
 

 

 

 

  

 ببسوِ تعبلي

 آصهَىدٍسُ ّای واسشٌاسی اسشذ اص طشيك لابل تَجِ پزيشفتِ شذگاى  -2اطالػيِ شواسُ  

  (بذٍى آصهَى )هوتاصيي سْويِ پزيشفتِ شذگاىٍ سشاسشی 

 شاّشٍد صٌؼتی دس داًشگاُ 97-98تحصيلیسال 

 

ٍ ّوچٌیيي پصيطـتیِ    اُزض ايي زاًطگ 97-98  سال تحصيلی آظهَى زٍضُ ّاي واضضٌاسی اضضس پصيطـتِ ضسگاى

با استفازُ اظ سْويِ هوتاظيي )وِ لبال اسیاهی آًْیا اظ     97-98  سال تحصيلیضسگاى زٍضُ ّاي واضضٌاسی اضضس 

  51/06/79   تیاضيد خْت ثبیت ًیام ايٌتطًتیی اظ     بايستی ابتساعطيك زـتط استعسازّاي زضذطاى اعالم ضسُ است( 

هطاخعیِ   http://golestan.shahroodut.ac.ir ضاّطٍز، بِ آزضس صٌعتیزاًطگاُ  بِ سايت   17/06/79لؽايت  

هطاحل ثبت ًام اٍليیِ الىتطًٍيىیی ) ايٌتطًتیی( ضا هطیاّسُ ٍ      "ؼيطحضَضي ثبت ًام "ضاٌّواي وليه ضٍيٍ با  وٌٌس

ٌس ٍ سپس بِ ٌّگام ثبت ًام حضَضي )ًْايی( ايي گَاّی ضا تىويل ًوَزُ ٍ گَاّی پصيطش الىتطًٍيىی زضياـت ًواي

 ضاّطٍز بِ ّوطاُ زاضتِ باضٌس. صٌعتی بطاي اضائِ بِ زاًطگاُ 

   يي اعالعيِ لطاضزاضز(ٌّواي ثبت ًام ايٌتطًتی زض شيل ا)ضا

َ )ز وليِ پصيطـتِ ضسگاى ظهاى ثبت ًام حضَضي -الؿ   زگطزاى(ٍضُ ّاي ضٍظاًِ، ًَبت زٍم، هداظي ٍ پطزيس ذی

اس ٍ عصط ّیا       8– 21اس ساعت صبح ّا  : بطاي ثبت ًام حضَضي ساعات هطاخعِ  هغابك خسٍل شيل هی باضس. ضوٌا

 ذَاّس بَز.  تير(  م)ميدان هفتضاّطٍز صٌعتی اُ گٍ هىاى ثبت ًام ًيع زض هحل پطزيس هطوعي زاًط   21– 62ساعت  

 سياضی ٍ آهاسػوشاى ٍ  ،ػلَم صهيي پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 18/06/97شٌبِ يى

 هؼذى ٍ طئَفيضيهتشبيت بذًی ٍ   پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 19/06/97شٌبِ دٍ

 هؼواسی ٍ  ،  فيضيهبشق  شيوی، پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 20/06/97شٌبِ سِ 

 َّش هصٌَػی.ٍ  هَاد، سشاهيهيه، هىاتشًٍيه ، آهَصش صباى اًگليسی ، هىاً سشتِ ّای پزيشفتِ شذگاى وليِ  21/06/97چْاسشٌبِ 

 وشاٍسصی ٍ هذيشيت، سيستوْای التصادی پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای  22/06/97پٌجشٌبِ 

 

http://golestan.shahroodut.ac.ir/


 

 

 

 

  

( بِ ّيچ عٌیَاى  17/6/79 لؽايت 51/6/79) الىتطًٍيىی تصوط هْن : هطاخعِ حضَضي بِ ايي زاًطگاُ زض تاضيرْاي اعالم ضسُ بطاي ثبت ًام

خسٍل ـَق  هغابك تاضيرْاي اعالم ضسُ زض( ًْايی  حضَضي ) ٍ پصيطـتِ ضسگاى ـمظ بايستی خْت تحَيل هساضن ٍ ثبت ًام بَزُالظم  ً

 زاًطگاُ هطاخعِ ًوايٌس. بِ ايي بِ ّوطاُ هساضن اضاضُ ضسُ زض بٌس ب ايي اعالعيِ( 22/6/79 لؽايت 81/6/79)

