
  92راهنماي ثبت نام الکترونیکی پذیرفته شدگان کارشناسی سال 
  )52/6/1392شروع ثبت نام الکترونیکی از تاریخ (

  

  ) دانشگاهاداره کل آموزش(ثبت نام حوزه آموزشی : مرحله اول* 
  

 ir.ac.shahroodut.golestan://httpآدرس از طریق ورود به سیستم جامع آموزشی دانشگاه  -1
  ) استفاده نماییدIEفقط از مرورگر (
  "ورود به سیستم"کلیک بر روي گزینه  -2
 "ارسال"مربوطه و انتخاب دکمه  در کادر امنیتیوارد نمودن کد  -3
 Continue to this website" یا کلیک بر روي پیغام 6IEدر " Security Alert" در کادر پیغام "YES"انتخاب  -4

).not recommended( " 7درIE و باالتر. 
 دکمۀ در صفحۀ بعدي براي ورود به سیستم اقدام به وارد نمودن نام عبور و کلمه عبور بصورت زیر نموده، سپس بر روي -5

 : کلیک نمایید"ورود "
                    921S+ داوطلبی شماره :     نام عبور

  )کد ملی باید بدون خط تیره و همراه با صفرهاي ابتداي آن درج گردد: تذکر     ( ملیشماره :        کلمه عبور
  .)دی عبور وارد نمانام را بعنوان  1218180129S   باشد  باید مقدار١٢١٨١٨٠   بصورتفردي شماره داوطلبیبعنوان مثال اگر (
   از طریق مسیر زیر" دانشجویان جدیدالورودغیرحضوريپذیرش "ورود به قسمت  -6

   دانشجویان جدیدالورودغیرحضوريپذیرش /  دانشجویانغیر حضوريپذیرش / دانشجو/  آموزش/منوي کاربر

 .هاي مربوطه  و چاپ فرم)شکل زیر( ن جدید الورودغیر حضوري دانشجویاتکمیل اطالعات خواسته شده در صفحه پذیرش  -7
  .ل کنیدیکمبه دقت تنام را   به ترتیب برروي کلمه انتخاب در هر سطر کلیک کنید و مراحل ثبت-تذکر

 



د  پذیرفته شدگانی که داراي کارت پایان خدمت یا معافیت نباشند و نیاز به صدور معافیت تحصیلی دارند، وضعیت نظام وظیفه خو  -7-1
  .را مشمول انتخاب نمایند

  .میل نمایندبایست اطالعات خواسته شده را با دقت تک می) اطالعات دانشجو (3 و2هاي  فرم در زیر -7-2
  

بایست مبلغ دویست وپنجاه هزار ریال به حساب شماره  براي تحویل کارت دانشجویی و شارژ اولیه کارت اتوماسیون تغذیه می        -8
ه دانشگاه صنعتی شاهرود به نام امور تغذیـه واریـز نمـوده، سـپس شـماره، تـاریخ و شـعبه          بانک تجارت شعب   2923078250

  . ثبت نمایید"ثبت اطالعات فیش مبلغ ویژه خدمات جانبی"پرداخت فیش را در قسمت 
بعد از انجام تمامی مراحل مشخص شده در شکل فوق و چاپ فرم مشخصات دانشجو و گواهی پـذیرش غیـر حـضوري، ابتـدا            -9

موجـود در ذیـل ایـن    ( ایستی نسبت به تکمیل اطالعات در سیستم امور دانشجویی بر اسـاس اطالعیـه امـور دانـشجویی              ب  می
اقدام نموده و در نهایت بر اساس زمانبندي اعالم شـده و همـراه بـا مـدارك قیـد شـده در برگـه گـواهی پـذیرش                          )  اطالعیه

  .ماییدغیرحضوري، جهت پذیرش نهایی به دانشگاه شاهرود مراجعه ن
  

  
v  ات مهمتذکر :  

 .استفاده نمایید هاي عضو شتاب  از تمامی کارتتوانید ، میبصورت اینترنتی شهریه پرداختپیش براي واریز  - 1
 بـصورت  فقـط  کـه  باشـد   ریـال مـی    3000000 )شـبانه  (نوبـت دوم  دانشجویان کارشناسی   مبلغ پیش پرداخت شهریه براي       - 2

 . باشد  قابل پرداخت میستان از طریق سیستم جامع آموزشی گلالکترونیکی
 . به دفاتر خدمات پستی مراجعه نماییدرسید تاییدیه تحصیلیبراي دریافت  - 3
سـپس نـام   ) درصـد  ( % ابتدا در کادر متنی مقابل آن عالمت  "محل تولد " مانند   ،باشدبراي تکمیل اطالعاتی که بصورت کد می       - 4

  .نمایش داده شود تا کد مربوطه ایید قبل از کادر متنی است کلیک نم که)سؤال(؟  بر روي عالمت ادامه، در شهر را تایپ نموده
 . در پایین صفحه کلیک نمایید"اعمال تغییرات" بر روي دکمه ،براي ذخیره شدن اطالعاتدر هر صفحه  - 5
 . در پایین صفحه استفاده نمایید"بازگشت"براي برگشتن به صفحه قبلی از دکمه  -6

  

  )مدیریت امور دانشجویی دانشگاه(جویی ثبت نام حوزه دانش: مرحله دوم* 
  :و حضوري به صورت ذیل می باشد) اینترنتی ( ثبت نام دانشجویان عزیز جدیدالورود در دو مرحله غیر حضوري 

  )اينترنتي(ثبت نام غير حضوري : الف
 اعالم گردیده است لذا این 25/6/92خ ـاز تاری) 92(با عنایت به اینکه تاریخ ثبت نام غیر حضوري دانشجویان کارشناسی جدیدالورود
ه و ـ مراجع )http://stu.shahroodut.ac.ir  ( عزیزان میتوانند در تاریخ مذکور به سامانه خدمات الکترونیک معاونت دانشجویی

