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 به نام خدا

با توجه به ربیت دبیر شهید رجایی می رساند دانشگاه ت 1400 مهربه اطالع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 

شتی،  فرآیند ستور العمل های بهدا شار ویروس کرونا و لزوم رعایت د صورت غیر به  ، نهاییپذیرش  شرایط انت

 پستی انجام خواهد شد.ارسال حضوری و از طریق 

لغایت   1400 مهر 10شنبه تاریخ  از  سفارشیپست  لذا کلیه دانشجویان می بایست ، مدارک مورد نیاز را به صورت

 ارسال نمایند: به نشانی زیر 1400 مهر 15شنبه پنج 

   واحد ثبت نامخ شعبانلو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  –لویزان  -تهران

 16788-15811کد پستی                          16785-163صندوق پستی 

 

 به موارد زیر به دقت توجه فرمایید : ارسال مدارکلطفا قبل از 

شت، درمان و با توجه با اطالعیه م -1 شگاهرکز بهدا شاوره دان صوص  م سالمتدر خ سم و روان پایش  ست اطالعات مورد ج ، می بای

 گردد. و ارسال و امضاو پرینت ثبت و تایید نیاز در سامانه مربوطه 

 شما در دانشگاه می باشد.مراحل ضروری جهت ثبت نام نهایی تکمیل کارنامه سالمت یکی از 

مراحل زیر را دنبال کنید. ای مربوط به پایش سالمت جسم و روانبرای تکمیل فرم ه 
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 مراحل، الزامی است؛ فرم ها تا پایان تکمیلو  ثبت نام به لینک های مربوط به طرح پایش سالمت در آدرس های زیر وورود  -1

 الف( پایش سالمت جسم

           http://portal.saorg.ir/physicalhealth(معاینات پزشک تکمیل شودمربوط به قسمت )تا 

 ب( پایش سالمت روان

http://portal.saorg.ir/mentalhealth 

 نکته مهم

 دانشجو تکمیل گردد، خواهشمند است فرم توسط سایرین )همراهان و مسئول کافی نت(و... تکمیل  شخصباید توسط  حتمااین فرم ها

 نشود.

 انتخاب شود دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییوجه کنید که در قسمت نام دانشگاه، حتما نام ت 

 و یادداشت نمایید هر دو کارنامه را دریافتد پیگیری ک -2

سالمت با کلیک بر روی کلمه  -3 صفحه خروجی کارنامه های  سم و کارنامه  خروجی هر"اینجا"در پایان در  سالمت ج دو کارنامه 

 به همراه سایر مدارک ، ارسال فرمایید.گرفته و  پرینتسالمت روان را 

 نجام پایش سالمت جسم و روان هیچگونه ارتباطی به معاینات استخدامی دانشجویان تعهد دبیری ندارد .ا

 

در صورت تسلیم اصل مدرک و ضبط در پرونده به هیچ عنوان در  .برای خود تهیه فرمایید کپی از کلیه مدارک نسخه دولطفا  -2

 مراحل بعدی کپی از آن در اختیار دانشجو قرار نمی گیرد.

  در زمان مقرر به عهده دانشجو است. ارسال مدارکعواقب عدم  -3

به صورت کامل و واضح  ()اداره ثبت نامو عبارت  نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی و رشته قبولیروی مرسوله پستی  -4

 درج گردد.

 مرسوله پستی را تا پایان فرآیند پذیرش نهایی، همراه خود داشته باشید. رهگیری کد -5

 

http://portal.saorg.ir/physicalhealth
http://portal.saorg.ir/mentalhealth


3 
 

 مدارک مورد نیاز:

  آموختگان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدیمخصوص دانشمدارک تحصیلی  

صل  آ( شگاهيپايان دوره پيش موقتگواهي يا  مدركا ضاي و با مهر دان شگاهي پيش مركز مدير ام صيلي، درج  با دان شته تح ستان و بخش ر  شهر

 باشد. 31/۶/1400تاريخ اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي بايد حداكثر پايان  .دانشگاهي مدرك پيش اخذ محل

 درج  با هنرستان يا و مدير دبيرستان امضاي و مهر با واحدي واحدي / سالي آموزشي ترمي نظام متوسطه ديپلم موقت گواهييا  مدركاصل  ب(

 .مدرك اخذ شهرستان محل و بخش

صل پ( صيلي كارنامه ا شگاهي(  پيش دوره تح شگاهي )ريز نمرات دوره پيش دان ضي فيزيك،( دان ساني، علوم تجربي، علوم ريا و معارف  علوم ان