  ايي(:)نه مدارک مورد نیاز به هنگام ثبت نام حضوری -ب
 

 وِ دس آى هؼذل دٍسُ واسشٌاسی ليذ شذُ باشذ.آى  تصَيشاصل يا گَاّی هذسن واسشٌاسی ٍ  -1

 هسضوی وِ هعسل زٍضُ واضزاًی زض آى شوط ضسُ بايس عالٍُ بط اضائِ هسضن واضضٌاسی، ـاضغ التحصيالى زٍضُ ّاي واضضٌاسی ًا پيَستِ :1تبصطُ 

  ًيع اضائِ ًوايٌس. باضس 

تِ ضسگاًی وِ بِ زالئلی لازض بِ اضائِ اصل هسضن واضضٌاسی ًوی باضٌس الظم است اصل گَاّی تاييس ضسُ تَسظ زاًطگاُ هحل :پصيطـ2تبصطُ

 ( اضائِ ًوايٌس.79ٍضٍزي واضضٌاسی اضضس)ـطم هرصَظ پصيطـتِ ضسگاى آظهَى  1فرم پيوست تحصيل ضا عبك 

لؽايت  12/3/97 تحصيلی ايٌتطًتی )هَضخًتايح اٍليِ ٍ تىويل ـطم اًتراب ضضتِ ّاي ضسگاًی وِ زض ظهاى اعالم  آى زستِ اظ پصيطـتِ :3تبصطُ 

ضًَس، زاًطدَي سال آذط ضٌاذتِ ضسُ ٍ الظم است ـطم هعسل  التحصيل هی ـاضغ 31/6/97 اًس ٍ حساوثط تا تاضيد ( زاًطدَي سال آذط بَز24/3/97ُ

تَسظ هَسسِ آهَظش عالی هحل   30/11/96 ( تا تاضيد20( تا )0 )  صضاًسُ آًاى بطاساسزاًطدَياى سال آذط ايي آظهَى وِ هياًگيي ول ٍاحسّاي گ

)ـطم هرصَظ هعسل ٍ تعساز ٍاحس ّاي گصضاًسُ(  ايي اعالعيِ زضج ٍ پس اظ تاييس بِ ٌّگام ثبت ًام  2ـطم پيَستزض  التحصيلی زٍضُ واضضٌاسی ـاضغ

 حضَضي اضائِ گطزز. 

 حتی ؼيط ضسوی()ضيعًوطات زٍضُ واضضٌاسی  -2

  .آى  تصَيط اظ توام صفحاتٍ  ضٌاسٌاهِاصل  -3

. آى تصَيطٍ   واضت هلیاصل  -4

 .خسيس   3* 4 عىس ِلغع  سِ -5

  .آى يه تصَيط اظًظام ٍظيفِ ٍ ٍضعيت ن هطبَط بِ هسض -6

 (3ـطم پيَست )حىن هطذصی ساالًِ يا هَاـمت وتبی ٍ بسٍى ليس ٍ ضطط ساظهاى هتبَع بطاي واضهٌساى زٍلت. -7

هعطـی ًاهِ ضسوی اظ ستاز هطتطن سپاُ پاسساضاى اًمالب اسالهی ٍ يا ٍظاضت خْاز وطاٍضظي با اهضاء ٍ هْط -8

 ّط يه اظ ضٍساي اضگاًْا بطاي پصيطـتِ ضسگاًی وِ اظ  سْويِ ضظهٌسگاى استفازُ ًوَزُ اًس.

 (4ـطم پيَست )ظ ضتبِ اٍل پصيطـتِ ضسُ اًس.اصل يا گَاّی تاييس ضسُ ضتبِ اٍل بطاي زاٍعلباًی وِ با اهتيا -9

 ضسُ زض ظهاى ثبت ًام الىتطًٍيىی.  گَاّی پصيطش ؼيط حضَضي زضياـتپطيٌت اظ ـطم  -10

هرصَظ  ًعز باًه هلی بِ ًام ذعاًِ زاضي ول 4001021101007489بِ حساب ضواضُ  ضيال 350000هبلػ ٍاضيع  -11

  ٍ اضائِ ـيص ٍاضيعي. (بسٍى آظهَى) ِ هوتاظييبا استفازُ اظ سْوي زوتطي پصيطـتِ ضسگاى

پصيطـتِ صالحيت عوَهی هرصَظ زاًطدَياى واضضٌاسی اضضس بطضسی  بطي هطرصاتتىويل زٍ ًسرِ اظ  -12

 ( 5ـطم پيَست ) )بسٍى آظهَى(  ضسُ با استفازُ اظ سْويِ هوتاظيي

 



 

 

 

 

  

 : تذمز ّاي هْن

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

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

بِ عول ًخَاّذ آهذ.

