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 8931سال  با سوابق تحصیلي  شدگان كارشناسيپذيرفته (الكترونیكي)غیرحضورينماي ثبت نام راه

 81/0/8931لغايت  81/10/8931از تاريخ  :غیرحضوري ثبت نامتاريخ 

 
 

 (دانشگاه يآموزش اموراداره )ثبت نام حوزه آموزشي : مرحله اول* 
 

 ir.ac.shahroodut.golestan://httpsآدرس  بهه آموزشي دانشگا سامانهبه  مراجعه -1

 (دنیفرمااستفاده  یا باالتر 8ورژن  Internet Explorerاز مرورگر برای استفاده از حداکثر تطابق (

 "ورود به سيستم"کليك بر روی گزینه  -2

 "ارسال"انتخاب دکمه  و مربوطدر کادر  امنيتيوارد نمودن کد  -3

بصورت زیر نموده، سپس بر روی دکمة  گذرواژهو  شناسه کاربریدر صفحة بعدی برای ورود به سيستم اقدام به وارد نمودن  -4

 :کليك نمایيد "ورود"

            (آن درج گردد ابتدای بدون صفرهای کد ملي باید بدون خط تيره و: تذکر)    981b+  ملیشماره :     شناسه کاربری

 (آن درج گردد با صفرهای ابتدای کد ملي باید بدون خط تيره و همراه: تذکر)     ملیشماره     :گذرواژه

 و  دیوارد نما شناسه کاربریرا بعنوان  98111184610b باشد  باید مقدار  0011184610  بصورت فردی مليشماره بعنوان مثال اگر )

 (.اژه وارد نمایدرا به عنوان گذرو  0011184610شماره 

 :تذکر

گزینه غير فعال کردن صفحات دیگر را انتخاب  "تنظيمات"در صورت تکرار اشتباه در وارد نمودن کلمه عبور و یا غير فعال شدن با انتخاب 

 :فرمایند

 
 :از طریق مسير زیر "دانشجويان جديدالورود غيرحضوریپذيرش "ورود به قسمت  -5

 دانشجویان جدیدالورود غيرحضوریپذیرش / دانشجویان غير حضورییرش پذ/ دانشجو/ آموزش /منوی کاربر

 .های مربوطه و چاپ فرم (شکل زیر) الورودن جدیدغير حضوری دانشجویاتکميل اطالعات خواسته شده در صفحه پذیرش  -6

https://golestan.shahroodut.ac.ir/


های داوطلبان باید اطالعات خواسته شده در فرم .ل کنيديکمبه دقت تنام را  و مراحل ثبتکلمه انتخاب در هر سطر کليك کنيد روی  به ترتيب بر :تذکر

 .نام دچار مشکل خواهند شدصورت در روند اجرایي ثبتمربوط را با دقت و بصورت کامل تکميل نمایند، در غير این

 
ام وظيفه خود خدمت یا معافيت نباشند و نياز به صدور معافيت تحصيلي دارند، وضعيت نظ شدگاني که دارای کارت پایانپذیرفته -6-1

 .انتخاب نمایند مشمولرا 

 .گرددميل تکو به طور کامل اطالعات خواسته شده با دقت  -6-2

 

 -در سيستم مشخص شده است، لذا مدارک الکترونيکي "فيزيکی" و  "فيزيکی -یالکترونيک" نوع مدارک به دو صورت  -7

و  به دانشگاه ارائهنام حضوری روز ثبتو در  (Upload) نام الکترونيکي در سيستم گلستان بارگذاریفيزیکي ابتدا در ثبت

  .به دانشگاه تحویل داده شودحضوری نام مدارک فيزیکي فقط در روز ثبت

به صورت  فقطکه  باشدمي ریال 000/775تحویل کارت دانشجویي و شارژ اوليه کارت اتوماسيون تغذیه  مبلغ الزم جهت -8

 .باشدمبلغ واريزی به هيچ عنوان قابل استرداد نمی .باشدتان قابل پرداخت ميآموزشي گلس سامانهالکترونيکي از طریق 

بعد از انجام تمامي مراحل مشخص شده در شکل فوق و چاپ فرم مشخصات دانشجو و گواهي پذیرش غير حضوری، ابتدا  -9

اقدام نموده و  (مرحله دوم)ي بر اساس اطالعيه امور دانشجوی بایستي نسبت به تکميل اطالعات در سيستم امور دانشجویي مي

برگه گواهي پذیرش غيرحضوری، جهت پذیرش  شده و همراه با مدارک قيد شده در بندی اعالمدر نهایت بر اساس زمان