 پرورش و آموزش سازمان دبيرستان يا مهر و امضا با 1391 سال از )هنر و اسالمي

 علوم تجربي، فيزيك، رياضي( واحدي سالي / واحدي آموزشي ترمي نظام متوسطه)ريز نمرات سه ساله متوسطه( تحصيلي ديپلم كارنامه اصلت( 

 .پرورش و آموزش سازمان دبيرستان يا مهر و امضا با بعد به 1384 هاي سال از هر يك در ) اسالمي معارف و علوم و انساني علوم

  ( 6-3-3آموختگان نظام آموزشی جدید)مخصوص دانشمدارک تحصیلی 
 

صل آ( صيالت پايان موقت گواهي يا مدرك ا سطه دوره دوم تح ضاي و مُهر با متو ستان مدير ام ستان و درچ بخش با دبير تاريخ اخذ  .مدرك اخذ محل شهر

 باشد. 31/۶/1400بايد حداكثر پايان  متوسطه دومدوره  تحصيالت مدرك پايان

  اجرايي دبيرستان يا معاون دبيرستان مدير امضاي و مُهر با  )دوازدهم تا هاي دهم پايه تحصيلي سوابق كلي )گزارش  ۶02فرم اصل  ب(

 .پرورش و اداره آموزش يا دبيرستان مهر و امضاو با )دوازدهم تا پايه دهم( ريز نمرات دوره دوم متوسطه اصل پ(
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  ادامه مدارک مشترک بین کلیه پذیرفته شدگان:

 تهيه شده در سال جاري )با زمينه سفيد و خواهران با حجاب كامل(.  3×4رخ قطعه عکس تمام دو -1

 تمامي صفحات شناسنامه.رونوشت از  -2

 از پشت و روي كارت ملي هوشمند و يا كپي از برگه ثبت درخواست كارت ملي هوشمند  رونوشت -3

صيلي( مدرك  -4 صيلي )ارزش تح ست تأييديه تح سيد درخوا صیالت پایانر سطه دوره دوم تح شگاهی دیپلميا مدرك  متو در كه  و پیش دان

ضوري  ست   وايد دريافت نموده تحصیلی تأییدیه صدور سامانهاز مرحله پذيرش غير ح  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییبه نام مي باي

 سااامانهدر صااورتي كه تاييديه تحصاايلي شااما مانند نمونه زير نمي باشااد مي بايساات نساابت به درخواساات مجدد از صااادر شااده باشااد. 

http://emt.medu.ir  .در غير اين اقدام نموده و بعد از بارگذاري در بخش مدارك ساايسااتم گلسااتان ، با بايه مدارك ارسااال فرماييد

 پذیرش شما نهایی نخواهد شد.صورت تاييديه از درجه اعتبار ساقط بوده و 

 

درخواستتا اولیه يا برگه  شاامندهو كارت معافيت ياهوشاامند  كارت پايان خدمتمدركي دال بر وضااعيت نظام وفيفه براي برادران شااامل   -5

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییبه نام  ساله 5 معافیا دانشجویی

شدگاني كه برگه معافيت دانش آموزي را بارگذاري نموده اند  ست با مراجعه به ، پذيرفته  شمارهمي باي سبت به دريافت برگه ،  2اطالعيه  ن

صحيح اقدام نموده و بعد  سال فمعافيت  ستان ، با بايه مدارك ار ستم گل سي صورت رمايناز بارگذاري در بخش مدارك   معافيتد. در غير اين 

 پذیرش شما نهایی نخواهد شد.از درجه اعتبار ساقط بوده و 

 25/12/1399از فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه حساب تأييد شده به وسيله دانشگاه و اداره كل امور دانشجويان داخل به تاريخ قبل  -6

 ها. دوره روزانه دانشگاه برای دانشجویان اخراجی و انصرافی

javascript:void(0)


5 
 

 (وجوددفترچه بيمه )در صورت كپي  -7

 « اطالعات ثبا شده توسط دانشجو در پذیرش غیرحضوری»پرينت و امضاي فرم  -8

 «فرم های پایش سالما جسم و روان»پرينت و امضاي  -9

  زير را ارسال نماينداطالعات  ايمدارك و عالوه بر مدارك ياد شده  ثارگر،يشاهد و ا يها محترم خانواده انيدانشجو -10

 ، ي(رزمندگ-يآزادگ-درصد 25ريجانباز ز-درصد 25 يجانباز باال-خانواده شهدا) يثارگريكارت ا يكپ  آ  -

 (درصد و آزادگان 25 ي  فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بااليبرا)شماره حساب بانك تجارت به نام خود دانشجو   ب -