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

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

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

خَاّذ شذ.تلقي 

 ًَبت دٍم ٍ ّاي ّشيٌِ پزداخت شذُ بِ عٌَاى علي الحساب شْزيِ تَسط پذيزفتِ شذگاى دٍرُ -د

 بِ ّيچ عٌَاى قابل استزداد ًخَاّذ بَد.پزديس خَدگزداى  هجاسي )النتزًٍيني( ٍ


 ًيوسال دسدٍسُ ّای واسشٌاسی اسشذ  شذگاى پزيشفتِاص  ًام ثبت جْت علي الحساب شْزيِ  هبلغضوٌا 

 .هی باشذ ريلجذٍل  ششح بِ 97-98تحصيلی  سال اٍل
 

 هبلغ ػلی الحساب دٍسُ

 )ّشت هيليَى سيال( سيال 8000000 مًَبت دٍ -واسشٌاسی اسشذ

 هيليَى سيال( بيست) سيال 20000000 پشديس خَد گشداى -واسشٌاسی اسشذ

 هيليَى سيال( ّفذُ) سيال 17000000 )الىتشًٍيىی( هجاصی  -واسشٌاسی اسشذ

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 1فشم پيَست 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2فشم پيَست 



 

 

 

 

  

 

 

 
 سوِ تؼالی  اب        

                                   

 ضوبضُ:                                                                                                                   

 تبضيد:                                                                                                                  

 

 .........................................................................اى اص اداسُ/ساصه

 شاّشٍدصٌؼتی  بِ داًشگاُ 

وبضهٌس  .................................. ......................................................................................................احتطاهبً بسيٌَسيلِ بِ اطالع هي ضسبًس ثبت ًبم ٍ ازاهِ تحػيل آلبي/ ذبًن  با سالم

زٍضُ ............. ..........................................................................................................ضسوي )لطعي/ آظهبيطي/ پيوبًي( ايي ازاضُ/سبظهبى زض همطع وبضضٌبسي اضضس / زوتطي ضضتِ 

 آى زاًطگبُ بالهبًع اعالم هي گطزز. 97-98ضٍظاًِ/ ًَبت زٍم/ پطزيس ذَزگطزاى زض سبل تحػيلي 

 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی سئيس/هؼاٍى اداسی ٍ هالی اداسُ/ساصهاى:

 اهضاء:

 هْش اداسُ/ ساصهاى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فشم پيَست 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 4فشم پيَست 



 

 

 

 

  

 5فشم پيَست 

 



 

 

 

 

  

 

 5فشم پيَست 



 

 

 

 

   

ساسمان سىجش آمًسش كشًر ي  98/97كارشىاسي ارشد سال تحصيلي  راهىماي ثبت وام الكتزيويكي پذيزفته شدگان

 پذيزفته شدگان سهميه ممتاسيه )بدين آسمًن(

 
 (51/6/7139شزيع ثبت وام الكتزيويكي اس تاريخ )

 

ضْطيَض هبُ  22لغبيت  18بِ اطالع پصيطفتِ ضسگبى هحتطم هي ضسبًس زض ظهبى هطاجعِ بِ زاًطگبُ بطاي ثبت ًبم حضَضي )  ًىات لابل تَجِ:

ضا بِ  79ايي زاًطگبُ زضذػَظ ثبت ًبم اظ پصيطفتِ ضسگبى همبطع تحػيالت تىويلي  سبل   2( وليِ هساضن اضبضُ ضسُ زض اطالعيِ ضوبضُ 79

  دس غيش ايٌصَست اص ثبت ًام آًْا هواًؼت بؼول خَاّذ آهذ.ّوطاُ زاضتِ ببضٌس 

زاًطجَ ببيگبًي هي ضَز، تحَيل آى بِ زاًطجَيبى تب پبيبى تحػيالت اهىبى پصيط ًوي ببضس  بب تَجِ بِ ايٌىِ وليِ هساضن ثبت ًبهي زض پطًٍسُ

لصا تَغيِ هي گطزز اظ توبهي هساضن وپي بطابط بب اغل تْيِ ًوَزُ ٍ ّوچٌيي فبيل اسىي ضسُ آى ضا ًعز ذَز ًگْساضيس، زض غيط ايٌػَضت 

 طعْسُ ًساضز.زاًطگبُ زض لببل تحَيل وپي هساضن ّيچگًَِ هسئَليتي ب

، لصا پصيطفتِ ضسگبى هي ببيستي زض ٌّگبم ثبت ًبم زلت الظم غيش لابل استشداد هی باشذوليِ هببلغ ٍاضيعي تَسط پصيطفتِ ضسگبى بِ حسبة زاًطگبُ  

 ضا بِ عول آٍضًس.

