
 

 در حوزه دانشجویی 79 کارشناسیمقطع  نیمه متمرکز پذیرفته شدگاناطالعیه ثبت نام اینترنتی 

توفيق مرهون  را کسب نموديد. اين شاهرودصنعتی ه توفيق تحصيل در دانشگاه کو تهنيت برشما  ترين تبريکصميمانه

دانشگاه يک محيط فرهنگی براي رشد فضائل اخالقی  باشد.تالش وکوشش شما می پشتيبانی خانواده وخداوند مهربان،  عنايت

گيري از رهنمودهاي ارزشمند مقام معظم رهبري و توجه ويژه به الگوي با بهره م ياميدوار باشد.هاي علمی میوکسب مهارت

اي نزديک به عنوان فردي عقيدتی بكوشيد تا بتوانيد درآيندهاسالمی در جهت ايجاد آمادگی هاي علمی و  -پيشرفت ايرانی 

 عزيزمان ايران باشيد. ميهن و اسالمی مقدس جمهوري اعتالي نظام به موثر درخدمت

 ستا رديدهگ اعالم 92/10/27جديدالورود از تاريخ  یا عنايت به اينكه تاريخ ثبت نام غيرحضوري دانشجويان مقطع کارشناسب 

 ( http://stu.shahroodut.ac.ir )توانند در تاريخ مذکور به سامانه خدمات الكترونيک معاونت دانشجويیمی لذا اين عزيزان

 اقدام نمايند. ناممراجعه و نسبت به ثبت 

در زمان ثبت نام حضوري  که باشدذيل میطی مراحل و غيرحضوري)اينترنتی( بصورت دانشجويان عزيز جديدالورود ثبت نام

 اول هايصفحهتصوير و تصوير کليه صفحات شناسنامه خود و همسر )دانشجويان متاهل کارت ملی و شناسنامهکپی  الزم است

  .دندانشجويی تحويل نماي رفاه ادارهرا به  ودوم سندازدواج(

  ثبت نام مراحل

 (http://stu.shahroodut.ac.irورود به سايت معاونت دانشجويی) -1

 که براي کليه دانشجويان شماره دانشجويی بعنوان نام کاربر و شماره شناسنامه يا  کلمه عبوروارد نمودن نام کاربري و  -9

 به وارد  يدانشجويانی که رقم اول و دوم کد ملی آنان عدد صفراست نياز يعبور تعريف شده است )برا کلمهکدملی بعنوان 

 ( .صفرها نمی باشد نمودن

 

 

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


 

 

 گردد. ليمراحل هفت گانه توسط دانشجو تكم ستيبا یبعد از ورود به سامانه، م -3

 طی مراحل ذيل : 5/11/27 تاريخثبت نام درخواست خوابگاه حداکثر تا  -4

 نحوه انتخاب اتاق  -الف

در  خواهد نمود واعالم  6/11/79تا تاريخ ، موافقت و يا عدم موافقت خوابگاه را يیوابگاهها در سيستم معاونت دانشجوامورخ

 اقدام نمايد. نسبت به انتخاب اتاق 9/11/79تاريخ حداکثرتا بايستدانشجو میصورت موافقت، 

  باشد که بين تخت و نفر پنجم فاقد تخت می 4نفره داراي  5اتاقهاي  باشد.نفره مختص خوابگاه پسران می 3و 9اتاقهاي

 . گردندمیاعضاي اتاق بصورت چرخشی و يا توافقی جابجا 

 قيخوابگاه از طر يبهانسبت به پرداخت اجاره 10/19/27 خياز تار ستيبایاند منموده را انتخاب خود که اتاق یانيدانشجو

مبلغ درموعد مقرر  زيدرصورت عدم وار .ندياقدام نما http://bp.swf.irوزارت علوم به آدرس:  انيصندوق رفاه دانشجو تيسا

 .تعلق خواهدگرفت مهيجر انيبرابر مصوبه صندوق رفاه دانشجو

 

 اجاره بهای خوابگاه  نحوه واریز -ب    
 

  )http://bp.swf.ir(به آدرس انيصندوق رفاه دانشجو دانشجويی سايتورود به  -1

 انتخاب گزينه ورود به پورتال  -9

http://bp.swf.ir/


3-  

  ورود نهي( و انتخاب گزرهيبا خط ت یوارد نمودن کلمه عبور )کد مل -3

 يیپورتال دانشجو یکلمه عبور و سپس ورود به صفحه اصل رييتغ -4

 "شيف و دفترچه اقساط"از قسمت  "پرداخت خوابگاه"انتخاب گزينه  -5

 طی مراحل ذیل : دانشجویی هایوامثبت نام  -5

 رم تعهد ـدريافت نمونه ف از پس 97/11/27حداکثر تا تاريخ  ،هاي دوره روزانه و نوبت دوموامکليه  ان متقاضیـدانشجوي -1

 نموده و  چاپهاي دانشجويی( فرم مذکور را فرم ،قسمت باالي صفحه ،محضري از سايت معاونت دانشجويی )صفحه اول سايت

 کارکنان رسمی يا پيمانی ازه بايدک)حكم کارگزينی ضامن تصوير به همراه يک ضامن و با دردست داشتن شناسنامه و "اشخص

 كم کارگزينی و تصويرحاصل تعهدنامه به همراه  د سپسننماي هاي اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعهباشد( به دفترخانه

 اه ـبه اداره رفرا  و فناوري صادرگرديده اتـتحقيق،ان وزارت علومـدانشجويکه بعنوان صندوق رفاه  ضامن نامه کسرازحقوق

 دانشجويی دانشگاه تحويل نمايند.

 در فرم تعهدنامه محضري شرايط ضامن ذکر شده است.ضمنا 

 کليه تصويرروزانه  دانشجويان متاهل دوره برايشناسنامه،کارت ملی،کارت دانشجويی به اداره رفاه دانشجويی)  تصويرارائه  -9

 صفحه اول و دوم سند ازدواج ( تصويرصفحات شناسنامه خود و همسر به همراه 

 به بانک تجارت شعبه دانشگاه مراجعه و نسبت  97/11/27دانشجويان دوره روزانه متقاضی وام می بايست حداکثر تا تاريخ  -3

 رفاه اعالم نمايند.به افتتاح حساب بانكی اقدام نموده و شماره حساب خود را به اداره 

  يراهنما ثبت نمايند.( http//bp.swf.ir) پورتال دانشجويی صندوق رفاهتقاضاي خود را در  بايستکليه دانشجويان می -4

 باشدیموجود م يیها در سامانه خدمات دانشجووام ینترنتيثبت نام ا یچگونگ