  (و ... يثارگرينوع ا ثارگر،يا يكد مل ،يثارگريشماره پرونده ا) يثارگريا مشخصات  ج -

ضوابط امور  شرايط مورد نظر و رعايت  شتن  صورت دا سي ، در  شده و بعد از برر شگاه تحويل  شاهد و ايثارگر دان ستاد  مدارك اين عزيزان به 

 ت آنها در سيستم ثبت مي گردد. دانشجويان شاهد و ايثارگر ، اطالعا

ای ارسال پذیرفته شدگانی که به هر دلیل تمایل به ادامه تحصیل در رشته پذیرفته شده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را ندارند . می بایست به ج تبصره :

  یل و بعد از تایید ارسال نمایند.( را تکم1فرم انصراف از تحصیل )ضمیمه و « اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذیرش غیرحضوری»فرم مدارک ، 

 

  نشده ايد. دريافت پرينت از اطالعات ثبت شده توسط دانشجو در پذيرش غيرحضوريدر صورتی که موفق به  تذکر مهم :

 دیخواه« پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود». وارد صفحه  یو گذرواژه قبل یدر پرتال گلستان با همان شناسه کاربر یبعد از ورود به صفحه شخص

( کلیک نموده تا گواهی مربوطه را اتمام پذيرش غيرحضوري و چاپ فرم مشخصات کامل دانشجومرحله )« انتخاب»روی عبارت  ستیبا یشد که م

 مشاهده نمایید.

 عواقب ناشی از عدم ارسال مدارک در مهلت مقرر و یا ارسال مدارک اشتباه و غیر واقعی ، 

 ایشان خواهد گردید. لغو قبولیمتوجه شخص پذیرفته شده می باشد و منجر به 
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شدگان آزمون سراسری به دانشگاه و به جهت  با توجه به شرایط انتشار ویروس کرونا و تاخیر در اعالم اسامی پذیرفتهخاطر نشان می گردد ، 

ی تسریع در امور آموزشی دانشجویان و جبران عقب افتادگی دانشجویان در هفته های ابتدایی نیمسال تحصیلی جاری ، شروع کالسهای درس

به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه آموزش های مجازی مهر ماه  17شنبه ، از روز  1400پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی مهر 

 خواهد بود. دانشگاه 

برای پذیرفته شدگانی  پذیرش نهاییدانشجویان و ورود به کالسهای درس ، به جهت آماده شدن بستر الزم برای انتخاب واحد در همین راستا ، 

 که مراحل پذیرش غیر حضوری را تا انتها و با موفقیت به اتمام رسانده اند ، ثبت می گردد. 

در صورت وجود مغایرت و یا ارسال اطالعات غلط ، از ادامه تحصیل فرد خاطی جلوگیری به بدیهی است در جریان بررسی پرونده دانشجویان ، 

 عمل آمده و پذیرش ایشان لغو خواهد شد.

 

دانشجوی محترم با »: زیر به شماره همراه شما ارسال خواهد شد باشد پیامکی با مضمونشما با موفقیت انجام شده  نهاییدر صورتی که مراحل پذیرش 

به عنوان نام کاربری و کدملی   ...به اطالع می رساند فرآیند پذیرش نهایی شما با موفقیت به اتمام رسید . از این پس با شماره دانشجویی  سالم،

شوید شگاه  شی دان سامانه آموز در برخی موارد به جهت اختالالت مخابراتی و تنظیمات گوشییی تلف   «ده رقمی به عنوان گذرواژه می توانید وارد 

 همراه شما احتماال ای  پیامک دریافت نمی گردد.

      www.portal.sru.ac.irجهت ورود به سیستم آموزشی گلستان -1

ییر دهید. توصیه اکید می گردد در ای  خصوص در بدو ورود شما می بایست شناسه کاربری و گذرواژه خود را به دلخواه و متناسب با راهنمای سیستم تغ -2

 حتما اقدام فرمایید.

 :یکبار از سیستم خارج شده و مجددا با شناسه کاربری و گذرواژه جدید وارد سیستم شوید . در صفحه جدید مطابق شکل زیر -3
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«  دریافت کد تایید »روی لینک  -2ثبت کرده و « شماره تلفن همراه جديد براي ارسال كلمه عبور »ابتدا شماره تلف  همراه خود را در محل  -1

شیدکلیک نمایید و  سال گردد.  منتظر با شما ار شماره تلف  همراه ثبت نامی    «کد تایید»در ادامه کد دریافتی را در محل  -3تا کد تایید به 

 ثبت نمایید و دکمه اعمال تغییرات را کلیک نمایید.

