
  

  1 اطالعیه شماره

  1401- 1402سال تحصیلی  )با آزمون و بدون آزمون( کارشناسیشدگان نام پذیرفتهنحوه ثبت
  

از اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود را براي ادامه تحصیل خود ، 1401-1402 سال تحصیلی سراسري ت شما در آزمونیضمن تبریک موفق

ویان در دانشگاه دانشج اولیه نامثبترساند می اطالعبه . گوییمآمد میرا به این دانشگاه خوشبسیار خرسندیم و ورود شما  ،ایدانتخاب نموده

 .صورت حضوري آغاز خواهد گردیدهب 09/07/1401هاي درسی از تاریخ تمامی کالسو  بوده غیرحضوريصورت صنعتی شاهرود به

  :باشدمی نام به شرح ذیلثبت مراحل
 

   )اینترنتی( غیرحضورينام ثبت: مرحله اول *

شـاهرود بـه   صـنعتی  دانشـگاه   سـامانه گلسـتان  با مراجعه به  08/07/1401لغایت  02/07/1401از تاریخ  )نتیاینتر( غیرحضوري نامجهت ثبت

مراحـل   ضـمن مشـاهده   "حضـوري نام غیرثبت "و با کلیک روي راهنماي  ir.ac.shahroodut.golestan://http  اینترنتی آدرس

  .باشدحضوري پیوست اطالعیه مینام غیرراهنماي ثبت .نمایید را دریافت "غیرحضوريگواهی پذیرش " و نمودهنام ثبتاقدام به  ،نامثبت
  

  )نام نهاییثبت( نامثبتمدارك به دانشگاه جهت تایید  تحویل: مرحله دوم *

الزم اسـت  ، )مرحلـه اول ( حضـوري غیرنام اینترنتی در سامانه گلستان دانشگاه صنعتی شـاهرود و دریافـت گـواهی پـذیرش     از انجام ثبتپس 

سـالن  در  16:30الـی   14:00 از ساعت هاظهر از و بعد 12:00الی   8:30 از ساعت هاصبح جدول زیر،بندي زمانمطابق  مدارك مورد نیاز

  .تحویل گردد توسط دانشجوصورت حضوري بههاي پردیس مرکزي دانشگاه صنعتی شاهرود جنبی تاالر شقایق

  

  ابتداي نام خانوادگی        تاریخ          روز

  چ  –ج   –ث  - ت  –پ   –ب   –الف   09/07/1401 شنبه             

  س –ژ  –ز  –ر  –ذ  –د  –خ  –ح   10/07/1401 یکشنبه        

  ك –ق  –ف  –غ   –ع  –ظ  –ط  –ض  –ص  –ش   11/07/1401 دوشنبه        

  ي – ه –و  –ن  –م  –ل  –گ   12/07/1401 سه شنبه       

به هیچ عنوان الزم ) 08/07/1401لغایت  02/07/1401(نام غیرحضوري اعالم شده براي ثبت مراجعه حضوري به دانشگاه در تاریخ :تذکر مهم

مراجعـه   جهـت تحویـل مـدارك   شده در جـدول فـوق   اعالم بنديزمانمطابق  )09/07/1401(ها از تاریخ شروع کالس شدگانو پذیرفته نبوده

  .باشدمی مورد نیاز ارائه مدارك و) اینترنتی( نام غیرحضوريثبتمنوط به انجام  دانشجو نهایی نامثبتالزم به ذکر است . نمایند
  

  نهایی  نامبتتایید ث به دانشگاه و تحویل جهت مدارك مورد نیاز *

  )داراي مدرك دیپلم متوسطه دوم( 6-3-3نظام آموزشی جدید 

  و تصویر آن ) ممهور و امضاء شده(یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه  اصل گواهینامه پایان تحصیالت -1

  )ممهور و امضاء شده(هاي دهم تا دوازدهم گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه( 602فرم  -2

  و تصویر آن ) پایه دهم تا دوازدهم(اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان  -3

  ir.medu.emt://httpsرسید کد رهگیري دریافتی از سامانه تایید مدارك تحصیلی به آدرس اینترنتی  -4

  کارت ملی تصویر و ) صفحات تمام(تصویر شناسنامه   -5

  )نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی(پشت نویسی شده  3*4چهار قطعه عکس  -6

  ) در صورت داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و پزشکی(تصویر مدرك نظام وظیفه  -7

  ...)و مشخصات کامل دانشجویان و هاي تعهد گواهی پذیرش غیرحضوري، فرم(هاي تکمیل شده در پذیرش غیرحضوري چاپ و امضاء فرم -8

  
  

  

  

  

http://golestan.shahroodut.ac.ir
https://emt.medu.ir


  

  )پیش دانشگاهیداراي مدرك (نظام آموزشی سالی واحدي  

   آن تصویرو ) شده  ممهور و امضاء( تایید شده دانشگاهیپیش دورهتحصیالت پایان موقت یا گواهی گواهینامه پایان تحصیالت اصل  -1

  آن تصویرو  )شده ممهور و امضاء( پایان تحصیالت دوره متوسطهموقت  یا گواهیگواهینامه پایان تحصیالت  اصل -2