 

 

 

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

 http://golestan.shahroodut.ac.irظضي زاًطگبُ اظ ططيك آزضس ٍضٍز بِ سيستن جبهع آهَ -1

 استفبزُ ًوبييس( IEفمط اظ هطٍضگط (

 "ٍضٍز بِ سيستن"وليه بط ضٍي گعيٌِ  -2

 "ارسال"ٍاضز ًوَزى وس اهٌيتي زض وبزض هطبَطِ ٍ اًتربة زووِ  -3

 Continue to this website (not"يب وليه بط ضٍي پيغبم  IE " در Security Alert"يغبم زض وبزض پ "YES"اًتربة  -4

recommended). در " IE ببالتط ٍ. 

 "ٍضٍز "السام بِ ٍاضز ًوَزى ًبم عبَض ٍ ولوِ عبَض بػَضت ظيط ًوَزُ، سپس بط ضٍي زووة  زض غفحة بعسي بطاي ٍضٍز بِ سيستن -5

 وليه ًوبييس:

 

 الف( ًبم عبَض جْت پصيطفتِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس اظ ططيك آظهَى سطاسطي سبظهبى سٌجص آهَظش وطَض :   

                971Sضوبضُ زاٍطلبي +   

 ضُ هلي      )تصوط: وس هلي ببيس بسٍى ذط تيطُ ٍ ّوطاُ بب غفطّبي ابتساي آى زضج گطزز(ولوِ عبَض:        ضوب
 ضا بعٌَاى ًبم عبَض ٍاضز ًوبيس.(         S 7 ببضس  ببيس همساض   1812121)بعٌَاى هثبل اگط ضوبضُ زاٍطلبي فطزي بػَضت  

 بسٍى آظهَى( :     –)سْويِ هوتبظيي ة( ًبم عبَض جْت پصيطفتِ ضسگبى بسٍى آظهَى همطع وبضضٌبسي اضضس 

                971Uضوبضُ هلي +  

 ولوِ عبَض:        ضوبضُ هلي      )تصوط: وس هلي ببيس بسٍى ذط تيطُ ٍ ّوطاُ بب غفطّبي ابتساي آى زضج گطزز(
 ضا بعٌَاى ًبم عبَض ٍاضز ًوبيس.(  U             ببضس  ببيس همساض    5441775551)بعٌَاى هثبل اگط ضوبضُ هلي فطزي بػَضت  

 اظ ططيك هسيط شيل: "پصيطش غيطحضَضي زاًطجَيبى جسيسالَضٍز"ٍضٍز بِ لسوت  -6

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


 

 

 

 

   

 هٌَي وبضبط/ آهَظش/ زاًطجَ/ پصيطش غيط حضَضي زاًطجَيبى/ پصيطش غيطحضَضي زاًطجَيبى جسيسالَضٍز

 ّبي هطبَطِ اظ هسيط گعاضضْب. طمتىويل اطالعبت ذَاستِ ضسُ زض غفحِ پصيطش ايٌتطًتي )ضىل ظيط( ٍ چبپ ف -7

تصوط: زاٍطلببى هحتطم ببيس اطالعبت ذَاستِ ضسُ زض فطم ّبي هطبَطِ ضا بب زلت ٍ بػَضت وبهل تىويل ًوبيٌس، زض غيط ايٌػَضت زض 

 ضًٍس اجطايي ثبت ًبم زچبض هطىل ذَاٌّس ضس.

 

 
 

ٌس ٍ ًيبظ بِ غسٍض هعبفيت تحػييلي زاضًيس، ٍييعيت ً يبم ٍ يفيِ ذيَز ضا       پصيطفتِ ضسگبًي وِ زاضاي وبضت پبيبى ذسهت يب هعبفيت ًببض -7-1

 هطوَل اًتربة ًوبيٌس.

