
 

 

 

  

 ثبسوِ سعبلي

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

  بذٍى آصهَى( )هوتاصيي سْويِ پزيشفتِ شذگاى

 شاّشٍد صٌعتی دس داًشگاُ 98-99تحصيلیسال 

 

اُ ٍ ّوچٌگيي پصيطفتگِ   زض ايي زاًطگ   98-99پصيطفتِ ضسگاى آظهَى زٍضُ ّاي واضضٌاسی اضضس سال تحصيلی  

با استفازُ اظ سْويِ هوتاظيي )وِ لگال  اسگاهی آًْگا اظ      98-99ضسگاى زٍضُ ّاي واضضٌاسی اضضس سال تحصيلی  

  20/06/89   تگاضيد خْت ثالگت ًگام ايٌتطًتگی اظ     بايستی ابتساعطيك زفتط استعسازّاي زضذطاى اع م ضسُ است( 

 وٌٌگس هطاخعِ  http://golestan.shahroodut.ac.ir ضاّطٍز، بِ آزضس صٌعتیزاًط اُ  بِ سايت   23/06/89لؽايت  

          هطاحگا ثالگت ًگام اٍليگِ الىتطًٍيىگی      هغابك با ضاٌّواي ثالت ًام ايٌتطًتی وگِ زض شيگا ايگي اع عيگِ لگطاضزاضز     ٍ 

گَاّی پصيطش الىتطًٍيىی زضيافت ًوايٌس ٍ سگس  بگِ ٌّ گام ثالگت ًگام      ايٌتطًتی( ضا هطاّسُ ٍ تىويا ًوَزُ ٍ )

 ضاّطٍز بِ ّوطاُ زاضتِ باضٌس. صٌعتی حضَضي )ًْايی( ايي گَاّی ضا بطاي اضائِ بِ زاًط اُ 

ٍضُ ّاي ضٍظاًِ، ًَبت زٍم، هداظي ٍ پطزي  ذگَزگطزاى(  )ز ظهاى ثالت ًام حضَضي وليِ پصيطفتِ ضسگاى -الف 

ٍ عصط ّا       03:8 – 21اس ساعت صالح ّا  ساعات هطاخعِ بطاي ثالت ًام حضَضي:   هی باضس. ضوٌاهغابك خسٍل شيا 

     تيد(    م)ميدان  فتد   ضگاّطٍز  صگٌعتی  اُ  ٍ هىاى ثالت ًام ًيع زض هحا پگطزي  هطوگعي زاًطگ      21– 233:8اس ساعت  

 ذَاّس بَز.  

  صباى اًگليسیآهَصش عوشاى ٍ شيوی،  ،يعلَم صهي :پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 24/06/98شٌبِ يى

 هعذى ٍ طئَفيضيه فيضيه، وشاٍسصی ٍ  :پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 25/06/98شٌبِ دٍ

 بشق، واهپيَتش ٍ تشبيت بذًی :پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 26/06/98شٌبِ سِ 

 َّافضا، سياضی ٍ هعواسیه ، هىاًيه، هىاتشًٍي  :سشتِ ّایپزيشفتِ شذگاى وليِ  27/06/98چْاسشٌبِ 

 هَاد ٍ سشاهيه  ،هذيشيت، سيستوْای التصادی :پزيشفتِ شذگاى وليِ سشتِ ّای 28/06/98پٌجشٌبِ 
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( بِ ّيچ عٌگَاى  23/6/89 لؽايت 20/6/89) الىتطًٍيىی تصوط هْن : هطاخعِ حضَضي بِ ايي زاًط اُ زض تاضيرْاي اع م ضسُ بطاي ثالت ًام

خسٍل فَق  هغابك تاضيرْاي اع م ضسُ زض( ًْايی  حضَضي ) طفتِ ضسگاى فمظ بايستی خْت تحَيا هساضن ٍ ثالت ًامٍ پصي الَزُالظم  ً

 زاًط اُ هطاخعِ ًوايٌس. بِ ايي بِ ّوطاُ هساضن اضاضُ ضسُ زض بٌس ب ايي اع عيِ( 28/6/89 لؽايت 24/6/89)

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

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

 زض آى شوط ضسُ هعسل زٍضُ واضزاًیهسضوی وِ  بايس ع ٍُ بط اضائِ هسضن واضضٌاسی، واضضٌاسی ًا پيَستِفاضغ التحصي ى زٍضُ ّاي  :1تالصطُ 