رمع جدید برای شیما «  بازيابي كلمه عبور دانشججج و »هنگام ورود به سییسیتم با کلیک روی عبارت از ای  پس در صیورت فراموشیی رمع عبور در 

 پیامک خواهد شد.

 شماره دانشجویی شما مرکب از اعداد زیر می باشد : -4

005                       1                    3                   17                  400    

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

 : در پیام رسان سروش دانشگاه آموزشی معاونترسمی  کانال -5

https://splus.ir/srttu_edu 

ست هت ج -6 شگاه ، می بای سمت های اداری دان شدن ق شجویی ، بعد از فعال  ست دریافت کارت دان ضورا به واحد حرا ساختمان ح واقع در طبقه چهارم 

 مراجعه فرمایید.اداری 

صلی با کلیک روی لینک  -7 صفحه ا ستم جامع»حتما قبل از انجام هر کاری در  سی صیالت  راهنمای فرآیندهای  شجویان تح ستان جهت دان شی گل آموز

 راهنماهای نحوه کار با سیستم را مطالعه فرمایید.« تکمیلی

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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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 کلیک نمایید.« اطالعات جامع دانشجو»: روی عبارت  جهت مشاهده وضعیت تحصیلی دانشجو -8

 

صورت  شما به  ضعیت تحصیلی  شد . « ثبت نام نکرده»و ست که می با ست ، لطفا  انتخاب واحدای  به معنای آن ا سیده ا منتظر شما هنوز به انجام نر

شید تا به  شما توسط تدریج با شکدهفرآیند انتخاب واحد  شما به  آموزش دان ضعیت تحصیلی  صورت و سد . در ای   صیل»به انجام بر شغول به تح   «م

 در صفحه جدید روی عبارت مشخص شده در شکل زیر کلیک نمایید تا از وضعیت دروس و اساتید خود مطلع گردید.تغییر خواهد کرد. 

 

 که در پایی  صفحه اصلی قرار دارد نیع استفاده کنید .   دسترسی سریعجهت استفاده از امکانات سیستم گلستان ، عالوه بر منو ها شما می توانید از امکان  -9

 

ای  کار وارد صفحه فیلتر مورد نظر با تیک قرمع را کلیک نمایید.  -3شماره گعارش را ثبت و -2نوع گعارش را انتخاب نموده ،  -1برای ای  منظور کافیست:

 لیست گعارشات و پردازش های مورد نیاز دانشجو در صفحه راهنما موجود می باشد. شده و کافیست تا گعارش را مشاهده نمایید.
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با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و جهت تباه بارگذاری و ارسال شده است. در بررسی پرونده برخی از دانشجویان ، بعضی از مدارک ارسال نشده و یا به اش -10

نسبت به تکمیل  یکماه آیندهبه انجام رسیده ولی ای  دانشجویان می بایست حداکثر تا صورت مشروط مساعدت با ای  دانشجویان ، پذیرش نهایی آنها به 

انشجویی شما ، امکان انجام فرآیند های بعدی آموزشی شما بدیهی است در صورت وجود نقص مدرک در پرونده دو ارسال مجدد مدارک خود اقدام نمایند . 

 لغو خواهد شد.

صفحه -11 سریع  جهت اطالع از نواقص پرونده خود در پایی   صلی و از طریق منوی انتخاب  ستفاده نمایید. 222گعارش از  ا شده ،  ا صفحه فیلتر باز  مرحله در 

 و روی عبارت مشاهده گعارش کلیک نمایید تا نواقص پرونده شما نمایش داده شود. انتخاب نموده 40تحویل را عدد 

 

صورتی که  -12 ضوریدر  ست  فرم های پذیرش غیر ح شده اند . می بای سال  ضا ار سال ننموده اید و یا بدون ام سیر  را ار شجو آموزش/از م  غیر پذیرش/دان

دریافت ، پرینت و امضا نموده و  مجددا فرم ها را 1800گعارش فاده از با استو یا  ضوریغیرح پذیرش در دانشجو توسط شده ثبت اطالعات/ها گعارش/حضوری

 ارسال کنید.

 .استفاده نمایید 78و  73گعارش از   بعد از تغییر وضعیت تحصیلی شما به مشغول به تحصیل برنامه هفتگی دانشجو جهت امتحانجهت مشاهده 

 

  به نشانی :  سامانه گلستان در بعد از پذیرش نهایی و انجام انتخاب واحد هت حضور در کالسهای درسج

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

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

 

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییاداره خدمات رایانه و ثبت نام 
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