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 به نام خدا

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

به اطالع مي رساند فرآيند پذيرش نهايي شما با موفقيت  دانشجوي محترم با سالم،»: شما ارسال خواهد شد

شجويي  شماره دان سيد . از اين پس با  به عنوان نام كاربري و كدملي ده رقمي به عنوان گذرواژه   ...به اتمام ر

در برخی موارد به جهت اختالالت مخابراتی و تنظیمات گوشی  «مي توانيد وارد سامانه آموزشي دانشگاه شويد

 مراه شما احتماال این پیامک دریافت نمی گردد.تلفن ه

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

 شناسه کاربری شما: شماره دانشجویی  و گذرواژه شما: کد ملی ده رقمی است. -2

سیستم تغییر  -3 سه کاربری و گذرواژه خود را به دلخواه و متناسب با راهنمای  شنا شما می بایست  در بدو ورود 

 حتما اقدام فرماييد.در صورتي كه هنوز اقدام به اين كار ننموده ايد ،توصيه اكيد مي گردد دهید. 

بازیابی کلمه ورور  »روی ورارت با کلیک می توانید فراموشووی رمع ورور در هنمام ورود به سوویسووتم  صووورت در -4

یکرار از سیستم را به صورت پیامک دریافت نمایید. برای فعال نمودن این امکان الزم است رمع جدید « دانشجو

 خارج شده و مجددا با شناسه کاربری و گذرواژه جدید وارد سیستم شوید .

در صووف ه جدید مباب  از مسوویر منوی کاربرییسوویسووتمیکاربرانیتنظیمات بازیابی کلمه ورور را کلیک کنید. 

 شکل زیر:

 
شماره تلفن همراه خود را در م ل  -1 سال کلمه ورور »ابتدا   -2ثرت کرده و « شماره تلفن همراه جدید برای ار

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

ثرت نمایید و دکمه اومال تغییرات را کلیک « كد تاييد»در ادامه کد دریافتی را در م ل  -3ارسوووال گردد. 

 نمایید.

ستم با کلیک روی ورا سی شی رمع ورور در هنمام ورود به  صورت فرامو شجو »رت از این پس در  «  بازیابی کلمه ورور دان

 رمع جدید برای شما پیامک خواهد شد.
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 : ) به ونوان نمونه( شماره دانشجویی شما مرکب از اوداد زیر می باشد -5

005                       1                    3                   17                  400    

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

 

 www.sru.ac.ir                                                                                        سایت اصلی دانشماه :  -6

 دانشماه در پیام رسان سروش:  آموزشی رسمی معاونت کانالو

https://splus.ir/srttu_edu 

 .این دو منرع پیمیری نمایید ازفقط ی دانشماه را کلیه اخرار و اطالویه هاالزم است 

شماه ، می بایست  -7 شجویی ، بعد از فعال شدن قسمت های اداری دان حضورا به واحد جهت دریافت کارت دان

 مراجعه فرمایید.واقع در طرقه چهارم ساختمان اداری حراست 

آموزشی  راهنمای فرآیندهای سیستم جامع»حتما قرل از انجام هر کاری در صف ه اصلی با کلیک روی لینک  -8

 راهنماهای ن وه کار با سیستم را مبالعه فرمایید.« کارشناسیگلستان جهت دانشجویان 

 

 کلیک نمایید.« اطالعات جامع دانشجو»: روی ورارت  وضعيت تحصيلي دانشجوجهت مشاهده  -9

 

وضعیت ت صیلی شما در صورتی که انتخاب واحد ترم اول دانشجویان نو ورود توسط دانشکده انجام می گیرد. 

صورت  شد . «در حال ثبت نام» یا «ثبت نام نکرده»به  ست که می با شما  انتخاب واحداین به معنای آن ا

 آموزش دانشکدهفرآیند انتخاب واحد شما توسط تدریج نرسیده است ، لبفا منتظر باشید تا به  تمامهنوز به ا

تغییر خواهد  «مشغول به تحصيل»وضعیت ت صیلی شما به  تکمیل انتخاب واحد، به انجام برسد . در صورت

شکل زیر کلیک نمایید کرد.  شده در  شخص  صف ه جدید روی ورارت م ساتید خود در  ضعیت دروس و ا تا از و

 مبلع گردید.
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 انتخاب واحد دانشجويان ورودي جديد ، توسط مدير گروه و دانشکده انجام مي گردد.

که در پایین  دسترسي سريعشما می توانید از امکان  ،جهت استفاده از امکانات سیستم گلستان ، والوه بر منو ها -10

 صف ه اصلی قرار دارد نیع استفاده کنید .  

 

تیک قرمع را کلیک -3شوووماره گعارش را ثرت و -2نوع گعارش را انتخاب نموده ،  -1برای این منظور کافیسوووت:

ليست گزارشات و  با این کار وارد صف ه فیلتر مورد نظر شده و کافیست تا گعارش را مشاهده نمایید.نمایید.  

 موجود مي باشد. سمت چپ صفحه اصلي شماپردازش هاي مورد نياز دانشجو در 

با تراه بارگذاری و ارسال شده است. در بررسی پرونده برخی از دانشجویان ، بعضی از مدارک ارسال نشده و یا به اش -11

به  صورت مشروطنهایی آنها به توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و جهت مساودت با این دانشجویان ، پذیرش 

يکماه این دانشجویان می بایست حداکثر تا  هلت داده شده است.مبرای تکمیل مدارک به دانشجو  انجام رسیده ولی

نسوورت به تکمیل و ارسووال مجدد مدارک خود اقدام نمایند . بدیهی اسووت در صووورت وجود نقص مدرک در  آينده

 فرآیند های بعدی آموزشی شما لغو خواهد شد.پرونده دانشجویی شما ، امکان انجام 

 

صف ه -12 سریع  جهت اطالع از نواقص پرونده خود در پایین  صلی و از طری  منوی انتخاب  ستفاده  222گعارش از  ا ا

و روی ورارت مشوواهده گعارش کلیک  انتخاب نموده 40مرحله ت ویل را ودد در صووف ه فیلتر باز شووده ،  نمایید.

 نمایید تا نواقص پرونده شما نمایش داده شود.

 
 ن به راهنمای موجود در صف ه اصلی پرتال خود در سامانه گلستان مراجعه فرمایید.آتکمیل اطالع از ن وه جهت 
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راهنمای رفع نقص پرونده  یکارشووناسوویآموزشووی گلسووتان جهت دانشووجویان  راهنمای فرآیندهای سوویسووتم جامع

 )ویرایش شده(دانشجویان

  ، دانشجو تایید نشده متوسطه تاييديه ديپلم و پيش دانشگاهي يا تاييديه تحصيلي دوره دوم صورتی کهدر  -13

نمی ودانشوووج به توا عه  با مراج مدارت تحصاايليد  يه  يد تاي نه  ما به نشوووانی  سااا وزارت آموزش و پرورش 

http://emt.medu.ir  ست تاییدیه ت صیلی را از شده ، کد پیمیری درخوا سته  و تکمیل ص یح اطالوات خوا

  :نتخاب ص یح نام دانشماه می باشد،انکته مهم در این قسمت به دانشماه ارسال نماید.سامانه دریافت و تصویر آن را 

 

می باشد . الزم است به « در حال بررسی در آموزش و پرورش»در صورتی که در سامانه مذکور وضعیت درخواست 

کارشناس مربوطه درخواست نمایید تا در بررسی پرونده اداره آموزش و پرورش م ل اخذ مدرک مراجعه نموده و از 

 شما تسریع نماید.
 

به   ،از مدرسه م ل ت صیل یا اصل مدرک دوره دوم برای گرفتن اصل مدرک دیپلم و پیش دانشماهیدانشجویان  -14

پیش سیستم گلستان برای دریافت معرفی نامه مذکور به معرفی نامه دانشماه تربیت دبیر شهید رجایی نیاز دارند، 

شی یخوان خدمت  شکالت آموز سی م ست برر شماهی یدرخوا صل مدرک دیپلم و پیش دان ست ا مراجعه  درخوا

درک را به دانشماه ت ویل داده که مدت الزم به ذکر است در زمان پذیرش حضوری دانشجو گواهی موقت م نمایید.

  .اوترار آن شش ماه می باشد

سیر شاهده راهنما به م ستم جامع ::اجعه نماییدرزیر م جهت م سی ستان جهت  راهنمای فرآیندهای  شی گل آموز

 راهنمای درخواست اصل مدرک دیپلم و پیش دانشماهی یکارشناسیدانشجویان 

 

شجویان  -15 ست دان شماه م ترم می بای شجویی خود در دان سرت به  ،والوه بر تکمیل پرونده دان تکميل  ايجاد ون

سنلي این منظور الزم نیع اقدام نمایند. برای  (سووهمیه قرولی) م ل خدمت موزش و پرورشآاداره در  پرونده پر

ست  شماه دریافت نموده و به همراه ا شتغال به ت صیل را از دان جهت تکمیل  یر مدارک مورد نیازاسابتدا گواهی ا

  موزش و پرورش م ل خدمت خود ت ویل نمایید.آپرونده به 

سیر شاهده راهنما به م ستم جامع ::اجعه نماییدرزیر م جهت م سی ستان جهت  راهنمای فرآیندهای  شی گل آموز

 (جدید)راهنمای دریافت گواهی اشتغال به ت صیل به صورت غیر حضوری یکارشناسیدانشجویان 

 اين گواهي صادر نخواهد شد.، نها حل نشده باشد آاست جهت دانشجوياني كه مشکل نظام وظيفه بديهي 

https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2021/08/نواقص-پرونده1.pdf
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گواهی اشتغال به ت صیل را از مسیر  مي بايست هر ترم، به ذکر است که دانشجویان م ترم متعهد خدمت الزم 

اسوووت در بدیهی  موزش و پرورش م ل خدمت خود ت ویل نمایند.آبه اداره فوق درخواسوووت و دریافت نموده و 

گواهی اشتغال به ت صیل برای ترم های گذشته وجود ندارد و وواقب امکان صدور ، صورت قصور در این موضوع 

  ن متوجه شخص دانشجو می باشد.آناشی از 

نیع می توانید از مسیر فوق اقدام همچنین جهت ارایه گواهی اشتغال به ت صیل به سایر مراکع و ادارات مورد نیاز 

 فرمایید.

 

 : دیمر مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده دانشجواز  -16

  كارگزيني حکماولين  -

   502فرم شماره  -

 كپي برابر اصل سند محضري  -

 به آموزش و پروشمتعهد خدمت دانشجویان است که ( 3قت با ادامه تحصيل)فرم شماره فرم موافاصل  -

موزش و پرورش م ل خدمت آبعد از تشکیل پرونده پرسنلی در اداره  می توانند رکمد چهاراین برای دریافت 

 ه ارسال نمایند.این مدارک را دریافت و به نشانی دانشما، خود 

 

 كارت شركت در آزمون سراسري -17

وظیفه دانشووماه می باشوود که به م ی دریافت فایل  نآارگذاری بی اسووت که دریافت و این مدرک جعو مدارک

شن سط کار سنجش ، تو سازمان  شده بارگذاطالوات از  شخص  شماه در م ل م شد.اس دان         اری و تایید خواهد 

در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشماه تربیت دبیر شهید در صورتی که دانشجو  .دانشجو ندارد منيازي به اقداو 

از اداره ثرت نام دریافت و به دانشماه م ل قرولی  را رجایی پذیرش شده باشد ، می بایست نامه درخواست مدارک

 اری گردد.ا مدارک پس از وصول تایید و بارگذقرلی ت ویل دهد ت

را ارسال ننموده اید و یا بدون امضا ارسال شده اند . می بایست  از  ريفرم هاي پذيرش غير حضودر صورتی که  -18

و  ضوریغیرح پذیرش در دانشجو توسط شده ثرت اطالواتیها گعارشیحضوری غیر پذیرشیدانشجو آموزشیمسیر 

 و ارسال کنید. دريافت ، پرينت و امضا نمودهمجددا فرم ها را  1800گعارش یا با استفاده از 
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 نحوه تکمیل نقص پرونده فیزیکی 

جهت رفع نقص پرونده ، دانشجو موظف است اصل مدارک را به اداره ثرت نام ت ویل نماید . در شرایط ودم حضور 

 فراهم گردیده است.نیع امکان ارسال پستی به نشانی دانشماه  کرونا(شیوع ویروس )دانشجو

 آدرس پستی دانشماه تربیت دبیر شهید رجایی جهت ارسال مدارک توسط پست سفارشی  

  16785-163صندوق پستی  - واحد ثبت نام  - دبیر شهید رجایی خ شعرانلو دانشماه تربیت –لویعان  -تهران

   16788-15811کد پستی 

 

 : برنامه هفتگي دانشجو جهت امتحانجهت مشاهده 

 88و  77است: گزارش  «در حال ثرت نام»اگر وضعیت ت صیلی شما 

 .استفاده نمایید 78و  73گعارش از   «مشغول به ت صیل»بعد از تغییر وضعیت ت صیلی شما به و 

 

 

  به نشاني :  آموزش الکترونيکي دانشگاهدر سامانه  جهت حضور در كالسهاي درس

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

 و رمز عبور شما : كد ملي مي باشد                دانشجويي      شما: شماره شناسه كاربري

 

 

 

 

 اداره خدمات رايانه و ثبت نام دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

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