  ًيع اضائِ ًوايٌس. باضس 

وِ بِ زالئلی لازض بِ اضائِ اصا هسضن واضضٌاسی ًوی باضٌس الظم است اصا گَاّی تاييس ضسُ تَسظ زاًط اُ هحا :پصيطفتِ ضسگاًی 2تالصطُ

 ( اضائِ ًوايٌس.89ٍضٍزي واضضٌاسی اضضس)فطم هرصَظ پصيطفتِ ضسگاى آظهَى  1فرم پيوست تحصيا ضا عالك 

لؽايت  19/04/89 تحصيلی ايٌتطًتی )هَضخِ ٍ تىويا فطم اًتراب ضضتِ ّاي ضسگاًی وِ زض ظهاى اع م ًتايح اٍلي آى زستِ اظ پصيطفتِ :3تالصطُ 

ضًَس، زاًطدَي سال آذط ضٌاذتِ ضسُ ٍ الظم است فطم هعسل  التحصيا هی فاضغ 31/6/98 اًس ٍ حساوثط تا تاضيد ( زاًطدَي سال آذط بَز25/04/98ُ

تَسظ هَسسِ آهَظش عالی هحا   30/11/97 ( تا تاضيد20( تا )0 )  ًاى بطاساسزاًطدَياى سال آذط ايي آظهَى وِ هياً يي وا ٍاحسّاي گصضاًسُ آ

)فطم هرصَظ هعسل ٍ تعساز ٍاحس ّاي گصضاًسُ(  ايي اع عيِ زضج ٍ پ  اظ تاييس بِ ٌّ ام ثالت ًام  2فطم پيَستزض  التحصيلی زٍضُ واضضٌاسی فاضغ

 حضَضي اضائِ گطزز. 

 ضسوی()حتی ؼيط ضيعًوطات زٍضُ واضضٌاسی  -2

  .آى  تصَيط اظ توام صفحاتٍ  ضٌاسٌاهِاصا  -3

. آى تصَيطٍ   واضت هلیاصا  -4

 .خسيس   3* 4 عى  ِلغع  سِ -5

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

 (3تفطم پيَس )حىن هطذصی ساالًِ يا هَافمت وتالی ٍ بسٍى ليس ٍ ضطط ساظهاى هتالَع بطاي واضهٌساى زٍلت. -7

هعطفی ًاهِ ضسوی اظ ستاز هطتطن سساُ پاسساضاى اًم ب اس هی ٍ يا ٍظاضت خْاز وطاٍضظي با اهضاء ٍ هْط -8

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

 (4فطم پيَست )ٍل پصيطفتِ ضسُ اًس.اصا يا گَاّی تاييس ضسُ ضتالِ اٍل بطاي زاٍعلالاًی وِ با اهتياظ ضتالِ ا -9

 ضسُ زض ظهاى ثالت ًام الىتطًٍيىی.  گَاّی پصيطش ؼيط حضَضي زضيافتپطيٌت اظ فطم  -10

هرصَظ پصيطفتِ ضسگاى سْويِ )  4 پيَستهغابك ضاٌّواي ضيال ٍ اضائِ فيص ٍاضيعي  000044ٍاضيع هاللػ  -11

  ٍ اضائِ فيص ٍاضيعي.بسٍى آظهَى( -هوتاظيي

پصيطفتِ ص حيت عوَهی هرصَظ زاًطدَياى واضضٌاسی اضضس بطضسی  بطي هطرصاتيا زٍ ًسرِ اظ تىو -12

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

 



 

 

 

  

 3 تذمز ّاي هْن

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

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

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

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

سط داًشجَ، اًتقال بِ داًشگاُ ديگز ٍ ٍ پزديس خَدگزداى درصَرت اًصزاف تَهجاسي )النتزًٍيني( 

صَرت ثبت اًتخاب ٍاحذ، شْزيِ  ... در ّزهزحلِ اس ثبت ًام بِ ّيچ عٌَاى قابل استزداد ًبَدُ ٍ در

 هتغيز هزبَطِ ًيش اس داًشجَ دريافت گزديذُ ٍ سپس تسَيِ حساب اًجام خَاّذ شذ.


