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 ثبسوِ سعبلي

 تا استفادُ اصٍ  آصهَى ًيوِ هتوشوض لاتل تَخِ پزيشفتِ شذگاى  -2اعالعيِ شواسُ  

دس 96-97تحصيليسال وتشي د (تذٍى آصهَى) سْويِ هوتاصيي  

شاّشٍدصٌعتي ًشگاُ اد   
 

شفتِ ٍ ّوچٌيي پزي دس ايي داًشگاُ 96-97  سال تحصيلي دوتشيدٍسُ ّاي آصهَى ًيوِ هتوشوض  پزيشفتِ شذگاى

)وِ لثال اساهي آًْا اص  )تذٍى آصهَى(تا استفادُ اص سْويِ هوتاصيي  96-97  سال تحصيليشذگاى دٍسُ دوتشي 

  13/6/66    تاسيخخْت ثثت ًام ايٌتشًتي اص  تايستي اتتذا عشيك دفتش استعذادّاي دسخشاى اعالم شذُ است(

 /:shahroodut.ac.irgolestanhttp.شاّشٍد صٌعتي داًشگاُ  سيستن آهَصشي گلستاىتِ    16/6/66لغايت  

 (يٌتشًتيا )الىتشًٍيىي اٍليِ ثت ًامثهشاحل  "(ؼيشحضَسي ) الىتشًٍيىي ثثت ًام "ساٌّواي وليه سٍيٍ تا  وٌٌذهشاخعِ 

 (ًْايي) حضَسي تِ ٌّگام ثثت ًامٍ سپس  دسيافت ًوايٌذ الىتشًٍيىي ٍ گَاّي پزيششَدُ ًوسا هشاّذُ ٍ تىويل 

  شاّشٍد تِ ّوشاُ داشتِ تاشٌذ.صٌعتي تِ داًشگاُ اسائِ تشاي ايي گَاّي سا 

 يي اعالعيِ لشاسداسد(ٌّواي ثثت ًام ايٌتشًتي دس ريل ا)سا

ثثت تشاي  ساعات هشاخعِ. هي تاشذ 20/6/96شٌثِ دٍ وليِ پزيشفتِ شذگاى دس سٍصثثت ًام حضَسي صهاى  -الف 

ٍ هىاى ثثت ًام ًيض دس هحل پرشديس هشورضي      14– 30/16اس ساعت  عصش     ٍ   6 – 12اس ساعت  صثح : ًام حضَسي

 خَاّذ تَد.  )ميدان هفت تير( شاّشٍد صٌعتي اُ گداًش

 

تِ  (16/6/96 لؽايت 13/6/96) ىيالىتشًٍي اعالم شذُ تشاي ثثت ًام دس تاسيخْايتِ ايي داًشگاُ تزوش هْن : هشاخعِ حضَسي 

اعرالم   هغاتك تاسيخ(  ًْايي حضَسي ) ٍ ثثت ًام خْت تحَيل هذاسنتايستي فمظ پزيشفتِ شذگاى ٍ  ثَدُّيچ عٌَاى الصم  ً

 .ًوايٌذداًشگاُ هشاخعِ  تِ ايي تٌذ ب ايي اعالعيِ تِ ّوشاُ هذاسن اشاسُ شذُ دس 20/6/96شذُ 
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:نهايي() مدارک مورد نیاز به هنگام ثبت نام حضوری -ب  
وِ دس آى هعذل دٍسُ واسشٌاسي  آى تصَيش واسشٌاسي اسشذ ٍ هذسن واسشٌاسي ٍهَلت يا گَاّي  داًشٌاهِ -1

  ليذ شذُ تاشذ.ٍ واسشٌاسي اسشذ 

      تاشذ  شذُ تايذ عالٍُ تش اسائِ هذسن واسشٌاسي ،هذسوي وِ هعذل دٍسُ واسداًي دس آى روش فاسغ التحصيالى دٍسُ ّاي واسشٌاسي ًا پيَستِ:1تثصشُ 

  ًيض اسائِ ًوايٌذ.