 ببيست اطالعبت ذَاستِ ضسُ ضا بب زلت تىويل ًوبييس. )اطالعبت زاًطجَ( هي 3ٍ 2ّبي  زض ظيط فطم -7-2

 

 

ّيبي   ضيبل بِ غَضت ايٌتطًتي، اظ ططيك ويبضت  ّضاس سصذچْاببيست هبلغ  بطاي تحَيل وبضت زاًطجَيي ٍ ضبضغ اٍليِ وبضت اتَهبسيَى تغصيِ هي -2

 عضَ ضبىِ ضتبة ٍاضيع گطزز.

 اضسبل فبيل هساضن: زض ايي هطحلِ زاًطجَ ببيس هساضن هَضزًيبظ پصيطش غيط حضَضي ضا ابتسا اسىي ًوَزُ ٍ ضٍي ويبهپيَتط ذيَز شذييطُ ًوبييس.     -9

 آًْب ًوبيس. Uploadسپس السام بِ 

 "ببظگطيت "يِ هساضن هَجَز زض جسٍل اًجبم گيطز. پس اظ آًىِ وليِ هساضن الظم ضا اضسبل ًوَزيس بب استفبزُ اظ آيىَى ايي عوليبت ببيس بطاي ول

 ٍاضز فطم پصيطش غيط حضَضي ضسُ ٍ هطحلِ بعسي ضا زًببل وٌيس.

ا اظ زاذل جسٍل اًتربة ًوَزُ سپس چٌبًچِ زض اضسبل هساضن اضتببّي ضخ زاز ٍ لػس حصف هسضن هَضز ً ط ضا زاضتيس ابتسا هسضن هَضز ً ط ض

 آى هسضن ضا حصف ًوبييس. "حصف"بب وليه ضٍي آيىَى 

ببيسيتي   ، ابتيسا هيي  زضيبفت ضيوبضُ زاًطيجَيي  بعس اظ اًجبم توبهي هطاحل هطرع ضسُ زض ضىل فَق ٍ چبپ فطم گَاّي پصيطش غيط حضَضي ٍ  -10

السام ًوَزُ ٍ زض ًْبيت   ) هَجَد دس ريل ايي ساٌّوا(ي  اهَض زاًطجَييضاٌّوبًسبت بِ تىويل اطالعبت زض سيستن اهَض زاًطجَيي بط اسبس 

بط اسبس ظهبًبٌسي اعالم ضسُ ٍ ّوطاُ بب هساضن ليس ضسُ زض بطگِ گَاّي پصيطش غيطحضَضي، جْت پصيطش ًْبيي بِ زاًطگبُ غٌعتي ضيبّطٍز  

 هطاجعِ ًوبييس.



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تزوش:            

بت زٍم، الىتطًٍيىي)هجبظي( ٍ پطزيس ذَاضظهي)ذيَزگطزاى( هيتَاًٌيس   پصيطفتِ ضسگبى زٍضُ ّبي ًَ -1

ّيبي عضيَ ضيبىِ ضيتبة اسيتفبزُ       بطاي ٍاضيع علي الحسبة ضْطيِ بػَضت ايٌتطًتي، اظ توبهي وبضت

 ًوبيٌس.  

ّشت هبلغ علي الحسبة بطاي پصيطفتِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس، زٍضُ ّبي ًَبت زٍم  

 ببضس. ضيبل هي هيليَى

هبلغ علي الحسبة بطاي پصيطفتِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس، زٍضُ ّيبي پيطزيس ذيَاضظهي               

  ببضس. ضيبل هي  بيست هيليَى)ذَزگطزاى( 

ّفدذُ  هبلغ علي الحسبة بطاي پصيطفتِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس، زٍضُ ّبي الىتطًٍيىي )هجبظي( 

 ببضس. ضيبل هي هيليَى

، ليصا  غيش لابل اسدتشداد هدی باشدذ   پصيطفتِ ضسگبى بِ حسبة زاًطگبُ  وليِ هببلغ ٍاضيعي تَسط -2

 پصيطفتِ ضسگبى هي ببيستي زض ٌّگبم ثبت ًبم زلت الظم ضا بِ عول آٍضًس.

ابتيسا زض ويبزض هتٌيي همببيل آى      "هحل تَليس "هبًٌس  ،ببضسبطاي تىويل اطالعبتي وِ بػَضت وس هي -3

زض ازاهِ بط ضٍي عالهت ؟ )سؤال( وِ لبل اظ ويبزض   عالهت %  )زضغس( سپس ًبم ضْط ضا تبيپ ًوَزُ،

 هتٌي است وليه ًوبييس تب وس هطبَطِ ًوبيص زازُ ضَز.