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

 .هی باشذ ريلجذٍل  ششح بِ 98-99تحصيلی  سال اٍل
 

 هبلغ علی الحساب دٍسُ

 ت هيليَى سيال(ف)ّ سيال 7000000 ًَبت دٍم -واسشٌاسی اسشذ

 هيليَى سيال( ٍپٌج بيست) سيال 25000000 پشديس خَد گشداى -واسشٌاسی اسشذ

 هيليَى سيال( بيست) سيال 20000000 ىتشًٍيىی()ال هجاصی  -واسشٌاسی اسشذ

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1فشم پيَست 



 

 

 

  

 

 

 

 

 2فشم پيَست 



 

 

 

  

 

 

 
 سوِ تعالی  اب        

                                   

 ضوبضُ:                                                                                                                   

 سبضيد:                                                                                                                  

 

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

 شاّشٍدصٌعتی  بِ داًشگاُ 

وبضهٌس  ايي .................................. ......................................................................................................سيلِ ثِ اطالع هي ضسبًس ثجز ًبم ٍ ازاهِ سحػيل آلبي/ ذبًن احشطاهبً ثسيٌَ با سالم

زٍضُ ضٍظاًِ/ ًَثز زٍم/ دطزيس ذَزگطزاى زض سبل ............................ .........................................................................................................ازاضُ/سبظهبى زض همطع وبضضٌبسي اضضس ضضشِ 

 آى زاًطگبُ ثالهبًع اعالم هي گطزز. 98-99سحػيلي 

 

 لی اداسُ/ساصهاى:ًام ٍ ًام خاًَادگی سئيس/هعاٍى اداسی ٍ ها

 اهضاء:

 هْش اداسُ/ ساصهاى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3فشم پيَست 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 4فشم پيَست 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 5پيَست  ساٌّوای



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 5پيَست  ساٌّوای



 

 

 

   

 
 

 

 5فشم پيَست 



 

 

 

   

 
 

 5ت فشم پيَس



 

 

 

   

ساسمان سىجش آمًسش كشًر ي  99/98راهىماي ثبت وام الكتزيويكي پذيزفته شدگان كارشىاسي ارشد سال تحصيلي 

 پذيزفته شدگان سهميه ممتاسيه )بدين آسمًن(

 
 (02/6/8939اريخ شزيع ثبت وام الكتزيويكي اس ت)

 

ضْطيَض هبُ  28لغبيز  24ثِ اطالع دصيطفشِ ضسگبى هحشطم هي ضسبًس زض ظهبى هطاجعِ ثِ زاًطگبُ ثطاي ثجز ًبم حضَضي )  ًىات لابل تَجِ:

ضا ثِ  98ايي زاًطگبُ زضذػَظ ثجز ًبم اظ دصيطفشِ ضسگبى همبطع سحػيالر سىويلي  سبل   2( وليِ هساضن اضبضُ ضسُ زض اطالعيِ ضوبضُ 98

  دس غيش ايٌصَست اص ثبت ًام آًْا هواًعت بعول خَاّذ آهذ.ّوطاُ زاضشِ ثبضٌس 

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

اغل سْيِ ًوَزُ ٍ ّوچٌيي فبيل اسىي ضسُ آى ضا ًعز ذَز ًگْساضيس، زض غيط ايٌػَضر  لصا سَغيِ هي گطزز اظ سوبهي هساضن وذي ثطاثط ثب

 زاًطگبُ زض لجبل سحَيل وذي هساضن ّيچگًَِ هسئَليشي ثطعْسُ ًساضز.

م ثجز ًبم زلز الظم ، لصا دصيطفشِ ضسگبى هي ثبيسشي زض ٌّگبغيش لابل استشداد هی باشذوليِ هجبلغ ٍاضيعي سَسط دصيطفشِ ضسگبى ثِ حسبة زاًطگبُ  

 ضا ثِ عول آٍضًس.

 

 

 

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

 http://golestan.shahroodut.ac.irٍضٍز ثِ سيسشن جبهع آهَظضي زاًطگبُ اظ ططيك آزضس  -1

 شفبزُ ًوبييس(اس IEفمط اظ هطٍضگط (

 "ٍضٍز ثِ سيسشن"وليه ثط ضٍي گعيٌِ  -2

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

 Continue to this website (not"يب وليه ثط ضٍي ديغبم  IE " در Security Alert"زض وبزض ديغبم  "YES"اًشربة  -4

recommended). در " IE ثبالسط ٍ. 