:پزيشفتِ شذگاًي وِ تِ دالئلي لادس تِ اسائِ اصل هذسن واسشٌاسي اسشذ ًوي تاشٌذ الصم است اصل گَاّي تاييذ شذُ تَسظ داًشگاُ هحل 2تثصشُ

 اسائِ ًوايٌذ.( 96)فشم هخصَص پزيشفتِ شذگاى آصهَى دوتشي ٍسٍدي 1 پیوستفرم تحصيل سا عثك 

ي ،تِ عثاست ديگش دس صهاى ثثت ًام تشاي ششوت دس ايي آصهَى داًشدَشًَذ فاسغ التحصيل هي 31/6/9613تاسيخ  پزيشفتِ شذگاًي وِ تا :3تثصشُ 

تَسظ هَسسِ آهَصش عالي هحل  (30/11/1395حذاوثش تا  تاسيخ( تا 20) تا (0تشاساس) آًاىالصم است هعذل ول ٍاحذ ّاي گزساًذُ  تَدُ اًذ، سال آخش

ِ ايي اعالعيِ دسج ٍ پس اص تاييذ ت  ٍاحذ ّاي گزساًذُ(تعذاد هعذل ٍ هخصَص )فشم  2فشم پيَستدس  اسشذالتحصيلي دٍسُ واسشٌاسي  فاسغ

ٍ  سا ًيض تىويل 1پیوست فرم دس صَست عذم صذٍس هذسن واسشٌاسي اسشذ پزيشفتِ شذُ تايستي عالٍُ تش آى  اسائِ گشدد. حضَسي گام ثثت ًامٌّ

 دس صهاى ثثت ًام اسائِ ًوايذ.  پس اص تاييذ

.)حتي ؼيش سسوي( ٍواسشٌاسي اسشذ سيضًوشات دٍسُ واسشٌاسي -2

  .تصَيش اص توام صفحات شٌاسٌاهِ اصل ٍ -3

. واست هلي صَيش اصاصل ٍ ت -4

 .خذيذ   3* 4 عىس ِلغع  سِ -5

 .آى اص تصَيشيه ًظام ٍظيفِ ٍ ٍضعيت ن هشتَط تِ هذس -6

 3فشم پيَست ِ يا هَافمت وتثي ٍ تذٍى ليذ ٍ ششط ساصهاى هتثَع تشاي واسهٌذاى دٍلت.حىن هشخصي ساالً -7

هْش  يا ٍصاست خْاد وشاٍسصي تا اهضاء ٍ هعشفي ًاهِ سسوي اص ستاد هشتشن سپاُ پاسذاساى اًمالب اسالهي ٍ-8

 .پزيشش شذُ اًذ ُسْويِ سصهٌذ اص وِ تشاي پزيشفتِ شذگاًي ّش يه اص سٍساي اسگاًْا 

  .الىتشًٍيىيثثت ًام صهاى دس  ؼيشحضَسي شگَاّي پزيشفشم اص پشيٌت  -9

دس صهاى ثثت ًام ضشٍسي هَاسد ريل( تِ هٌظَس احشاص تَاًايي دس صتاى اًگليسي)هغاتك اسائِ هذسن صتاى  -10

 است.

اظ آظهَى  470لل ًوطُ وست حسا . IELTS .3اظ آظهَى  5وست حسالل ًوطُ  .MSRT  2.اظ آظهَى  50وست حسالل ًوطُ  .1    

TOLIMO.  4.  ُاظ آظهَى  470وست حسالل ًوطTOEFL PBT . 5.  ُاظ آظهَى  60وست حسالل ًوطTOEFL IBT.  6.  وست حسالل

. وست 8 .(TMUEاظ آظهَى ظثبى زاًطگبُ سطثیز هسضس ) 50وست حسالل ًوطُ  .7  .(UTEPTاظ آظهَى ظثبى زاًطگبُ سْطاى ) 50ًوطُ 

 اظ آظهَى ثسٌسگي ظثبى زاًطگبُ ضیطاظ. 50حسالل ًوطُ 

 

هخصَص پزيشفتِ شذگاى سْويِ )ٍ اسائِ تشي هشخصات تشسسي صالحيت عوَهي   الصاق عىس ،تىويل -11

  4 پيَست  فشم تذٍى آصهَى( -هوتاصيي
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 : تذمز ّاي هْن

مِ ثبت ًام اًجام ثبت ًام النتزًٍيني قبل اس ثبت ًام حضَري الشاهي بَدُ ٍ اس پذيزفتِ شذگاًي   -1

حضَري النتزًٍيني خَد را در تاريخْاي اعالم شذُ بِ طَر ماهل اًجام ًذادُ باشٌذ ثبت ًام 

بِ عول ًخَاّذ آهذ.)ًْايي( 

)هذارك اعالم شذُ در بٌذ ب ايي اس پذيزفتِ شذگاًي مِ در سهاى ثبت ًام حضَري ّزيل اس هذارك آًْا    -2

)ًْايي( بِ عول ًخَاّذ آهذ. ًاقص باشذ بِ ّيچ عٌَاى ثبت ًام  اطالعيِ(

ّشيٌِ پزداخت شذُ بِ عٌَاى علي الحساب شْزيِ تَسط پذيزفتِ شذگاى دٍرُ ًَبت دٍم ٍ پزديس -3

