
 1اطالعیه شماره 

 99-99سال تحصیلی  با سوابق تحصیلی کارشناسیشدگان نام پذیرفتهنحوه ثبت
 :درسبه اطالع مینام به شرح ذیل مراحل ثبت  9911 -9911شدگان گرامی سال تحصیلی با تبریک به پذیرفته

 : (اینترنتی)غیرحضورینام ثبت - الف

شتتتادرب  بتتته   ر  صتتت بتی بتتتا مراجبتتته بتتته ستتتایت  ان تتت ا     91/10/9911نتتتتی اا تتتتاری  نتتتام ای ترجهتتتت ثبتتتت

 ir.ac.shahroodut.golestan://http    مراحتل   ضتم  م تادد     "حضوری  نام غیرثبت "ب با کلیک ربی راد مای

ایت   حتمتا   ( نهتایی )نتام حوتوری   را  ریافت ب سپس د  ام ثبت "غیرحضری گراهی پذیرش " ،نمو  نام ثبتاقدام به  ،نامثبت

 . شادرب  به دمرا   اشته باشید ص بتی گوادی را برای ارائه به  ان  ا 

 :نام حضوریزمان ثبت -ب 

و  31377الوی    1317 از سواتت  صبح 31/70/3131 مریخشنبه یک و 31/70/3131 مریخشنبه  ر ربادتای   ،نام حووریثبت

بته شترح    ها  پردیس مرکز  دانشگاه صنعتی شواهرود سالن جنبی تاالی شقایق ر  33317الی  31377 از ساتت ظهربعداز

 .شو انجام می جدبل ذیل

دیچ ع وان الام  به( 91/10/9911اا ) غیرحوورینام اعالم شد  برای ثبت دایووری به ای   ان  ا   ر تاری مراجبه ح :تذکر مهم

دمرا  مدارک اشار  شد   ر ب د  بهدای اعالم شد  نام حووری مطابق تاری فقط جهت تحویل مدارک ب ثبت شدگاننبو   ب پذیرفته

نوام  ثبوت م تو  بته انجتام     (نهوایی )نوام حضوری   ثبوت الام به ذکر استت کته    .د ای  اطالعیه به  ان  ا  مراجبه نمای "ج"

 .باشدمی ایائه مدایک ذیل ب (اینترنتی)حضری غیر

 :حضورینام جهت ثبت مورد نیازمدارک  -ج

 (پیش دانشگاهیدارای مدرک )نظام آموزشی سالی واحدی  
  (خوادران یک برگبرا ران  ب برگ ب )  ن تصویرب ( شد   ممهور ب امواء) تایید شد   ان  ادیپیش  بر تحصیالت پایان موقت اصل یا گوادی  -9

  ن تصویرب  (شد  ءممهور ب اموا) موقت پایان تحصیالت  بر  متوسطه اصل یا گوادی -2

 (برا ران  ب برگ ب خوادران یک برگ) ن  تصویرب ( شد  ءممهور ب اموا)  ان  ادی  پیشبراصل کارنامه تحصیلی   -9

  ن تصویرب  (شد  ءممهور ب اموا) اصل کارنامه تحصیل  بر  سه ساله متوسطه -4

 (ت  بلتامراجبه به  فاتر پی خوان خدم)  ان  ادیرسید پستی  رخواست تاییدیه تحصیلی  بر  پیش -5

 (یک برگ) ب کارت ملی (صفحه ابل سه برگ ب سایر صفحات یک برگ) ش اس امه تصویراصل ب  -6

 (نام خانوا گی، نام پدر، کد ملی نام،)پ ت نویسی شد   9*4قطبه عکس  شش -0

 (دارای مدرک دیپلم) 6-3-3نظام آموزشی جدید 
 (برا ران  ب برگ ب خوادران یک برگ)ب تصویر  ن ( شد  ءممهور ب اموا)موقت پایان تحصیالت  بر   بم متوسطه  اصل یا گوادی -9

 (شد  ءممهور ب اموا) دای  دم تا  باا دمگزارش کلی سوابق تحصیلی پایه) 612فرم  -2

 (برا ران  ب برگ ب خوادران یک برگ)ب تصویر  ن ( پایه  دم تا  باا دم)سه سال  خر  بیرستان  اصل کارنامه تحصیلی -9

 (ت  بلتامراجبه به  فاتر پی خوان خدم)رسید پستی  رخواست تاییدیه تحصیلی  بر   بم متوسطه  -4

 (یک برگ) ب کارت ملی (صفحه ابل سه برگ ب سایر صفحات یک برگ) ش اس امه تصویراصل ب  -5

 (خانوا گی، نام پدر، کد ملینام  نام،)پ ت نویسی شد   9*4قطبه عکس  شش -6

قابتل   6-9-9نظام  مواشی جدیتد   9ب  2، 9ب ددای ب  نظام سالی باحدی 4ب  9، 2، 9ب ددای ربنوشت برابر با اصل مدارک  :1تذکر

 .باشدب ارائه اصل مدارک مذکور الزامی می نبو  پذیرش 
 

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


تحریل آن به دانشوور توا پایوان تحتوی       شو ، بای انی مینام  ر پربند   ان جو با توجه به ای که مدارک ثبت :2 تذکر

شو  اا تمامی مدارک کپی برابر با اصل تهیه ب فایل اسک  شد   ن را نز  خو  ن هداریتد  ر  ، لذا توصیه میپذیر نمی باشدامکان

 .مسئولیتی ندار گونه دیچکپی مدارک ارائه صورت  ان  ا   ر برابر غیر ای 

 مهم توسط دانشجویان ورودی جدید ری های بسیاریپیگ

 ان ت ادی یتا  یتپلم نظتام جدیتد      نام نهایی با  ر  ست  اشت  تصویر مدرک پتیش کلیه  ان جویان جدیدالورب   ر جریان فر ی د ثبت 

 ن  پستتی  یدبه  فتر پی خوان  بلت مراجبه نمای د ب نسبت به  رخواست صدبر تاییدیه تحصیلی خو  اقدام نمای د ب رس  6-9-9  مواشی

شو   ر صورت عدم بصول تاییدیه  تحصتیلی تتا پایتان نیمستال ابل تحصتیلی، مطتابق       موکدا  یا  بر می .نام  د درا تحویل کارش ا  ثبت

 .مقررات حکم لغو قبولی صا ر خوادد شد

 الصاقی  فرم  رخواست مبافیت تحصیلی صا ر  توسط  ان  ا  را به دمرا  مدارک نهایینام اا ثبتکلیه  ان جویان پسر جدیدالورب  پس

-شو  مجوا ثبتموکدا  اعالم می. تحویل نمای د( 91+پلیس )خدمات الکتربنیکی انتظامی  بایست به  فاترجهت صدبر مبافیت تحصیلی می

باشتد ب   توان شتمار  مبافیتت تحصتیلی  ان تجویان پستر متی       رسد به عکه به تایید حوا  بظیفه عمومی می 91+ نام صا ر  توسط پلیس 

 .حکم لغو قبولی صا ر خوادد شد عدم بصول مبافیت تحصیلی تا قبل اا شربع نیمسال  بم تحصیلی مطابق مقررات صورت ر
 

 

 

 اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود


