
 2اطالعیه شماره 

مقطع  تكمیل ظرفیت شدگان پذيرفته (الكترونیكيغیرحضوري )نماي ثبت نام راه

 دانشگاه صنعتي شاهرود 79-79تحصیلي كارشناسي سال 

 (70/11/9137خ روز دوشنبه مور نام ازشروع ثبت)

 

 دانشگاه( يآموزش اموراداره نام حوزه آموزشي )مرحله اول: ثبت
 

 http://golestan.shahroodut.ac.irآدرس از طريق دانشگاه  گلستان آموزشي سامانهورود به  -1

 استفاده نماييد( IEفقط از مرورگر (

 "ورود به سيستم"كليك بر روي گزينه  -2

 "ارسال"مربوطه و انتخاب دكمه در كادر  امنيتيوارد نمودن كد  -3

نموده، سپس بر روي دكمة در صفحة بعدي براي ورود به سيستم اقدام به وارد نمودن نام عبور و كلمه عبور بصورت زير  -4

 كليك نماييد: "ورود"

                  926u+ داوطلبي شماره نام عبور:     

 )تذكر: كد ملي بايد بدون خط تيره و همراه با صفرهاي ابتداي آن درج گردد(      مليشماره كلمه عبور:        

 عبور وارد نمايد.( نامرا بعنوان  9621212121u بايد مقدارباشد    1212121  بصورت فردي شماره داوطلبي)بعنوان مثال اگر 

 :از طريق مسير زير "دانشجويان جديدالورود غيرحضوريپذيرش "ورود به قسمت  -5

 دانشجويان جديدالورود غيرحضوريدانشجويان/ پذيرش  غير حضوريپذيرش دانشجو/ / آموزش منوي كاربر/

 هاي مربوطه. و چاپ فرم )شكل زير( الورودن جديدحضوري دانشجويا غيرتكميل اطالعات خواسته شده در صفحه پذيرش  -6

هاي ل كنيد. داوطلبان بايد اطالعات خواسته شده در فرميكمبه دقت تنام را  و مراحل ثبت نمودهكلمه انتخاب در هر سطر كليك روي  به ترتيب بر :تذكر

 نام دچار مشكل خواهند شد.ت در روند اجرايي ثبتصورمربوط را با دقت و بصورت كامل تكميل نمايند، در غير اين
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و نياز به صدور معافيت تحصيلي دارند، وضعيت نظام وظيفه  باشندنميخدمت يا معافيت  شدگاني كه داراي كارت پايانپذيرفته -6-1

 خود را مشمول انتخاب نمايند.

 .گرددميل تكو به طور كامل اطالعات خواسته شده با دقت  -6-2

 

 -در سيستم مشخص شده است، لذا مدارک الكترونيكي "فيزيکي "و  "فيزيکي -يالکترونيک "مدارک به دو صورت نوع  -7

و  به دانشگاه ارائهنام حضوري روز ثبتو در  (Upload) نام الكترونيكي در سيستم گلستان بارگذاريفيزيكي ابتدا در ثبت

  نام حضوري به دانشگاه تحويل داده شود.مدارک فيزيكي فقط در روز ثبت

به صورت  فقطكه  باشدمي ريال 351،111تحويل كارت دانشجويي و شارژ اوليه كارت اتوماسيون تغذيه  مبلغ الزم جهت -8

عنوان قابل استرداد مبلغ واريزي به هيچ  .باشدالكترونيكي از طريق سيستم جامع آموزشي گلستان قابل پرداخت مي

 باشد.نمي

در  ،گواهي پذيرش غير حضورياخذ بعد از انجام تمامي مراحل مشخص شده در شكل فوق و چاپ فرم مشخصات دانشجو و  -9

شده و همراه با مدارک قيد  اعالم بر اساس زمان اقدام و تكميل اطالعات در سيستم امور دانشجويي نسبت به مرحله دوم