.ّيچ عٌَاى قابل استزداد ًخَاّذ بَدخَدگزداى بِ 

بِ هٌشلِ اًصزاف اس تحصيل  ثبت ًام حضَري )ًْايي( جْتعذم هزاجعِ در تاريخْاي اعالم شذُ  -4

هطابق داًشجَي اًصزافي رفتار خَاّذ شذ. شذُ با پذيزفتٍِ  تلقي شذُ

 

 ساال  اٍل ًیوسال دٍسُ ّاي دکتشي دس شذگاى اص پزیشفتِ ًام ثبت جْت علي الحساب شْزيِ  ضوٌا هبلغ

 هی باشذ. جذٍل ریل ششح بِ 96-97تحصیلی 
 

 هبلغ ػلی الحساب دٍسُ

 ٍ پٌج هیلیَى سیال( سیال )سی 35000000               ًَبت دٍم -دکتشي

 سیال )چْل هیلیَى سیال( 40000000 پشدیس خَد گشداى -دکتشي
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 بسوِ تؼالی                                            

 ضوبضُ:                                                                                                                   

 سبضيد:                                                                                                                  

 

 .........................................................................ساصهاى  اص اداسُ/

 شاّشٍدصٌؼتی بِ داًشگاُ 

وبضهٌس  ........... .............................................................................................................................ذبًن  احشطاهبً ثسيٌَسیلِ ثِ اطالع هي ضسبًس ثجز ًبم ٍ ازاهِ سحػیل آلبي/ با سالم

زٍضُ ....................................................................................................................... سبظهبى زض همطع وبضضٌبسي اضضس / زوشطي ضضشِ  ي( ايي ازاضُ/دیوبً آظهبيطي/ ضسوي )لطعي/

 م هي گطزز.آى زاًطگبُ ثالهبًع اعال 96-97دطزيس ذَزگطزاى زض سبل سحػیلي  ًَثز زٍم/ ضٍظاًِ/

 

 سبظهبى: هعبٍى ازاضي ٍ هبلي ازاضُ/ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ضئیس/

 هضبء:ا

 هْط ازاضُ/ سبظهبى:
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ساسمان سىجش آمًسش  79/79سال تحصيلي  مقطع دکتزي ويمه متمزکشراهىماي ثبت وام الكتزيويكي پذيزفته شدگان 

 (بدين آسمًنسهميه ممتاسيه )کشًر ي پذيزفته شدگان 

 
 (31/9/1379شزيع ثبت وام الكتزيويكي اس تاريخ )

 

( ولیِ 96ضْطيَض هبُ  20ثِ اطالع دصيطفشِ ضسگبى هحشطم هي ضسبًس زض ظهبى هطاجعِ ثِ زاًطگبُ ثطاي ثجز ًبم حضَضي )  ًكات لابل تَجِ:

ضا ثِ ّوطاُ  69ضسگبى همبطع سحػیالر سىویلي  سبل  ايي زاًطگبُ زضذػَظ ثجز ًبم اظ دصيطفشِ  2هساضن اضبضُ ضسُ زض اطالعیِ ضوبضُ 

  دس غیش ایٌصَست اص ثبت ًام آًْا هواًؼت بؼول خَاّذ آهذ.زاضشِ ثبضٌس 

بضس ثب سَجِ ثِ ايٌىِ ولیِ هساضن ثجز ًبهي زض دطًٍسُ زاًطجَ ثبيگبًي هي ضَز، سحَيل آى ثِ زاًطجَيبى سب دبيبى سحػیالر اهىبى دصيط ًوي ث

گطزز اظ سوبهي هساضن وذي ثطاثط ثب اغل سْیِ ًوَزُ ٍ ّوچٌیي فبيل اسىي ضسُ آى ضا ًعز ذَز ًگْساضيس، زض غیط ايٌػَضر  لصا سَغیِ هي

 زاًطگبُ زض لجبل سحَيل وذي هساضن ّیچگًَِ هسئَلیشي ثطعْسُ ًساضز.

ا دصيطفشِ ضسگبى هي ثبيسشي زض ٌّگبم ثجز ًبم زلز الظم ، لصغیش لابل استشداد هی باشذولیِ هجبلغ ٍاضيعي سَسط دصيطفشِ ضسگبى ثِ حسبة زاًطگبُ  

 ضا ثِ عول آٍضًس.
 

 * مرحله اول: ثبت نام حوزه آموزشي )مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه(
 

 ut.ac.irhttp://golestan.shahroodٍضٍز ثِ سیسشن جبهع آهَظضي زاًطگبُ اظ ططيك آزضس  -1

 اسشفبزُ ًوبيیس( IEفمط اظ هطٍضگط (

 "ٍضٍز ثِ سیسشن"ولیه ثط ضٍي گعيٌِ  -2

 "ارسال"ٍاضز ًوَزى وس اهٌیشي زض وبزض هطثَطِ ٍ اًشربة زووِ  -3

 Continue to this website (not"يب ولیه ثط ضٍي دیغبم  IE6" در Security Alert"زض وبزض دیغبم  "YES"اًشربة  -4

recommended). در "IE7 ثبالسط ٍ. 

 "ٍضٍز "زض غفحة ثعسي ثطاي ٍضٍز ثِ سیسشن السام ثِ ٍاضز ًوَزى ًبم عجَض ٍ ولوِ عجَض ثػَضر ظيط ًوَزُ، سذس ثط ضٍي زووة  -5

 ولیه ًوبيیس:

 

 ( ًبم عجَض جْز دصيطفشِ ضسگبى همطع زوشطي اظ ططيك آظهَى سطاسطي سبظهبى سٌجص آهَظش وطَض :   لفا

                961Sضوبضُ زاٍطلجي +   

 ولوِ عجَض:        ضوبضُ هلي      )سصوط: وس هلي ثبيس ثسٍى ذط سیطُ ٍ ّوطاُ ثب غفطّبي اثشساي آى زضج گطزز(
 ضا ثعٌَاى ًبم عجَض ٍاضز ًوبيس.(  9611218180Sثبضس  ثبيس همساض   1212121اٍطلجي فطزي ثػَضر  )ثعٌَاى هثبل اگط ضوبضُ ز

 

 ( :    ثسٍى آظهَى -سْویِ هوشبظييطع زوشطي )جْز دصيطفشِ ضسگبى ثسٍى آظهَى هم( ًبم عجَض ة

                961Sضوبضُ هلي +  

 ثبيس ثسٍى ذط سیطُ ٍ ّوطاُ ثب غفطّبي اثشساي آى زضج گطزز( ولوِ عجَض:        ضوبضُ هلي      )سصوط: وس هلي
 ضا ثعٌَاى ًبم عجَض ٍاضز ًوبيس.(  4159614591734Sثبضس  ثبيس همساض    4154571934)ثعٌَاى هثبل اگط ضوبضُ هلي فطزي ثػَضر  

 اظ ططيك هسیط شيل: "دصيطش غیطحضَضي زاًطجَيبى جسيسالَضٍز"ٍضٍز ثِ لسوز  -6

 هَظش/ زاًطجَ/ دصيطش غیط حضَضي زاًطجَيبى/ دصيطش غیطحضَضي زاًطجَيبى جسيسالَضٍزهٌَي وبضثط/ آ

 ّبي هطثَطِ اظ هسیط گعاضضْب. سىویل اطالعبر ذَاسشِ ضسُ زض غفحِ دصيطش ايٌشطًشي )ضىل ظيط( ٍ چبح فطم -7

http://golestan.shahroodut.ac.ir/
https://172.16.2.20/Forms/AuthenticateUser/setcid.aspx?cid=35da8e25-a69a-4b2b-a601-7f28d3fe6bfb
https://172.16.2.20/Forms/AuthenticateUser/setcid.aspx?cid=35da8e25-a69a-4b2b-a601-7f28d3fe6bfb
https://172.16.2.20/Forms/AuthenticateUser/setcid.aspx?cid=35da8e25-a69a-4b2b-a601-7f28d3fe6bfb
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سصوط: زاٍطلجبى هحشطم ثبيس اطالعبر ذَاسشِ ضسُ زض فطم ّبي هطثَطِ ضا ثب زلز ٍ ثػَضر وبهل سىویل ًوبيٌس، زض غیط ايٌػَضر زض 

 ضًٍس اجطايي ثجز ًبم زچبض هطىل ذَاٌّس ضس.

 

 
 

زاضًيس، ٍعيعیز ًميبم ٍهیفيِ ذيَز ضا       دصيطفشِ ضسگبًي وِ زاضاي وبضر دبيبى ذسهز يب هعبفیز ًجبضٌس ٍ ًیبظ ثِ غسٍض هعبفیز سحػيیلي  -7-1

 هطوَل اًشربة ًوبيٌس.