  .دـاقدام نماین نسبت به ثبت نام

  :نحوه ثبت نام

  )http://stu.shahroodut.ac.ir( ورود به سایت معاونت دانشجویی .1
 .کلیک بر روي واژه ورود به سیستم که در سمت چپ باالي صفحه درج گردیده است .2

  

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


  شماره شناسنامه یـا کـد   ام کاربر و ن وانـ نمودن نام کاربري و رمز ورود که براي کلیه دانشجویان شماره دانشجویی بعن         وارد . 3
نیاز به وارد نمـودن   باشد  دانشجویانی که رقم اول و دوم کد ملی آنان عدد صفر می(  .ملی بعنوان رمز عبور تعریف شده است 

 .)باشد آن نمی

  

 )از مرحله یک تا پنج(تکمیل مراحل پنجگانه .4

  :ثبت نام حضوري: ب
 ) یـاینترنت(توانند پس از ثبت نام غیرحضوري  رساند این دسته از دانشجویان می  می92رودي ان وـبدینوسیله به اطالع کلیه دانشجوی

جهت دریافت کارت  )دي اعالم شده در سایت دانشگاه ـ زمانبن دولـق جـمطاب (و تکمیل مراحل پنجگانه و ثبت نام حضوري آموزشی 
  .ندارائه مدارك ذیل اقدام نمای  وام با  و دانشجویی، خوابگاه 

  :مدارک الزم جهت دريافت كارت دانشجويي  
ه دانشگاه شاهرود به نام امور تغذیه ـ بانک تجارت شعب2923078250یال به حساب شماره ر250000ارائه اصل فیش واریزي به مبلغ  

  .)شارژ اولیه کارت تغذیه  ریال بابت 200000ریال بابت کارت دانشجویی و  50000 ( 

  
  :فت خوابگاه هنگام ثبت نام حضوريمدارک الزم جهت دريا

  از  بر اساس ظرفیت اتاق در سالن ثبت نام نقدا اخذ خواهد شد لذا) 92بابت نیمسال اول و دوم ( اجاره خوابگاه  علی الحسابـ مبلغ1
  .نمایید خودداري   بدون هماهنگی اداره امور خوابگاهها  وجه واریز هرگونه 

 .)یزي اجاره خوابگاه ویا انصراف از خوابگاه  وجه آن مسترد نخواهد شدبدیهی است در صورت اضافه  وار(  
 

  ریال2101248           نفره 4 و3اتاق  
  ریال  1838592            نفره6 و5اتاق 

  
  .  بانک تجارت شعبه دانشگاه شاهرود بابت ودیعه خوابگاه 2923070497 ریال به حساب شماره  150000 واریز مبلغ ـ 2
دانشجویان متأهل باید تصویر کلیه صفحات را ارائه (   به اداره امور خوابگاهها وکارت دانشجویی رائه کپی شناسنامه و کارت ملیـ ا3

  .)نمایند
  

ا جهت رفاه حال این دسته از ـ ام  نداردنوبت دوم دي نسبت به واگذاري خوابگاه به دانشجویان دوره ـدانشگاه شاهرود هیچگونه تعه 
   .با ظرفیت محدود واگذار می نمایددختران  ن یکباب خوابگاه خصوصی برايدانشجویا

دوره شبانه که متقاضی خوابگاه خودگردان میباشند میتوانند هنگام ثبت نام حضوري در دانشگاه نسبت به ثبت نام دختر دانشجویان 
 واگذاري خوابگاه با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام با توجه به اینکه ظرفیت خوابگاه خودگردان محدود میباشد الویت. اقدام نمایند



دریافت خواهد در زمان ثبت نام میباشد که بصورت یکجا 92-93 ریال بابت دو نیمسال 8500000مبلغ اجاره بهاي خودگردان . نمایند
  .شد

  :مدارک الزم جهت تقاضاي وام هنگام ثبت نام حضوري
را وکپی صفحه اول و دوم سند ازدواج نشجویان متأهل باید تصویرکلیه صفحات شناسنامه دا(  ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه .1

  .)تحویل نمایند
  ارائه کپی کارت دانشجویی پس از ثبت نام حضوري آموزش      .2
بایست  گاه می پس از دریافت نمونه فرم تعهد محضري از سایت معاونت دانشجویی دانش20/7/92 دانشجویان حداکثر تا تاریخ       .3

 که باید کارکنان رسمی یا پیمانی و یا ( م کارگزینی ضامنـ فتوکپی حک در دست داشتن شناسنامه و شخصاً به همراه یک ضامن و با 
به دفترخانه اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه و اصل تعهدنامه تکمیل شده را به همراه فتوکپی حکم کارگزینی ) بازنشسته باشد

  .قرار دهد) سمت چپ(داره رفاه تحویل نمایند و همچنین اسکن تعهدنامه تکمیل شده را در سایت در قسمت مربوطه ضامن به ا

  

  

  

  
ک تجارت شعبه دانشگاه ـبه بان  20/7/92بایست حداکثر تا تاریخ   پس از تکمیل مراحل ثبت نام حضوري دانشجویان می      .4

 وام تحصیلی ،  اینترنتینامنحوه ثبتسپس جهت درخواست وام با توجه به اطالعیه موده و مراجعه و نسبت به افتتاح حساب اقدام ن
  .موجود می باشد اقدام نمایند)  سمت راست سایت ( که در سایت معاونت دانشجویی مسکن و شهریه

  .باشد  راهنماي چگونگی ثبت نام  وام تحصیلی  در سامانه  معاونت دانشجویی موجود  می-5

  