  آن  تصویرو ) ممهور و امضاء شده( دانشگاهیه پیشوراصل کارنامه تحصیلی د -3

  آن تصویرو  )ممهور و امضاء شده( اصل کارنامه تحصیل دوره سه ساله متوسطه -4

  ir.medu.emt://https اینترنتی به آدرسکد رهگیري دریافتی از سامانه تایید مدارك تحصیلی رسید  -5

   کارت ملیتصویر و ) صفحات تمام(شناسنامه  تصویر  -6

  )نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی نام،(پشت نویسی شده  3*4قطعه عکس  چهار -7

  )معافیت دائم و پزشکیدر صورت داشتن کارت پایان خدمت یا (مدرك نظام وظیفه تصویر  -8

  ...)هاي تعهد و مشخصات کامل دانشجویان و فرمگواهی پذیرش غیرحضوري، (هاي تکمیل شده در پذیرش غیرحضوري فرم و امضاء چاپ -9

  :مهمبسیارهاي تذکر *

هاي اعالم شده به خود را در تاریخ اینترنتینام شدگانی که ثبتپذیرفتهنام مدارك الزامی بوده و ثبت تحویلقبل از  اینترنتینام انجام ثبت   )1

 .شد نخواهد تایید و نهایی ،طور کامل انجام نداده باشند

اقالم  از تکمیلو پس  ir.medu.emt://httpsاینترنتی  نام با مراجعه به آدرسکلیه دانشجویان جدیدالورود در جریان فرآیند ثبت )2

اري در سیستم گلستان ذدانشجو موظف است رسید کد دریافتی مذکور را عالوه بر بارگ. نمایندمربوطه یک کد رهگیري دریافت میاي داده

 .نماید تحویلهمراه با سایر مدارك به این دانشگاه 

 آموزش و پرورش سنادخود در سامانه  آموزيابطال معافیت تحصیلی دانشبایست نسبت به لیه دانشجویان پسر جدیدالورود میک )3

+ 10طریق دفاتر پلیس  درخواست معافیت تحصیلی باید توسط خود دانشجو و از ،طبق قوانین نظام وظیفه ضمناً. اطمینان حاصل نمایند

 .سامانه نظام وظیفه در سایت اصلی دانشگاه قرار داده شده است از طریق درخواست معافیت تحصیلی نحوه راهنماي .انجام گردد

قابـل پـذیرش     6-3-3نظـام آموزشـی جدیـد     3و  2، 1بنـدهاي  و  نظام سالی واحدي 4و  3، 2، 1بندهاي برابر با اصل مدارك  رونوشت )4

 .باشدمی الزامی و ارائه اصل مدارك مذکور نبوده

پـذیر نمـی باشـد، لـذا     امکـان شود، تحویل آن به دانشجو تا پایان تحصـیالت  نام در پرونده دانشجو بایگانی میبا توجه به اینکه مدارك ثبت )5

صورت دانشگاه در برابر ارائـه  در غیر این ،شود از تمامی مدارك کپی برابر با اصل تهیه و فایل اسکن شده آن را نزد خود نگهداریدتوصیه می

 .گونه مسئولیتی نداردکپی مدارك هیچ

شدگان در صورت انصراف توسط دانشجو، انتقال بـه  توسط پذیرفتههاي جانبی الحساب شهریه و هزینهعنوان علیشده بهپرداخت يهاهزینه )6

و در صورت ثبت انتخاب واحد، شهریه متغیر مربوطـه نیـز   به هیچ عنوان قابل استرداد نبوده مرحله از ثبت نام  در هر... دانشگاه دیگر و 

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

   .شد آغاز خواهد 09/07/1401 بوده و از تاریخ حضوري صورتهدانشجویان ب هاي درسیکالسکلیه  )7

از طریـق   آموزشـی گلسـتان،   سـامانه نامی، با مراجعه بـه  مدارك ثبت تحویلنام اینترنتی و موظف است پس از تکمیل مراحل ثبت دانشجو )8

راهنما و اطالعیه هـاي منـدرج در سـایت دانشـکده مربوطـه در      برنامه کالسی خود را دریافت کرده و مطابق با   88و  78گزارشهاي شماره 

  .درصورت عدم انتخاب واحد یا نبودن برنامه کالسی با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایید. کالسهاي درسی شرکت نماید

 بـه نشـانی   ه صـندوق رفـاه  ی بـا مراجعـه بـه سـامان    نـام اینترنتـی و اخـذ شـماره دانشـجوی     دانشجو موظف است پس از اتمام مراحـل ثبـت   )9

ir.swf.bp://http  نام اقدام نمایندنسبت به تکمیل مراحل ثبت "نام دانشجوي جدیدثبت"کلیک بر روي گزینه  پس از. 

ــجو  )10 ــامانه    دانشـ ــه سـ ــه بـ ــا مراجعـ ــاه بـ ــذ خوابگـ ــراي اخـ ــاهرود  "بـ ــنعتی شـ ــگاه صـ ــجویی دانشـ ــدمات دانشـ ــانی   "خـ ــه نشـ بـ

ir.ac.shahroodut.stu://https اقدام نماید "درخواست خوابگاه" ثبت نسبت به . 

نسبت بـه تکمیـل کارنامـه     mentalhealth/ir.saorg.lporta://httpsدر راستاي طرح پایش سالمت روان، دانشجو با مراجعه به نشانی  )11

  .سالمت اقدام نماید

  اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

https://emt.medu.ir
https://emt.medu.ir
http://bp.swf.ir
https://stu.shahroodut.ac.ir
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