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

 وليه ًوبييس:

 

 همطع وبضضٌبسي اضضس اظ ططيك آظهَى سطاسطي سبظهبى سٌجص آهَظش وطَض :    الف( ًبم عجَض جْز دصيطفشِ ضسگبى

                981Sضوبضُ زاٍطلجي +   

 ولوِ عجَض:        ضوبضُ هلي      )سصوط: وس هلي ثبيس ثسٍى ذط سيطُ ٍ ّوطاُ ثب غفطّبي اثشساي آى زضج گطزز(
 ضا ثعٌَاى ًبم عجَض ٍاضز ًوبيس.(  S           ثبضس  ثبيس همساض   1818828)ثعٌَاى هثبل اگط ضوبضُ زاٍطلجي فطزي ثػَضر  

 ثسٍى آظهَى( :     –ة( ًبم عجَض جْز دصيطفشِ ضسگبى ثسٍى آظهَى همطع وبضضٌبسي اضضس )سْويِ هوشبظيي 

                981Uضوبضُ هلي +  

 سيطُ ٍ ّوطاُ ثب غفطّبي اثشساي آى زضج گطزز( ولوِ عجَض:        ضوبضُ هلي      )سصوط: وس هلي ثبيس ثسٍى ذط
 ضا ثعٌَاى ًبم عجَض ٍاضز ًوبيس.(  U             ثبضس  ثبيس همساض    5448375558)ثعٌَاى هثبل اگط ضوبضُ هلي فطزي ثػَضر  

 اظ ططيك هسيط شيل: "دصيطش غيطحضَضي زاًطجَيبى جسيسالَضٍز"ٍضٍز ثِ لسوز  -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


 

 

 

   

 دصيطش غيط حضَضي زاًطجَيبى/ دصيطش غيطحضَضي زاًطجَيبى جسيسالَضٍز هٌَي وبضثط/ آهَظش/ زاًطجَ/

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

ٌس، زض غيط ايٌػَضر زض سصوط: زاٍطلجبى هحشطم ثبيس اطالعبر ذَاسشِ ضسُ زض فطم ّبي هطثَطِ ضا ثب زلز ٍ ثػَضر وبهل سىويل ًوبي

 ضًٍس اجطايي ثجز ًبم زچبض هطىل ذَاٌّس ضس.

 

 
 

دصيطفشِ ضسگبًي وِ زاضاي وبضر دبيبى ذسهز يب هعبفيز ًجبضٌس ٍ ًيبظ ثِ غسٍض هعبفيز سحػييلي زاضًيس، ٍييعيز ً يبم ٍ يفيِ ذيَز ضا        -7-1

 هطوَل اًشربة ًوبيٌس.

 ثبيسز اطالعبر ذَاسشِ ضسُ ضا ثب زلز سىويل ًوبييس. ي)اطالعبر زاًطجَ( ه 3ٍ 2ّبي  زض ظيط فطم -7-2

 

 

ّبي عضَ  ضيبل ثِ غَضر ايٌشطًشي، اظ ططيك وبضر ّضاس صذپاًثبيسز هجلغ  ثطاي سحَيل وبضر زاًطجَيي ٍ ضبضغ اٍليِ وبضر اسَهبسيَى سغصيِ هي -1

 ضجىِ ضشبة ٍاضيع گطزز.

ًيبظ دصيطش غيط حضَضي ضا اثشسا اسىي ًوَزُ ٍ ضٍي ويبهذيَسط ذيَز شذييطُ ًوبييس.     اضسبل فبيل هساضن: زض ايي هطحلِ زاًطجَ ثبيس هساضن هَضز -9

 آًْب ًوبيس. Uploadسذس السام ثِ 

 "ثبظگطيز "ايي عوليبر ثبيس ثطاي وليِ هساضن هَجَز زض جسٍل اًجبم گيطز. دس اظ آًىِ وليِ هساضن الظم ضا اضسبل ًوَزيس ثب اسشفبزُ اظ آيىَى 

 َضي ضسُ ٍ هطحلِ ثعسي ضا زًجبل وٌيس.ٍاضز فطم دصيطش غيط حض

چٌبًچِ زض اضسبل هساضن اضشجبّي ضخ زاز ٍ لػس حصف هسضن هَضز ً ط ضا زاضشيس اثشسا هسضن هَضز ً ط ضا اظ زاذل جسٍل اًشربة ًوَزُ سذس 

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

ثبيسيشي   ، اثشيسا هيي  زضيبفز ضيوبضُ زاًطيجَيي  ح فطم گَاّي دصيطش غيط حضَضي ٍ ثعس اظ اًجبم سوبهي هطاحل هطرع ضسُ زض ضىل فَق ٍ چب -10