زض پيبييي غيفحِ ولييه     "اعوبل تغيييطات "زض ّط غفحِ بطاي شذيطُ ضسى اطالعبت، بط ضٍي زووِ  -4

 ًوبييس.

 س.زض پبييي غفحِ استفبزُ ًوبيي "ببظگطت"بطاي بطگطتي بِ غفحِ لبلي اظ زووِ  -5

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

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

 

ثبت ًام داًشجَياى ػضيض جذيذالَسٍد بِ صَست غيشحضَسی )ايٌتشًتی( ٍ بِ شىل ريل هی باشذ ٍ دس صهاى 

صفحات ثبت ًام حضَسی الصم است وپی واست هلی ٍ شٌاسٌاهِ )داًشجَياى هتاّل بايذ تصَيش وليِ 

شٌاسٌاهِ خَد ٍ ّوسش ٍ وپی صفحِ اٍل ٍ دٍم سٌذ اصدٍاج( سا بِ ًوايٌذُ اهَس داًشجَيی دس سالي ثبت ًام 

 ذ.ٌتحَيل ًواي

  17/6/97 ( اظ تبضيد97) جسيسالَضٍزهمطع اضضس بب عٌبيت بِ ايٌىِ تبضيد ثبت ًبم غيط حضَضي زاًطجَيبى         

بِ سبهبًِ ذسهبت الىتطًٍيه هعبًٍت  يي ععيعاى هيتَاًٌس زض تبضيد هصوَضاعالم گطزيسُ است لصا ا 19/6/97لغايت

 السام ًوبيٌس. ( هطاجعِ ٍ ًسبت بِ ثبت ًبم http://stu.shahroodut.ac.irزاًطجَيي )

 :م خَابگاًُحَُ ثبت ًا

 (http://stu.shahroodut.ac.irٍضٍز بِ سبيت هعبًٍت زاًطجَيي) .1

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


 

 

 

 

   

 

ٍاضز ًوَزى ًبم وبضبطي ٍ ضهع ٍضٍز وِ بطاي وليِ زاًطجَيبى ضوبضُ زاًطجَيي بعٌَاى ًبم .زض لسوت ٍضٍز بِ سيستن 2

م وس هلي آًبى وبضبط ٍ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ يب وسهلي بعٌَاى ضهع عبَض تعطيف ضسُ است.) زاًطجَيبًي وِ ضلن اٍل ٍ زٍ

 عسز غفط هيببضس ًيبظ بِ ٍاضز ًوَزى آى ًويببضس.(

 (ّفت اص هشحلِ يه تا  ) گاًِّفتتىويل هشاحل .3     

داًشجَياى اسشذ هی بايست ّيچگًَِ بذّی هؼَلِ بابت ٍاهْای هماطغ لبلی خَد  تزوش هْن:

گاُ همطغ لبلی دس ًذاشتِ باشٌذ ٍ الصم است بشای داًشجَياى هزوَس تَسط اداسُ سفاُ داًش

،تسَيِ حساب يا صذٍس دفتشچِ اًجام  داًشجَياى اتَهاسيَى صٌذٍق سفاُ 2سيستن فاص 

 پزيشد.دس غيش ايٌصَست بِ ًاهبشدُ خَابگاُ ٍ ٍام تؼلك ًخَاّذ گشفت.

 .ٍضٍز بِ سبهبًِ ذسهبت الىتطًٍيه هعبًٍت زاًطجَيي جْت اًتربة اتبق 4

 

 

 الف : ًحَُ اًتخاب اتاق:



 

 

 

 

   

سبعت بعس اظ زضذَاست ايٌتطًتي زاًطجَ جْت زضيبفت  ذَابگبُ ،  24 بگبّْب زض سيستن هعبًٍت زاًطجَيي ،اهَضذَا

   /21/6هَافمت ٍ يب عسم هَافمت ذَابگبُ ضا اعالم هي ًوبيس ٍ زض غَضت هَافمت، زاًطجَ هي ببيست حساوثطتب هَضخ 

  ًسبت بِ اًتربة اتبق السام ًوبيس.