 نماييد. شاهرود مراجعهصنعتي به دانشگاه  (نهاييحضوري )برگه گواهي پذيرش غيرحضوري، جهت پذيرش  شده در
 

  ات مهمتذكر : 
 استفاده نماييد. هاي عضو شتاب از تمامي كارت توانيد ، ميبصورت اينترنتيشهريه  پرداختپيش براي واريز  -1

بصورت  فقطكه  باشد ريال مي 511،111،2 )شبانه( نوبت دومدانشجويان كارشناسي مبلغ پيش پرداخت شهريه براي  -6

مبلغ واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد . باشد قابل پرداخت مي گلستان از طريق سيستم جامع آموزشي الكترونيكي

 باشد.نمي

سپس نام )درصد(  %ابتدا در كادر متني مقابل آن عالمت  "تولد محل"مانند  ،باشدبراي تكميل اطالعاتي كه بصورت كد مي -3

 .است كليك نماييد تا كد مربوطه نمايش داده شود)سؤال( كه قبل از كادر متني  ؟بر روي عالمت  ادامه، در شهر را تايپ نموده

 در پايين صفحه كليك نماييد. "اعمال تغييرات"بر روي دكمه  ،براي ذخيره شدن اطالعاتدر هر صفحه  -4

 در پايين صفحه استفاده نماييد. "بازگشت"براي برگشتن به صفحه قبلي از دكمه  -5

 مراجعه نماييد. پيشخوان خدمات دولتفاتر دبه  رسيد پستي درخواست تاييديه تحصيليبراي دريافت  -2

 

   shahrooduned@       اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 دانشگاه( مدیریت امور دانشجویي) دانشجویينام حوزه : ثبتدوممرحله 

و در زمان ثبت نام  بصورت غير حضوري )اينترنتي ( و به شكل ذيل مي باشد تكميل ظرفيتثبت نام دانشجويان 

دانشجويان متاهل بايد تصوير كليه صفحات شناسنامه خود و ) كارت ملي و شناسنامهكپي  حضوري الزم است

  .دندانشجويي تحويل نماي رفاه ادارهرا به  اول و دوم سند ازدواج(همسر و كپي صفحه 

( 96) جديدالورود  كارشناسي مقطعتكميل ظرفيت با عنايت به اينكه تاريخ ثبت نام غير حضوري دانشجويان      

به سامانه خدمات الكترونيك معاونت  اعالم گرديده است لذا اين عزيزان ميتوانند در تاريخ مذكور 9/11/92 از تاريخ

 اقدام نمايند. ( مراجعه و نسبت به ثبت نام http://stu.shahroodut.ac.irدانشجويي )
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 نحوه ثبت نام:

 (http://stu.shahroodut.ac.irدانشجويي)ورود به سايت معاونت  .1

 

وارد نمودن نام كاربري و رمز ورود كه براي كليه دانشجويان شماره دانشجويي بعنوان نام كاربر و شماره  .2

م كد ملي آنان عدد صفر شناسنامه يا كدملي بعنوان رمز عبور تعريف شده است.) دانشجوياني كه رقم اول و دو

 ميباشد نياز به وارد نمودن آن نميباشد.(

 

 (هفت از مرحله يک تا  ) گانههفتتکميل مراحل .3

ثبت نام و درخواست خوابگاه حداكثر تا مورخ ورود به سامانه خدمات الكترونيك معاونت دانشجويي جهت .4

11/11/96  

 

 نحوه انتخاب اتاق و پرداخت اينترنتي : الف :

خواهد اعالم  16/11/92تا تاريخ ، موافقت و يا عدم موافقت خوابگاه را يي وابگاهها در سيستم معاونت دانشجوامورخ

اجاره نسبت به انتخاب اتاق و واريز مبلغ  14/11/92 مورخ حداكثرتا بايست دانشجو ميدر صورت موافقت، نمود و