السام ًوَزُ ٍ زض ًْبيز   ) هَجَد دس ريل ايي ساٌّوا(ضاٌّوبي  اهَض زاًطجَييًسجز ثِ سىويل اطالعبر زض سيسشن اهَض زاًطجَيي ثط اسبس 

َاّي دصيطش غيطحضَضي، جْز دصيطش ًْبيي ثِ زاًطگبُ غٌعشي ضيبّطٍز  ثط اسبس ظهبًجٌسي اعالم ضسُ ٍ ّوطاُ ثب هساضن ليس ضسُ زض ثطگِ گ

 هطاجعِ ًوبييس.



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تزوش:            

دصيطفشِ ضسگبى زٍضُ ّبي ًَثز زٍم، الىشطًٍيىي)هجبظي( ٍ دطزيس ذَاضظهي)ذيَزگطزاى( هيشَاًٌيس    -1

جىِ ضيشبة اسيشفبزُ   ّيبي عضيَ ضي    ثطاي ٍاضيع علي الحسبة ضْطيِ ثػَضر ايٌشطًشي، اظ سوبهي وبضر

 ًوبيٌس.  

ت فّهجلغ علي الحسبة ثطاي دصيطفشِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس، زٍضُ ّبي ًَثز زٍم  

 ثبضس. ضيبل هي هيليَى

هجلغ علي الحسبة ثطاي دصيطفشِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس، زٍضُ ّيبي ديطزيس ذيَاضظهي               

  ثبضس. ضيبل هي  هيليَى ٍپٌج بيست)ذَزگطزاى( 

 بيستهجلغ علي الحسبة ثطاي دصيطفشِ ضسگبى همطع وبضضٌبسي اضضس، زٍضُ ّبي الىشطًٍيىي )هجبظي( 

 ثبضس. ضيبل هي هيليَى

، ليصا  غيش لابل استتشداد هتی باشتذ   وليِ هجبلغ ٍاضيعي سَسط دصيطفشِ ضسگبى ثِ حسبة زاًطگبُ  -2

 ضًس.دصيطفشِ ضسگبى هي ثبيسشي زض ٌّگبم ثجز ًبم زلز الظم ضا ثِ عول آٍ

اثشيسا زض ويبزض هشٌيي همبثيل آى      "هحل سَليس "هبًٌس  ،ثبضسثطاي سىويل اطالعبسي وِ ثػَضر وس هي -3

عالهز %  )زضغس( سذس ًبم ضْط ضا سبيخ ًوَزُ، زض ازاهِ ثط ضٍي عالهز ؟ )سؤال( وِ لجل اظ ويبزض  

 هشٌي اسز وليه ًوبييس سب وس هطثَطِ ًوبيص زازُ ضَز.

زض ديبييي غيفحِ ولييه     "اعوبل سغيييطار "اطالعبر، ثط ضٍي زووِ زض ّط غفحِ ثطاي شذيطُ ضسى  -4

 ًوبييس.

 زض دبييي غفحِ اسشفبزُ ًوبييس. "ثبظگطز"ثطاي ثطگطشي ثِ غفحِ لجلي اظ زووِ  -5

 

 
 

 

 

 



 

 

 

   

 

 * مرحله دوم: ثبت نام حوزه دانشجويي )مديريت امور دانشجويي دانشگاه(
)ايٌشطًشي( ٍ ثِ ضطح شيل ثَزُ ٍ زض ظهبى ثجز ًبم حضَضي الظم  ثجز ًبم زاًطجَيبى ععيعجسيسالَضٍز ثػَضر غيطحضَضي

اسز سػَيط وبضر هلي ٍ ضٌبسٌبهِ ذَز )ثطاي زاًطجَيبى هشبّل سػَيط وليِ غفحبر ضٌبسٌبهِ ذَز، ّوسط ٍ سػَيط 

 غفحِ اٍل ٍ زٍم سٌس اظزٍاج( ضا ثِ ًوبيٌسُ اهَض زاًطجَيي زض سبلي ثجز ًبم سحَيل ًوبيٌس.