اتاق بِ هٌعلِ زضياـت لغعی ذَابگاُ هی باضسٍ ّعيٌِ ذَابگاُ بِ عٌَاى  بسّی زاًطدَ  الظم بِ شوط است اًتراب

زاًطدَياى  هٌظَض ذَاّس ضس لصا زاًطدَياًی وِ تصوين لغعی  ًسبت بِ زضياـت  زض سايت صٌسٍق ضـاُ

 ذَابگاُ ًساضًس اظ اًتراب اتاق اويسا ذَززاضي ًوايٌس.

 لػ اخاضُ ذَابگاُ هستطز ًرَاّس ضس.: زض صَضت اًصطاؾ اظ ذَابگاُ هبتصوط

اظ سَي صٌسٍق ضـاُ زاًطدَياى  ٍظاضت  97-98با عٌايت بِ ايٌىِ هبلػ اخاضُ بْاء ذَابگاّْا زض سال تحصيلی

هْلت زاضًس ًسبت بِ  97هتبَع اعالم ًطسُ است لصا زاًطدَياًی وِ اًتراب اتاق ًوَزُ اًس تا پاياى هْط هاُ 

السام   www.swf.irُ اظ عطيك سايت صٌسٍق ضـاُ زاًطدَياى ٍظاضت علَم بِ آزضس: پطزاذت اخاضُ بْاي ذَابگا

ًوايٌس.زض صَضت عسم ٍاضيع  هبلػ زض هَعس همطض بطابط هصَبِ صٌسٍق ضـاُ زاًطدَياى  خطيوِ تعلك ذَاّس 

 گطـت. 

 ًِ:ًحَُ ٍاريش اجارُ خَابگاّْاي هلني جْت دٍرُ رٍسا

 زاًطدَياى زذتط خْت ٍاضيع اخاضُ بْا ّواًٌس اعالعيِ ذَابگاُ ذَزگطزاى السام ًوايٌس .-

 زاًطدَياى پسط  خْت ٍاضيع اخاضُ بْا هطاحل شيل ضا بِ اًدام ضساًٌس . -

 (.swf.irhttp://bpصٌسٍق ضـاُ زاًطدَياى بِ آزضس)  2ٍضٍز بِ ساهاًِ پَضتال ـاظ -

 2اًتراب گعيٌِ ـاظ -

 ٍاضز ًوَزى ولوِ عبَض )وس هلی با ذظ تيطُ( ٍ اًتراب گعيٌِ ٍضٍز -

 تؽييط ولوِ عبَض ٍ سپس ٍضٍز بِ صفحِ اصلی پَضتال زاًطدَيی-

 اظ لسوت  ظيط هدوَعِ پطزاذت  زـتط چِ الساط ٍ ـيص گعيٌِ پطزاذت ذَابگاُ  اًتراب ضَز.  -

  ترت ٍ ًفط پٌدن ـالیس ترت هی باضس وِ بيي  4ُ پسطاى ٍ زذتطاى زاضاي ًفطُ  ذَابگا 5اتالْاي

 اعضاي اتاق بصَضت چطذطی ٍ يا تَاـمی خابدا هی ضَز. 

http://www.swf.ir/
http://bp.swf.ir/


 

 

 

 

   

  ِالظم بِ شوط است  با عٌايت بِ ايٌىِ اظ ًظط بْساضتی تطه ٍسيلِ اي ضرصی هی باضس، لصا ولي

 س.ذَابگاّْا ـالس تطه بَزُ ٍ  تْيِ تطه بعْسُ زاًطدَ هی باض

 پس اظ پطزاذت هبلغ اجبضُ بْب وس ضّگيطي ٍ ضوبضُ پطزاذت ضا جْت پيگيطي احتوبلي يبززاضت ًوبييس. 

پس اظ اًتربة اتبق هعطفيٌبهِ ذَابگبُ فعبل ذَاّس ضس ٍ زاًطجَ هي ببيست هعطفيٌبهِ هطبَطِ ضا پطيٌت گطفتِ ٍ   

 ط ايٌػَضت ذَابگبُ بِ آًبى تحَيل ًرَاّس ضس.  جْت زضيبفت اتبق بِ زفتط سطپطستي ذَابگبُ  اضائِ ًوبيس .زض غي

زضغَضت بطٍظ ّطگًَِ هطىل احتوبلي زضٌّگبم اًتربة اتبق اظططيك اضسبل پيبم ، بب ثبت ضوبضُ توبس زاًطجَ  

 سبعت پبسد آًطا زضيبفت ًوبيٌس.  24جْت هسيطيت ذَابگبُ زض سبهبًِ هعبًٍت زاًطجَيي السام ٍ حساوثط تب 