 بصورت اينترنتي اقدام نمايد.بها را 

  تخت و نفر پنجم فاقـد  4نفره داراي  5اتاقهاي نفره  مختص خوابگاه پسران مي باشد. 3و 6اتاقهاي

 تخت مي باشد كه بين اعضاي اتاق بصورت چرخشي و يا توافقي جابجا مي شود.
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با عنايت به اينكه واريز اجاره بها به صورت اينترنتي انجام مي پذيرد الزم است دانشجويان عزيز قبل از انتخاب   

و تاريخ انقضاء كارت بانك خود  CVV2نسبت به تكميل موجودي و دريافت رمزدوم )پرداخت اينترنتي( و اتاق 

اقدام نمايند و ابتدا فايل راهنماي واريز اينترنتي اجاره بهاي خوابگاه ملكي  را از همين سايت ) قسمت آخرين 

م خوابگاه را پرينت گرفته و هنگام تحويل اطالعيه ها( دريافت و طبق موارد مندرج در آن اقدام نموده وسپس فر

 اتاق به مسئول خوابگاه ارائه نمايد .

 

 پس از پرداخت مبلغ اجاره بها كد رهگيري و شماره پرداخت را جهت پيگيري احتمالي يادداشت نماييد. 

نت گرفته بايست فرم مربوطه را پريفرم خوابگاه فعال خواهد شد و دانشجو مي اجاره بها ،پس از واريز مبلغ  

 و هنگام مراجعه به خوابگاه به اداره سرپرستي خوابگاه ارائه نمايد.

درصورت بروز هرگونه مشكل احتمالي درهنگام انتخاب اتاق يا پرداخت مبلغ  ازطريق ارسال پيام همراه با  

ساعت  24شماره تماس دانشجو جهت مديريت خوابگاه در سامانه معاونت دانشجويي اقدام و حداكثر تا 

 پاسخ آنرا دريافت نمايند. 

 

 دانشجوييوام  ب:

پس از دريافت نمونه فرم  25/11/96وامهاي دوره روزانه و نوبت دوم حداكثر تا تاريخ كليه  دانشجويان متقاضي -1

تعهد محضري از سايت معاونت دانشجويي )صفحه اول سايت قسمت باالي صفحه فرمهاي دانشجويي( فرم مذكور را 

) كه بايد ني ضامنپرينت نموده و شخصا به همراه يك ضامن و با در دست داشتن شناسنامه و فتوكپي حكم كارگزي

اصل تعهدنامه را به همراه  كاركنان رسمي يا پيماني باشد( به دفترخانه هاي اسناد رسمي در سراسر كشور مراجعه و

فتوكپي حكم كارگزيني و نامه كسر از حقوق ضامن كه بعنوان صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وتحقيقات و 

 ويي دانشگاه تحويل نمايند .فناوري صادر گرديده به اداره رفاه دانشج

 ضمنا افراد واجدشرايط كه ميتوانند ضامن شوند در قسمت فرمهاي دانشجويي اعالم گرديده است .

ارائه كپي شناسنامه ، كارت ملي ، كارت دانشجويي به اداره رفاه دانشجويي) ضمنا دانشجويان متاهل دوره روزانه  -2

 كپي از كليه صفحات شناسنامه خود و همسر به همراه كپي صفحه اول و دوم سند ازدواج (

بانك تجارت شعبه دانشگاه به  25/11/96دانشجويان دوره روزانه متقاضي وام مي بايست حداكثر تا تاريخ  -3

 مراجعه و نسبت به افتتاح حساب بانكي اقدام نموده و شماره حساب خود را به اداره رفاه اعالم نمايند.

راهنماي چگونگي ثبت نام اينترنتي وام ها در سامانه خدمات دانشجويي موجود مي باشد و كليه دانشجويان مي  -4

 ثبت نمايند. http//bp.swf.irبايست تقاضاي خود را در سايت

 