 .شاهرود مراجعه نمایيدصنعتي نهایي به دانشگاه 
 

  ات مهمتذکر : 
 .استفاده نمایيد های عضو شتاب تاز تمامي کار توانيد ، ميبصورت اینترنتيشهریه  پرداختپيش برای واریز  -1

بصورت  فقطکه  باشد مي مليون ریال 000/000/5 (شبانه) نوبت دومدانشجویان کارشناسي مبلغ پيش پرداخت شهریه برای  -1

و درصورت انصراف توسط دانشجو، انتقال به دانشگاه دیگر و  .باشد قابل پرداخت مي آموزشي گلستان سامانهاز طریق  الکترونيکي

و در صورت انتخاب واحد، شهریه متغيير  بودهمبلغ واریزی به هيچ عنوان قابل استرداد ن ناممرحله از ثبتهر  رد... 

 .مربوطه نيز از دانشجو دریافت گردیده و سپس تسویه حساب انجام خواهد شد

سپس نام ( درصد) %عالمت ابتدا در کادر متني مقابل آن  "تولد محل"مانند  ،باشدبرای تکميل اطالعاتي که بصورت کد مي -3

 .نمایش داده شودتا کد مربوطه  ایيدکه قبل از کادر متني است کليك نم (سؤال) ؟بر روی عالمت  ادامه، در شهر را تایپ نموده

 

 



 .در پایين صفحه کليك نمایيد "اعمال تغييرات"بر روی دکمه  ،برای ذخيره شدن اطالعاتدر هر صفحه  -6

 .در پایين صفحه استفاده نمایيد "بازگشت"دکمه برای برگشتن به صفحه قبلي از  -5

 .مراجعه نمایيد پيشخوان خدمات دولتدفاتر به  تاييديه تحصيلی پستی درخواست رسيدبرای دریافت  -4

 

 (دانشگاه مدیریت امور دانشجویي) دانشجویيثبت نام حوزه : دوممرحله * 
 

 در حوزه دانشجويي(صیلي سوابق تح) 13 كارشناسيمقطع  پذيرفته شدگاناطالعیه ثبت نام 

توفيق  این. را کسب نمودید صنعتي شاهروده توفيق تحصيل در دانشگاه کو تهنيت برشما  ترین تبریكصميمانه

دانشگاه یك محيط فرهنگي برای  .باشدتالش وکوشش شما مي خداوند مهربان، پشتيباني خانواده و مرهون عنایت

گيری از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم با بهره م یاميدوار .باشدمي های علميرشد فضائل اخالقي وکسب مهارت

اسالمي در جهت ایجاد آمادگي های علمي و عقيدتي بکوشيد تا  -رهبری و توجه ویژه به الگوی پيشرفت ایراني 

عزیزمان  ميهن و اسالمي مقدس جمهوری اعتالی نظام به ای نزدیك به عنوان فردی موثر درخدمتبتوانيد درآینده

 .ایران باشيد

 اعالم 10/7/98جدیدالورود از تاریخ  يا عنایت به اینکه تاریخ ثبت نام غيرحضوری دانشجویان مقطع کارشناسب 

 الکترونيك معاونتتوانند در تاریخ مذکور به سامانه خدمات لذا این عزیزان مي ستا ردیدهگ

 .اقدام نمایند نامبت به ثبت مراجعه و نس ( http://stu.shahroodut.ac.ir)دانشجویي

در زمان ثبت نام  کهباشد ذیل ميطي مراحل و (اینترنتي)بصورت غيرحضوری ثبت نام دانشجویان عزیز جدیدالورود

 و دانشجویان متاهل تصویر کليه صفحات شناسنامه خود و همسر) حضوری الزم است کپي کارت ملي و شناسنامه

  .را به اداره رفاه دانشجویي تحویل نمایند (های اول ودوم سندازدواجصفحهتصویر

  ثبت نام مراحل
 (ir.ac.shahroodut.stu://http)ورود به سایت معاونت دانشجویي -1

 که برای کليه دانشجویان شماره دانشجویي بعنوان نام کاربر و شماره کلمه عبوروارد نمودن نام کاربری و  -2

دانشجویاني که رقم اول و دوم کد ملي آنان عدد  یبرا)عبور تعریف شده است  کلمهکدملي بعنوان شناسنامه یا 