 ثبيسز اطالعبر ذَاسشِ ضسُ ضا ثب زلز سىویل ًوبيیس. )اطالعبر زاًطجَ( هي 3ٍ 2ّبي  زض ظيط فطم -7-2

 

 

طًشيي، اظ ططييك   ضييبل ثيِ غيَضر ايٌش    سیصذ ٍپٌجاُ ّاضاس ثبيسز هجلغ  ثطاي سحَيل وبضر زاًطجَيي ٍ ضبضغ اٍلیِ وبضر اسَهبسیَى سغصيِ هي -2

 ّبي عضَ ضجىِ ضشبة ٍاضيع گطزز. وبضر

 اضسبل فبيل هساضن: زض ايي هطحلِ زاًطجَ ثبيس هساضن هَضزًیبظ دصيطش غیط حضَضي ضا اثشسا اسىي ًوَزُ ٍ ضٍي ويبهذیَسط ذيَز شذیيطُ ًوبييس.     -9

 آًْب ًوبيس. Uploadسذس السام ثِ 

 "ثبظگطيز "بم گیطز. دس اظ آًىِ ولیِ هساضن الظم ضا اضسبل ًوَزيس ثب اسشفبزُ اظ آيىَى ايي عولیبر ثبيس ثطاي ولیِ هساضن هَجَز زض جسٍل اًج

 ٍاضز فطم دصيطش غیط حضَضي ضسُ ٍ هطحلِ ثعسي ضا زًجبل وٌیس.

ُ سذس چٌبًچِ زض اضسبل هساضن اضشجبّي ضخ زاز ٍ لػس حصف هسضن هَضز ًمط ضا زاضشیس اثشسا هسضن هَضز ًمط ضا اظ زاذل جسٍل اًشربة ًوَز

 آى هسضن ضا حصف ًوبيیس. "حصف"ثب ولیه ضٍي آيىَى 

ثبيسيشي   ، اثشيسا هيي   زضيبفز ضوبضُ زاًطيجَيي ٍ  ثعس اظ اًجبم سوبهي هطاحل هطرع ضسُ زض ضىل فَق ٍ چبح فطم گَاّي دصيطش غیط حضَضي -10

السام ًوَزُ ٍ زض ًْبييز    (ساٌّواریل ایي  ) هَجَد دساهَض زاًطجَيي ضاٌّوبيًسجز ثِ سىویل اطالعبر زض سیسشن اهَض زاًطجَيي ثط اسبس 

ضيبّطٍز  غٌعشي ثط اسبس ظهبًجٌسي اعالم ضسُ ٍ ّوطاُ ثب هساضن لیس ضسُ زض ثطگِ گَاّي دصيطش غیطحضَضي، جْز دصيطش ًْبيي ثِ زاًطگبُ 

 هطاجعِ ًوبيیس.

 

 

 



 

 11 

 

 تزکش:   

ثيطاي ٍاضييع عليي الحسيبة ضيْطيِ ثػيَضر        ٍ ديطزيس ذَاضظهي)ذيَزگطزاى( هیشَاًٌيس    دصيطفشِ ضسگبى زٍضُ ّبي ًَثز زٍم -1

 ّبي عضَ ضجىِ ضشبة اسشفبزُ ًوبيٌس.   ايٌشطًشي، اظ سوبهي وبضر

 ثبضس. ضيبل هي هیلیَى سی ٍ پٌج، زٍضُ ّبي ًَثز زٍم زوشطيهجلغ علي الحسبة ثطاي دصيطفشِ ضسگبى همطع  

ضييبل    هیلیاَى چْال  دطزيس ذَاضظهي )ذَزگطزاى(  ، زٍضُ ّبيزوشطيهجلغ علي الحسبة ثطاي دصيطفشِ ضسگبى همطع            

  ثبضس. هي

 

، لصا دصيطفشِ ضسگبى هيي ثبيسيشي   غیش لابل استشداد هی باشذولیِ هجبلغ ٍاضيعي سَسط دصيطفشِ ضسگبى ثِ حسبة زاًطگبُ  -2

 زض ٌّگبم ثجز ًبم زلز الظم ضا ثِ عول آٍضًس.

اثشسا زض وبزض هشٌي همبثل آى عالهز %  )زضغس( سذس ًيبم   "سَلسهحل "هبًٌس  ،ثبضسثطاي سىویل اطالعبسي وِ ثػَضر وس هي -3

ضْط ضا سبيخ ًوَزُ، زض ازاهِ ثط ضٍي عالهز ؟ )سؤال( وِ لجل اظ وبزض هشٌي اسز ولیه ًوبيیيس سيب ويس هطثَطيِ ًويبيص زازُ      

 ضَز.

