نمایید و « دریافت کد تایید »روی لینک 

ثبت نمایید و دکمه اعمال تغییرات را کلیک « کد تایید»در ادامه کد دریافتی را در محل  -3ارساااال گردد. 

 نمایید.

ستم با کلیک روی عبارت  سی شی رمز عبور در هنگام ورود به  صورت فرامو بازيابي كلمه عبور  »از این پس در 

 رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد.«  دانشجو

 : ) به عنوان نمونه( شماره دانشجویی شما مرکب از اعداد زیر می باشد -4

005                       1                    4                   17                  400    

 شماره دانشکده    سال ورود    مقطع          ( 1دوره)روزانه     شماره دانشجو  

 دانشگاه در پیام رسان سروش:  آموزشی رسمی معاونت کانال -5

https://splus.ir/srttu_edu 

شگاه ، می بایست  -6 حضورا به واحد جهت دریافت کارت دانشجویی ، بعد از فعال شدن قسمت های اداری دان

 مراجعه فرمایید.واقع در طبقه چهارم ساختمان اداری حراست 

آموزشی  راهنمای فرآیندهای سیستم جامع»حتما قبل از انجام هر کاری در صفحه اصلی با کلیک روی لینک  -7

 راهنماهای نحوه کار با سیستم را مطالعه فرمایید.« گلستان جهت دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 

 کلیک نمایید.« اطالعات جامع دانشجو»: روی عبارت  جهت مشاهده وضعیت تحصیلی دانشجو -8

 

این به معنای می باشد . «در حال ثبت نام»« ثبت نام نکرده»وضعیت تحصیلی شما به صورت در صورتی که 

فرآیند انتخاب واحد تدریج نرسیده است ، لطفا منتظر باشید تا به  تمامشما هنوز به ا انتخاب واحدآن است که 

javascript:void(0)
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https://splus.ir/srttu_edu
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/
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  «مشغول به تحصیل»به انجام برسد . در این صورت وضعیت تحصیلی شما به  آموزش دانشکدهشما توسط 

ضعیت دروس و تغییر خواهد کرد.  شکل زیر کلیک نمایید تا از و شده در  شخص  صفحه جدید روی عبارت م در 

 اساتید خود مطلع گردید.

 

 انشکده انجام مي گردد.توسط مدير گروه و د ،واحد دانشجويان ورودی جديد انتخاب 

که در پایین  دسترسی سریعشما می توانید از امکان  ،جهت استفاده از امکانات سیستم گلستان ، عالوه بر منو ها -9

 صفحه اصلی قرار دارد نیز استفاده کنید .  

 

تیک قرمز را کلیک -3شااماره گزارش را ثبت و -2نوع گزارش را انتخاب نموده ،  -1برای این منظور کافیساات:

ست تا گزارش را نمایید.   شده و کافی صفحه فیلتر مورد نظر  شاهده نمایید.با این کار وارد  شات و  م ست گزار لی

 پردازش های مورد نیاز دانشجو در صفحه راهنما موجود می باشد.

با تباه بارگذاری و ارسال شده است. در بررسی پرونده برخی از دانشجویان ، بعضی از مدارک ارسال نشده و یا به اش -10

به صورت مشروط توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و جهت مساعدت با این دانشجویان ، پذیرش نهایی آنها به 

شجویان می بایست حداکثر تا  سیده ولی این دان سال مجدد مدارک خود  یکماه آیندهانجام ر سبت به تکمیل و ار ن

صورت وجود نقص مدرک در پرونده د ست در  شما ، امکان انجام فرآیند های بعدی اقدام نمایند . بدیهی ا شجویی  ان

 آموزشی شما لغو خواهد شد.

صفحه -11 سریع  جهت اطالع از نواقص پرونده خود در پایین  صلی و از طریق منوی انتخاب  ستفاده  222گزارش از  ا ا

و روی عبارت مشاهده گزارش کلیک نمایید  انتخاب نموده 5مرحله تحویل را عدد در صفحه فیلتر باز شده ،  نمایید.

 تا نواقص پرونده شما نمایش داده شود.
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و ریز نمرات مقطع و یا  تاییدیه تحصیلی لیه دانشجویان محترم مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه می بایستک -12

ست تا معرفی  شگاه تحویل نمایند.  برای این کار الزم ا صیلی قبلی خود را به دان ستم مقاطع تح سی نامه مربوط را از 

شخصا و در اولین فرصت ممکن نامه های درخواست را به مراجع گلستان و به صورت غیر حضوری دریافت نموده و 

 مشخص شده در نامه ارسال نمایند.