 ( به وارد نمودن صفرها نمي باشد یصفراست نياز

 .گردد ليمراحل هفت گانه توسط دانشجو تکم ستیبا يبعد از ورود به سامانه، م- 3

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


 :طي مراحل ذیل  15/7/98 خثبت نام درخواست خوابگاه حداکثر تا تاری -4

 و واريز اجاره بهاء خوابگاهنحوه انتخاب اتاق 

، موافقت و یا عدم موافقت خوابگاه را پس از ثبت نام حضوری اعالم یيوابگاهها در سامانه معاونت دانشجوامورخ

 .اقدام نماید نسبت به انتخاب اتاق ساعت بعد 24 بایست حداکثر تادانشجو ميخواهد نمود و در صورت موافقت، 

خوابگاه  یبها نسبت به پرداخت اجاره ساعت بعد  48حداکثر تا  ستیبايمگرامي پس از انتخاب اتاق  انیدانشجو

 .گرددخوابگاه لغو ميمبلغ درموعد مقرر  زیدرصورت عدم وار .خود اقدام نمایند

دانشجو در  يخوابگاه به عنوان  بده نهیهزباشد و  يخوابگاه م يقطع افتیالزم به ذکر است انتخاب اتاق به منزله در

خوابگاه ندارند  افتینسبت به در يقطع ميکه تصم يانیمنظور خواهد شد لذا دانشجو انیصندوق رفاه دانشجو تیسا

 .ندینما یخوددار داياز انتخاب اتاق اک

 

 .نخواهد شد انصراف از خوابگاه مبلغ اجاره خوابگاه مستردو  واریز اجاره بهاء در صورت:  تذکرمهم
 

 

با عنایت به اینکه اجاره بهای دو نيمسال خوابگاه بصورت همزمان دریافت مي گردد، لذا دانشجویان مي بایست 

انجام دهند تا خوابگاه تثبيت شده و ( برای هر نيمسال یك فرآیند پرداخت)فرآیند پرداخت را در دو مرحله پياپي 

 .   اه و دریافت اتاق فعال گرددفرم اسکان جهت ارائه به دفترسرپرستي خوابگ

 : تذکرات

 .دیينما ادداشتی ياحتمال یريگيو شماره پرداخت را جهت پ یريپس از پرداخت مبلغ اجاره بهاء، کد رهگ- 1

با ثبت شماره تماس  اميارسال پ قیتوان از طر يدر هنگام انتخاب اتاق، م يدر صورت بروز هرگونه مشکل احتمال-2

 .نمود افتیساعت پاسخ آن را در 24اقدام و حداکثر تا  یيخوابگاه در سامانه دانشجو تیریدانشجو، به مد

 نيباشد که ب يتخت بوده و نفر پنجم  فاقـد تخت م 4 یخواهران و برادران دارا ینفره خوابگاه ها 5 یاتاقها-3

 .شوديم جابجا  يتوافق ایو  ياتاق بصورت چرخش یاعضا

است  لذا  يشخص لیتشك، ملحفه، پتو و بالش جزء وسا ياز نظر بهداشت نکهیبه ا تیالزم به ذکر است با عنا -4

 .باشد يآن بر عهده دانشجو م هيخوابگاه ها فاقد اقالم مذکور بوده و ته هيکل

محدود در  تيخوابگاه خودگردان با ظرف نوبت دوم، انیشاهرود جهت رفاه حال دانشجو يدانشگاه صنعت-5

 یخوابگاه ها هياتاق و پرداخت مبلغ اجاره بها به اطالع خابجهت نحوه انتن مي توانند ايمتقاض است ورفته گنظر

 .ندیمراجعه نماکه متعاقبا اعالم مي گردد  خودگردان

 

 



 :طی مراحل ذيل  دانشجويی هایوامثبت نام 

رم ـاز دریافت نمونه فپس  15/7/98های دوره روزانه و نوبت دوم، حداکثر تا تاریخ وامکليه  ان متقاضيـدانشجوی -1

فرم مذکور ( های دانشجویيفرم ،قسمت باالی صفحه ،صفحه اول سایت)تعهد محضری از سایت معاونت دانشجویي 

که )تصویر حکم کارگزیني ضامن به همراه یك ضامن و با دردست داشتن شناسنامه و "را چاپ نموده و شخصا

اصل  د سپسنهای اسناد رسمي در سراسر کشور مراجعه نمایبه دفترخانه( کارکنان رسمي یا پيماني باشدبایداز

ان وزارت ـتعهدنامه به همراه تصویرحکم کارگزیني و نامه کسرازحقوق ضامن که بعنوان صندوق رفاه دانشجوی

 .اه دانشجویي دانشگاه تحویل نمایندـات و فناوری صادرگردیده را به اداره رفـعلوم،تحقيق