اعالم   20/6/98( اظ سبضيد 98)همطع وبضضٌبسي اضضس زاًطجَيبى حضَضي  غيط ًبم ثجز سبضيد ايٌىِ ثِ زعٌبي ثب     

ثِ سبهبًِ ذسهبر الىشطًٍيه هعبًٍز زاًطجَيي  21/6/98بضيد س اظ سَاًٌسهي گطزيسُ اسز لصا ايي ععيعاى

(http://stu.shahroodut.ac.irهطاجعِ ٍ ًسجز ثِ ثجز ًبم ) ًوبيٌس السام. 

 :م خَابگاًُحَُ ثبت ًا

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

 

جَيبى ضوبضُ زاًطجَيي وِ ثطاي وليِ زاًطولوِ عجَض ٍاضز گطزز ًبم وبضثطي ٍ .زض لسوز ٍضٍز ثِ سيسشن، الظم اسز 2

عٌَاى ضهع عجَض سعطيف ضسُ اسز.)زاًطجَيبًي وِ ضلن اٍل ٍ زٍم ِ عٌَاى ًبم وبضثط ٍ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ يب وسهلي ثِ ث

 ثبضس( ًيبظ ثِ ٍاضز ًوَزى آى ًوي اسزوس هلي آًبى عسز غفط 

 (ّفت)اص هشحلِ يه تا  گاًِّفتتىويل هشاحل .3     

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


 

 

 

   

هی بايست ًبايذ ّيچگًَِ بذّی هعَلِ بابت ٍاهْای هماطع لبلی داًشجَياى اسشذ  تزوش هْن:

خَد داشتِ باشٌذ ٍالصم است بشای داًشجَياى هزوَس تَسط اداسُ سفاُ داًشگاُ همطع لبلی دس 

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

 ٍ ٍام تعلك ًخَاّذ گشفت. دسغيش ايٌصَست بِ ًاهبشدُ خَابگاُ

 . ٍضٍز ثِ سبهبًِ ذسهبر الىشطًٍيه هعبًٍز زاًطجَيي جْز اًشربة اسبق 4

 ًحَُ اًتخاب اتاق ٍ ٍاسيض اجاسُ بْا:

دس اظثطضسي زضذَاسز ايٌشطًشي زاًطجَ جْز زضيبفز  ذَاثگبُ، هَافمز ٍ  اهَضذَاثگبُ ّب زض سيسشن هعبًٍز زاًطجَيي،

سبعز ثعس ًسجز ثِ اًشربة  24عالم هي ًوبيس ٍ زض غَضر هَافمز، زاًطجَ هي ثبيسز حساوثطسب يب عسم هَافمز ذَز ضا ا

 اسبق ٍ ٍاضيع اجبضُ ثْب السام ًوبيس. 

الظم ثِ شوط اسز اًشربة اسبق ثِ هٌعلِ زضيبفز لطعي ذَاثگبُ هي ثبضس ٍ ّعيٌِ ذَاثگبُ ثِ عٌَاى  ثسّي زاًطجَ زض سبيز 

َضذَاّس ضس لصا زاًطجَيبًي وِ سػوين لطعي ًسجز ثِ زضيبفز ذَاثگبُ ًساضًس اظ اًشربة اسبق زاًطجَيبى هٌ  غٌسٍق ضفبُ

 اويسا ذَززاضي ًوبيٌس.

 تزوتشات : 

 دس صَست اًصشاف اص خَابگاُ هبلغ اجاسُ خَابگاُ هستشد ًخَاّذ شذ. -1

 .سييًوب بززاضزي ياحشوبل يطيگيٍ ضوبضُ دطزاذز ضا جْز د يطيدس اظ دطزاذز هجلغ اجبضُ ثْبء ، وس ضّگ -2

گطفشِ ٍ  ٌزيطد ضا ًبهِ هطثَطِ يهعطف سزيثب يَاّس ضس ٍزاًطجَ هذًبهِ ذَاثگبُ فعبل يدس اظ اًشربة اسبق، هعطف -3

 .ًرَاّس ضس ليسحَ يغَضر ذَاثگبُ ثِ ٍ ييا طي. زض غسيذَاثگبُ اضائِ ًوب ياسبق ثِ زفشط سطدطسش بفزيجْز زض

ض ٌّگبم اًشربة اسبق، هي سَاى اظ ططيك اضسبل ديبم ثب ثجز ضوبضُ سوبس زض غَضر ثطٍظ ّطگًَِ هطىل احشوبلي ز -4

 سبعز دبسد آى ضا زضيبفز ًوَز. 24زاًطجَ، ثِ هسيطيز ذَاثگبُ زض سبهبًِ زاًطجَيي السام ٍ حساوثط سب 