 َياى دس خَابگاُ صهاى ششٍع والسْا هی باشذ.اسىاى داًشج ًىتِ:

 .ًذاسد ًَبت دٍم شاّشٍد ّيچگًَِ تؼْذی ًسبت بِ ٍاگزاسی خَابگاُ بِ داًشجَياى دٍسُ صٌؼتی  داًشگاُ 

اها جْت سفاُ حال ايي دستِ اص داًشجَياى ،خَابگاُ خَدگشداى با ظشفيت هحذٍد دس ًظش گشفتِ شذُ است 

ضی خَابگاُ خَدگشداى هی تَاًٌذ جْت ًحَُ اًتخاب اتاق ٍ پشداخت هبلغ اجاسُ .داًشجَياى  ًَبت دٍم  هتما

 بْا بِ اطالػيِ خَابگاّْای خَد گشداى هشاجؼِ ًوايٌذ.

 ٍام داًشجَيی 

پس اص دسيافت ًوًَِ  15/7/97دٍسُ سٍصاًِ ٍ ًَبت دٍم حذاوثش تا تاسيخ  یٍاهْا ِيول یداًشجَياى هتماض -1

( يیداًشجَ یصفحِ فشهْا یلسوت باال تيهؼاًٍت داًشجَيی )صفحِ اٍل سافشم تؼْذ هحضشی اص سايت 

ٍ فتَوپی حىن  ٌاهِضاهي ٍ با دس دست داشتي شٌاس هيًوَدُ ٍ شخصا بِ ّوشاُ  ٌتيفشم هزوَس سا پش

اسٌاد سسوی دس سشاسش وشَس  یواسگضيٌی ضاهي) وِ بايذ واسوٌاى سسوی يا پيواًی باشذ( بِ دفتشخاًِ ّا

صل تؼْذًاهِ سا بِ ّوشاُ فتَوپی حىن واسگضيٌی ٍ ًاهِ وسش اص حمَق ضاهي وِ بؼٌَاى صٌذٍق سفاُ هشاجؼِ ٍ ا

 . داًشگاُ تحَيل ًوايٌذ يیبِ اداسُ سفاُ داًشجَ ذُيدصادس گش یٍ فٌاٍس ماتيٍصاست ػلَم ٍتحم اىيداًشجَ

 . است ذُيم گشداػال يیداًشجَ یضاهي شًَذ دس لسوت فشهْا تَاًٌذيوِ ه طيافشاد ٍاجذششا ضوٌا

هتاّل دٍسُ  اىيدس سالي ثبت ًام ) ضوٌا داًشجَ يی، واست داًشجَ یشٌاسٌاهِ ، واست هل یاسائِ وپ-    

 ( صفحِ اٍل ٍ دٍم سٌذ اصدٍاج یصفحات شٌاسٌاهِ خَد ٍ ّوسش بِ ّوشاُ وپ ِياص ول یسٍصاًِ وپ

بِ باًه تجاست شؼبِ داًشگاُ  15/7/97 خيحذاوثش تا تاس ستيبا یٍام ه یدٍسُ سٍصاًِ هتماض اىيداًشجَ -3

 .ٌذيالذام ًوَدُ ٍ شواسُ حساب خَد سا بِ اداسُ سفاُ اػالم ًوا یهشاجؼِ ٍ ًسبت بِ افتتاح حساب باًى

 شديگ یٍ خَدگشداى تؼلك ًو یهجاص یدٍسُ ّا اىيٍام بِ داًشجَ -4



 

 

 

 

   

اص صٌذٍق سفاُ  شوشديد وِيشج ايهؼَلِ ٍ  یفالذ بذّ ستيبا یاسشذ ه یهماطغ واسشٌاس اىيداًشجَ -5

 . باشٌذ اىيداًشجَ

 ِيباشذ ٍ ول یهَجَد ه يیٍام ّا دس ساهاًِ خذهات داًشجَ یٌتشًتيثبت ًام ا یچگًَگ یساٌّوا -6

 http//bp.swf.irتيدس سا اىيخَد سا پس اص اػالم صٌذٍق سفاُ داًشجَ یتماضا ستيبا یه اىيداًشجَ

 .ٌذيثبت ًوا

 

 ت تىويلی ٍ هؼاًٍت داًشجَيی داًشگاُهؼاًٍت آهَصشی ٍ تحصيال

 