برای دانشجویان متاهل دوره روزانه ) ارت ملي،کارت دانشجویي به اداره رفاه دانشجویيارائه تصویر شناسنامه،ک -2

 (تصویرکليه صفحات شناسنامه خود و همسر به همراه تصویر صفحه اول و دوم سند ازدواج 

اجعه به بانك تجارت شعبه دانشگاه مر 15/7/98دانشجویان دوره روزانه متقاضي وام مي بایست حداکثر تا تاریخ  -3

 .و نسبت به افتتاح حساب بانکي اقدام نموده و شماره حساب خود را به اداره رفاه اعالم نمایند

ثبت ( http//bp.swf.ir) تقاضای خود را در پورتال دانشجویي صندوق رفاه بایستکليه دانشجویان مي -4

 باشديموجود م يیها در سامانه خدمات دانشجووام ينترنتیثبت نام ا يچگونگ یراهنما .نمایند



 ها شناد يل ا  رد زا )ي نهرف  ييوجشناد  يشزوم (  وبرم ياه مرف و يدورو هرامش تفايرد

: ي   رش هب  رادم  يوحت و هدنورپ  یكشت ت   يدورو هرامش  اسا رب مان تبث  لاس هب دورو

)يها شناد  یپ  ردم ياراد( يدحاو يلاس يشزوم  ما ن 

 ود ناردارب( نآ ریوصت و )هدش  ءاضما و روهمم( هدش ديیات يهاگشنادشيپ هرود تاليصحت نایاپ تقوم يهاوگ ای لصا -1
 ) رب كی نارهاوخ و  رب

نآ ریوصت و )هدش  اضما و روهمم( هطسوتم هرود تاليصحت نایاپ تقوم يهاوگ ای لصا -2
 نارهاوـخ و  رـب ود ناردارـب( نآ ریوصت و )هدش  اضما و روهمم( يهاگشنادشيپ هرود يليصحت همانراک لصا -3
) رب كی

نآ ریوصت و )هدش  اضما و روهمم( هطسوتم هلاس هس هرود ليصحت همانراک لصا -4
)تلود تامدخ ناوخشيپ رتافد هب هعجارم( يهاگشنادشيپ هرود يليصحت هیديیات تساوخرد يتسپ ديسر -5
) رب كی( يلم تراک و ) رب كی تاحفص ریاس و  رب هس لوا هحفص( همانسانش ریوصت و لصا -6
)يلم دک ،ردپ مان ،يگداوناخ مان ،مان( هدش يسیون تشپ 3*4 سکع هعطق شش -7

) ل يد  ردم ياراد(  -9-9 ديد  يشزوم  ما ن

 و  رب ود ناردارب( نآ ریوصت و )هدش  اضما و روهمم( هطسوتم مود هرود تاليصحت نایاپ تقوم يهاوگ ای لصا -1
) رب كی نارهاوخ

)هدش  اضما و روهمم( مهدزاود ات مهد یاههیاپ يليصحت قباوس يلک شرازگ( 602 مرف -2
 و  رـب ود ناردارـب( نآ ریوـصت و )مـهدزاود اـت مـهد هـیاپ( ناتسريبد رخآ لاس هس يليصحت همانراک لصا -3
) رب كی نارهاوخ
)تلود تامدخ ناوخشيپ رتافد هب هعجارم( هطسوتم مود هرود يليصحت هیديیات تساوخرد يتسپ ديسر -4
) رب كی( يلم تراک و ) رب كی تاحفص ریاس و  رب هس لوا هحفص( همانسانش ریوصت و لصا -5
)يلم دک ،ردپ مان ،يگداوناخ مان ،مان( هدش يسیون تشپ 3*4 سکع هعطق شش -6

 انشراك  سوت هدش ه ارا  رادم و هدنورپ لرتنك

 انشراك  سوت نات لگ  ت یس رد )يتنرتنيا و يتسد  روصب( هدش هداد  يوحت  رادم دیيات

وجشناد هب ا ن  ه ارا و ر پ نايوجشناد يلیصحت تیفا م تساو رد  ييوجشناد  راك رود 

مز  روما ماجنا ت    بري  هدكشناد هب ه  ارم

  يشزوم ( يتنرتنيا مان تبث
يتنرتنيا مان تبث ماجنا ت   رتوی ماك  كرم هب ه  ارم تسا هدش ماجنا )ييوجشناد

ريخ

هلب

31-33 لاس ناگدش هتفريذپ يروضح مان تبث راك  درگ

 