 وبيیس.زض دبيیي غفحِ ولیه ً "اعوبل سغییطار"زض ّط غفحِ ثطاي شذیطُ ضسى اطالعبر، ثط ضٍي زووِ  -4

 زض دبيیي غفحِ اسشفبزُ ًوبيیس. "ثبظگطز"ثطاي ثطگطشي ثِ غفحِ لجلي اظ زووِ  -5

 

 

 

 
 

 

مرحله دوم: ثبت نام حوزه دانشجويي )مديريت امور دانشجويي دانشگاه(*   

 

 

ثبت ًام داًشجَیاى ػضیض جذیذالَسٍد بصَست غیش حضَسي )ایٌتشًتی ( ٍ بِ شكل ریل هی باشذ ٍ دس صهاى 

َسي الصم است کپی کاست هلی ٍ شٌاسٌاهِ) داًشجَیاى هتاّل بایذ تصَیش کلیِ صفحات ثبت ًام حض

شٌاسٌاهِ خَد ٍ ّوسش ٍ کپی صفحِ اٍل ٍ دٍم سٌذ اصدٍاج(سا بِ ًوایٌذُ اهَس داًشجَیی دس سالي ثبت ًام 

 ذ .ٌتحَیل ًوای

  13/6/96 ( اظ سبضيد96) سيسالَضٍزجهمطع زوشطي ثب عٌبيز ثِ ايٌىِ سبضيد ثجز ًبم غیط حضَضي زاًطجَيبى      

ثِ سبهبًِ ذسهبر الىشطًٍیه هعبًٍز  اعالم گطزيسُ اسز لصا ايي ععيعاى هیشَاًٌس زض سبضيد هصوَض 16/6/96لغایت

 م ًوبيٌس.السا ( هطاجعِ ٍ ًسجز ثِ ثجز ًبم http://stu.shahroodut.ac.ir) ثِ آزضس زاًطجَيي

http://stu.shahroodut.ac.ir/


 

 12 

 :م خَابگاًُحَُ ثبت ًا

 (http://stu.shahroodut.ac.irٍضٍز ثِ سبيز هعبًٍز زاًطجَيي) .1

 

ٍاضز ًوَزى ًبم وبضثطي ٍ ضهع ٍضٍز وِ ثطاي ولیِ زاًطجَيبى ضوبضُ زاًطجَيي ثعٌَاى ًبم .زض لسوز ٍضٍز ثِ سیسشن 2

ضٌبسٌبهِ يب وسهلي ثعٌَاى ضهع عجَض سعطيف ضسُ اسز.) زاًطجَيبًي وِ ضلن اٍل ٍ زٍم وس هلي آًبى وبضثط ٍ ضوبضُ 

 عسز غفط هیجبضس ًیبظ ثِ ٍاضز ًوَزى آى ًویجبضس.(

 (ّفت اص هشحلِ یک تا  ) گاًِّفتتكویل هشاحل .3     

طغ لبلی خَد داًشجَیاى دکتشي هی بایست ّیچگًَِ بذّی هؼَلِ بابت ٍاهْاي هما تزکش هْن:

ًذاشتِ باشٌذ ٍ الصم است بشاي داًشجَیاى هزکَس تَسط اداسُ سفاُ داًشگاُ همطغ لبلی دس 

،تسَیِ حساب یا صذٍس دفتشچِ اًجام  داًشجَیاى اتَهاسیَى صٌذٍق سفاُ 2سیستن فاص 

 پزیشد.دس غیش ایٌصَست بِ ًاهبشدُ خَابگاُ ٍ ٍام تؼلك ًخَاّذ گشفت.

 .19/6/96حساوثطسب هَضخ  الىشطًٍیه هعبًٍز زاًطجَيي جْز اًشربة اسبق ٍ دطزاذز ٍجِ آى .ٍضٍز ثِ سبهبًِ ذسهبر4

 

 الف : ًحَُ اًتخاب اتاق ٍ پشداخت ایٌتشًتی :

http://stu.shahroodut.ac.ir/
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سبعز ثعس اظ زضذَاسز ايٌشطًشي ذَاثگبُ زاًطجَ، هَافمز ٍ يب عسم  24 اهَضذَاثگبّْب زض سیسشن هعبًٍز زاًطجَيي ،

ًسجز ثِ اًشربة اسبق  19/6/96ي ًوبيس ٍ زض غَضر هَافمز، زاًطجَ هي ثبيسز حساوثطسب هَضخ هَافمز ذَاثگبُ ضا اعالم ه

  ٍ ٍاضيع هجلغ ثػَضر ايٌشطًشي السام ًوبيس.

از سوی صندوق رفاه دانشجویان خوابگاههای کلیه دانشگاهها رتبه بندی گردیده ،اجاره  65-66درسال تحصیلی  

صندوق رفاه  77/4/65مورخ  7777/037ندی صورت گرفته طی نامه شماره بهای هرخوابگاه با توجه به رتبه ب

   دانشجویان به شرح ذیل اعالم گردیده است:

تلَوْاي يه ، دٍ، سِ ، چْاس ، پٌح پشديرس هشوضي ٍ تلَن تصيشت ، ٍاليت ٍ  : خوابگاههـای برادران

 ّذايت )پشديس  هٌْذسي( 

 سيال   5335808ًفشُ    2اتالْاي   -1

 سيال    4268645ًفشُ      4ي اتالْا -2

 سيال   3735068ًفشُ   5اتالْاي  -3

 سيال   3735068ًفشُ   6اتالْاي  -4

 سيال      3201481ًفشُ   8اتالْاي  -5

 سيال    4268645 :خَاتگاُ هيش اتَعالةخَاتگاُ خَاّشاى :

 

 ًىتِ:هثلػ اخاسُ تْاء تاتت دٍ ًيوسال هي تاشذ.

 

  تخت ٍ ًفش پٌدن فالرذ تخت هي تاشذ وِ تيي اعضاي اتاق  4داساي ًفشُ  خَاتگاُ پسشاى  5اتالْاي

 تصَست چشخشي ٍ يا تَافمي خاتدا هي شَد. 

  ِالصم تِ روش است  تا عٌايت تِ ايٌىِ اص ًظش تْذاشتي تشه ٍسيلِ اي شخصي هي تاشذ، لزا ولي

 خَاتگاّْا فالذ تشه تَدُ ٍ  تْيِ تشه تعْذُ داًشدَ هي تاشذ.

    ِايٌىِ ٍاضيع اجبضُ ثْب ثِ غَضر ايٌشطًشي اًجبم هي دصيطز الظم اسز زاًطجَيبى ععيع لجل اظ اًشربة اسبق ثب عٌبيز ث

ٍ سبضيد اًمضبء وبضر ثبًه ذَز السام ًوبيٌس  CVV2ًسجز ثِ سىویل هَجَزي ٍ زضيبفز ضهعزٍم )دطزاذز ايٌشطًشي( ٍ 

هلىي  ضا اظ ّویي سبيز ) لسوز آذطيي اطالعیِ ّب( زضيبفز ٍ اثشسا فبيل ضاٌّوبي ٍاضيع ايٌشطًشي اجبضُ ثْبي ذَاثگبُ 

ٍ طجك هَاضز هٌسضج زض آى السام ًوَزُ ٍسذس هعطفیٌبهِ ذَاثگبُ ضا دطيٌز گطفشِ ٍ ٌّگبم سحَيل اسبق ثِ هسئَل 

 ذَاثگبُ اضائِ ًوبيس .

 ي ذَاثگبُ ذبضج هي گطزز.سبعز،زاًطجَ اظ اٍلَيز ٍاگصاض 48زض غَضر اًشربة اسبق ٍ عسم ٍاضيع هجلغ حساوثط سب  
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 اسشفبزُ ًوبيیس. Google chromeسصوط: جْز سَْلز زض ٍاضيع هجلغ اجبضُ ثْبء اظ هطٍض گط  

 دس اظ دطزاذز هجلغ اجبضُ ثْب وس ضّگیطي ٍ ضوبضُ دطزاذز ضا جْز دیگیطي احشوبلي يبززاضز ًوبيیس. 

س ٍ زاًطجَ هي ثبيسز هعطفیٌبهِ هطثَطِ ضا دطيٌز دس اظ ٍاضيع هجلغ اجبضُ ثْب ، هعطفیٌبهِ ذَاثگبُ فعبل ذَاّس ض 

گطفشِ ٍ جْز سبيیسزض ظهبى ثجز ًبم حضَضي  ثِ ًوبيٌسُ  اهَض ذَاثگبُ زض سبلي ثجز ًبم هطاجعِ ًوبيس زض غیط 

 ايٌػَضر ذَاثگبُ ثِ آًبى سحَيل ًرَاّس ضس.  

اظططيك اضسبل دیبم ، ّوطاُ ثب ضوبضُ   زضغَضر ثطٍظ ّطگًَِ هطىل احشوبلي زضٌّگبم اًشربة اسبق يب دطزاذز هجلغ 

سبعز دبسد آًطا زضيبفز  24سوبس زاًطجَ جْز هسيطيز ذَاثگبُ زض سبهبًِ هعبًٍز زاًطجَيي السام ٍ حساوثط سب 

 ًوبيٌس. 