سخ نامه  صول نتیجه و عودت پا شگاه مبدا تا ح سال نامه و پیگیری از دان سئولیت ار ست م شخص بدیهی ا بر عهده 

 .می باشددانشجو 

صیلي قبلي آنها  شگاه مقطع تح شجوياني كه دان شهید رجاييدان شگاه تربیت دبیر  سبت به  دان ست ن شد نیز مي باي مي با

 ارسال نامه مورد نظر به اداره آموزش دانشگاه اقدام نمايند.

 تولید و قابل پرینت می باشد . یک نامهجهت دانشجویان نوبت دوم )شبانه( برای هر مقطع تحصیلی 

صیلی  شجویان روزانه و مجازی  برای هر مقطع تح شجو می  سه نامهجهت دان تولید و قابل پرینت خواهد بود. که دان

شگاه  ستان و شهرو دو نسخه دیگر را به اداره آموزش و پرورش  محل تحصیل قبلیبایست یک نسخه از نامه به دان  ا

 محل خدمت خود ارسال نماید. 

صورت عدم دريافت تايیديه صیلي و ريز نمرات در  سال  تح شده و  از ادامه  1400تا پايان  شجو نقص مدرک درج  ، در پرونده دان

 .ممانعت به عمل خواهد آمدتحصیل دانشجو 

 جهت درخواست طی مراحل زیر قابل انجام است. 
 

 مراجعه به سامانه آموزش گلستان: 

 منوی كاربری/آموزش/نامه های اداری/پذيرش/درخواست تايیديه تحصیلي 

 
 4227و يا از طريق دسترسي سريع در پايین صفحه و مراجعه به گزارش 

 
 

 در ادامه در صفحه جدید کافیست تا روی عبارت مشاهده گزارش کلیک کنید.
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شگاهی  صیلی از مراکز دان ست تاییدیه تح صفحه جدید ، درخوا شاهده می در  شما  قابل م صیلی  مقاطع قبلی تح

( و یا اداره آموزش و پرورش محل 1در متن گزارش در صورتی که عنوان دانشگاه مقطع تحصیلی قبلی شما ) باشد.

شما ) صالح با 2خدمت  ست جهت ا ست می بای شتباه ثبت گردیده ا شجویان دوره روزانه و مجازی( به ا ( )ویژه دان

 تماس حاصل فرمایید.  2662یا    2664 داخلی  22970060تکمیلی دانشگاه  تحصیالتشماره تلفن های مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1-  کلیک نمایید.در پایین صفحه جهت مشاهده صفحات بعدی روی گزینه های مشخص شده 

 2-  آماده »پس از اطمینان از صااحت اطالعات درج شااده در نامه درخواساات ، کافیساات روی عبارت

 مایید. کلیک ن« سازی جهت چاپ 

ر صاافحه باز شااده از منوی فایل به منوی پرینت مراجعه نموده و از پرینتر متصاال به ساایسااتم خود پرینت ها را د

 دریافت نمایید.
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را ارسال ننموده اید و یا بدون امضا ارسال شده اند . می بایست  از  فرم های پذیرش غیر حضوریدر صورتی که  -13

و  ضوریغیرح پذیرش در دانشجو توسط شده ثبت اطالعات/ها گزارش/حضوری غیر پذیرش/دانشجو آموزش/مسیر 

 مجددا فرم ها را دریافت ، پرینت و امضا نموده و ارسال کنید. 1800گزارش یا با استفاده از 

 

 : برنامه هفتگی دانشجو جهت امتحانجهت مشاهده 

 88و  77گزارش  :است «در حال ثبت نام»وضعیت تحصیلی شما اگر 

 .استفاده نمایید 78و  73گزارش از   «مشغول به تحصیل»بعد از تغییر وضعیت تحصیلی شما به و 

 

 

  به نشانی :  آموزش الکترونیکی دانشگاهدر سامانه  جهت حضور در کالسهای درس

https://lms.sru.ac.ir  .مراجعه نمایید 

 و رمز عبور شما : کد ملی می باشد                دانشجویی      شما: شماره شناسه کاربری

 

 

 

 

 اداره خدمات رایانه و ثبت نام دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

https://lms.sru.ac.ir/