 اص صهاى ششٍع والس ّا هی باشذ . ًىتتِ : اسىاى داًشجَياى دس خَابگاُ



 

 

 

   

 ياعضب ييثبضس وِ ث يسرز ه فبليس   سرز ثَزُ ٍ ًفط دٌجن 4 ياّطاى ٍ ثطازضاى زاضاذَ يًفطُ ذَاثگبُ ّب 5 ياسبلْب -5

 ضَز. يجبثجب ه يسَافم بيٍ  ياسبق ثػَضر چطذط

 ِيلصا ول اسز  يضرػ ليٍسب سطه، هلحفِ، دشَ ٍ ثبلص جعء  ياظ ً ط ثْساضش ٌىِيثِ ا زيظم ثِ شوط اسز ثب عٌبال -6

 ثبضس. يآى ثط عْسُ زاًطجَ ه ِيسْ ثَزُ ٍ الالم هصوَضذَاثگبُ ّب فبلس 

ً ط گطفشِ  ًَثز زٍم ذَاثگبُ ذَزگطزاى ثب  طفيز هحسٍز زض بىيضبّطٍز جْز ضفبُ حبل زاًطجَ يزاًطگبُ غٌعش -7

ذَاثگبُ  ِيٍ دطزاذز هجلغ اجبضُ ثْب ثِ اطالع اسبقسَاًٌس جْز ًحَُ اًشربة  يذَاثگبُ ذَزگطزاى ه يبىهشمبي اسز. وِ

 .ٌسيعِ ًوبذَزگطزاى هطاج يّب

 ج : ٍام داًشجَيی

هي ثبيسز ثِ سبيز غٌسٍق ضفبُ  15/07/98)ضٍظاًِ( هي ضسبًس حساوثط سب سبضيد  اضضس ثِ اطالع زاًطجَيبى زٍضُ

بم وبضثط وِ هطاجعِ ٍ ثعس اظ آى، ٍضٍز ثِ دَضسبل زاًطجَيي ٍ ثجز ولوِ عجَض ٍ ً  http://swf.ir زاًطجَيبى  ثِ آزضس:

ثبضس ضا ثجز ٍ سبئيس ًوبيٌس سذس غفحِ ضرػي ّط زاًطجَ فعبل ضسُ ٍ گعيٌِ زضذَاسز ٍام ضوبضُ هلي ثب ذط سيطُ هي

 ضا فعبل ًوبيٌس.

گطفشِ  ٌزيدط ييزاًطجَ هيذسهبر الىشطًٍ زيضا اظ سب يٍام فطم سٌس سعْس هحضط بفزيجْز زض سيّط زاًطجَ ثب -1

ثبظًطسشِ هطاجعِ ٍ فطم سعْس ضا اًجبم زّس ٍ  بييبهي وبضهٌس  هيّوطاُ  يٌبزضسواس ياظ زفشطذبًِ ّب يىيٍ ثِ 

 ييّوطاُ ثب سٌس سعْس ثِ اهَضزاًطجَ علَمٍظاضر  بىيثطي ًبهِ وسط اظ حمَق ثِ ًبم غٌسٍق ضفبُ زاًطجَ هي

 .سيًوب ليسحَ

 اظ ضعت ثبًه سجبضر ثِ ًبم زاًطجَ يىيافششبح حسبة عبثط ثبًه زض  -2

 ييثِ ازاضُ ضفبُ زاًطجَ ييوبضر زاًطجٍَ ضٌبسٌبهِ ي،وبضر هل سػَيطاضائِ  -3

 .طزيگ يٍ ذَزگطزاى سعلك ًو يهجبظ يزٍضُ ّب بىيٍام ثِ زاًطجَ -4

 ثبضٌس. بىياظ غٌسٍق ضفبُ زاًطجَ طوطزيز وِيجط بيهعَلِ ٍ  يفبلس ثسّ سزيثب يهمطع اضضس ه بىيزاًطجَ ِيول -5

 اعالم ذَاّس ضس. ييهشعبلجب زض سبهبًِ ذسهبر زاًطجَ آى  ديٍاهْب ٍ سبض يٌشطًشيثجز ًبم ا يچگًَگ -6

 

 

 هعاًٍت آهَصشی ٍ تحصيالت تىويلی ٍ هعاًٍت داًشجَيی داًشگاُ

http://swf.ir/