 اسكاى داًشجَیاى دس خَابگاُ صهاى ششٍع کالسْا هی باشذ. ًكتِ:

 .ًذاسد ًَبت دٍم خَابگاُ بِ داًشجَیاى دٍسُ  شاّشٍد ّیچگًَِ تؼْذي ًسبت بِ ٍاگزاسيصٌؼتی  داًشگاُ 

اها جْت سفاُ حال ایي دستِ اص داًشجَیاى ،خَابگاُ خَدگشداى با ظشفیت هحذٍد دس ًظش گشفتِ شذُ است 

الذام ٍ هبالغ اجاسُ بْاء  4.داًشجَیاى هتماضی هی تَاًٌذ ًسبت بِ تكویل فشم دسخَاست خَابگاُ هطابك بٌذ 

 .َدگشداى لابل سٍیت استدس اطالػیِ خَابگاُ خ

 

 

 ٍام داًشجَیی .ب

دس اظ زضيبفز ًوًَِ فطم سعْس  15/7/96حساوثط سب سبضيد ٍاهْبي زٍضُ ضٍظاًِ ٍ ًَثز زٍم ولیِ  هشمبعيزاًطجَيبى  -1

)غفحِ اٍل سبيز لسوز ثبالي غفحِ فطهْبي زاًطجَيي( فطم هصوَض ضا دطيٌز  هحضطي اظ سبيز هعبًٍز زاًطجَيي

وبضوٌبى ) وِ ثبيس ثب زض زسز زاضشي ضٌبسٌبهِ ٍ فشَوذي حىن وبضگعيٌي عبهيب ثِ ّوطاُ يه عبهي ٍ ًوَزُ ٍ ضرػ

ثِ ّوطاُ فشَوذي حىن  ضا اغل سعْسًبهِ اسٌبز ضسوي زض سطاسط وطَض هطاجعِ ٍّبي ضسوي يب دیوبًي ثبضس( ثِ زفشطذبًِ 

ثِ َيبى ٍظاضر علَم ٍسحمیمبر ٍ فٌبٍضي غبزض گطزيسُ وِ ثعٌَاى غٌسٍق ضفبُ زاًطج عبهيٍ ًبهِ وسط اظ حمَق وبضگعيٌي 

 .سحَيل ًوبيٌس زاًطجَيي زاًطگبُ ازاضُ ضفبُ 

 عوٌب افطاز ٍاجسضطايط وِ هیشَاًٌس عبهي ضًَس زض لسوز فطهْبي زاًطجَيي اعالم گطزيسُ اسز .

طي جسيس زض ّط همطع سٌس سعْس هحضطي همبطع لجلي زاًطجَيبى لبثل لجَل ًوي ثبضس ٍ هي ثبيسز سعْس هحض  -2

 سحػیلي اضائِ ًوبيٌس. 

اضائِ وذي ضٌبسٌبهِ ، وبضر هلي ، وبضر زاًطجَيي زض سبلي ثجز ًبم ) عوٌب زاًطجَيبى هشبّل زٍضُ ضٍظاًِ وذي اظ  -3

 ولیِ غفحبر ضٌبسٌبهِ ذَز ٍ ّوسط ثِ ّوطاُ وذي غفحِ اٍل ٍ زٍم سٌس اظزٍاج (
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ثِ ثبًه سجبضر ضعجِ زاًطگبُ هطاجعِ ٍ  15/7/96هي ثبيسز حساوثط سب سبضيد زاًطجَيبى زٍضُ ضٍظاًِ هشمبعي ٍام  -4

 ًسجز ثِ افششبح حسبة ثبًىي السام ًوَزُ ٍ ضوبضُ حسبة ذَز ضا ثِ ازاضُ ضفبُ اعالم ًوبيٌس.

 ٍام ثِ زاًطجَيبى زٍضُ ّبي هجبظي ٍ ذَزگطزاى سعلك ًوي گیطز -5

هي ثبيسز فبلس ثسّي هعَلِ ٍ يب جطيوِ زيطوطز اظ غٌسٍق ضفبُ زاًطجَيبى همبطع وبضضٌبسي اضضس ٍ زوشطي  -6

 زاًطجَيبى ثبضٌس .

ضاٌّوبي چگًَگي ثجز ًبم ايٌشطًشي ٍام ّب زض سبهبًِ ذسهبر زاًطجَيي هَجَز هي ثبضس ٍ ولیِ زاًطجَيبى هي ثبيسز  -7

 ًوبيٌس.ثجز  http//bp.swf.irسمبعبي ذَز ضا دس اظ اعالم غٌسٍق ضفبُ زاًطجَيبى زض سبيز

 

 

 هؼاًٍت آهَصشی ٍ تحصیالت تكویلی ٍ هؼاًٍت داًشجَیی داًشگاُ

 


