
 

 1 اطالعیه شماره

( بدون آزمون)های صرفاً براساس سوابق تحصیلی رشته تکمیل ظرفیت کارشناسیشدگان نام پذیرفتهنحوه ثبت

  1911-1011  سال تحصیلی نیمسال دوم 
 

تحصیل خود از اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود را برای ادامه ، 0911-0011سال تحصیلی قبولی نیمسال دومت شما در یضمن تبریک موفق

به استحضار می رساند کلیه مراحل ثبت نام و . گوییمآمد میبسیار خرسندیم و ورود شما را به این دانشگاه خوش ،ایدانتخاب نموده

بوده و لذا خواهشمندیم جهت حفظ سالمت خود  غیرحضوریکالسهای درسی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت 

 :درسمی به اطالعنام به شرح ذیل مراحل ثبت .جعه حضوری به دانشگاه جداً خودداری فرماییدو پرسنل دانشگاه از مرا
 

  (غیرحضوری)نام اینترنتیثبت: مرحله اول *

شتاهرود بته   صتنعتی  دانشتگاه   سامانه گلستتا  با مراجعه به  91/01/0911لغایت  42/01/0911از تاریخ  (نتیاینتر) غیرحضوری نامجهت ثبت

مراحتل   ضتمن مشتاهده   "حضورینام غیرثبت "و با کلیک روی راهنمتای    ir.ac.shahroodut.golestan://http  اینترنتی آدرس

 .پیوست اطالعیه می باشدراهنمای ثبت نام غیر حضوری  .نمایید را دریافت "غیرحضوریگواهی پذیرش " و نمودهنام ثبتاقدام به  ،نامثبت
 

 (ثبت نام نهایی)ارسال پستی مدارک به دانشگاه جهت تایید ثبت نام: مرحله دوم *

الزم است مدارک مورد نیتاز را   دریافت گواهی پذیرش غیر حضوریپس از انجام ثبت نام اینترنتی در سامانه گلستا  دانشگاه صنعتی شاهرود و 

نتام  ثبتت منوط به انجتام   نام نهاییثبتالزم به ذکر است که . به آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود ارسال نمایند 00/00/0911 حداکثر تا تاریخ

 .باشدمی مدارک ذیل ارسال و (اینترنتی)حضوریغیر
 

 نهایی  نامبتتایید ث ارسال به دانشگاه و جهت مدارک مورد نیاز *
 

 (دانشگاهیپیش دارای مدرک )نظام آموزشی سالی واحدی  
 آ  تصتویر و ( شتده   ممهتور و امضتا   ) تاییتد شتده   دانشتگاهی پتی   دورهتحصیالت پایا  موقت یا گواهی گواهینامه پایا  تحصیالت اصل  -0

  (خواهرا  یک برگبرادرا  دو برگ و )

 آ  تصویرو  (شده ممهور و امضا ) موقت پایا  تحصیالت دوره متوسطه یا گواهیگواهینامه پایا  تحصیالت  اصل -2

 (برادرا  دو برگ و خواهرا  یک برگ)آ   تصویرو ( ممهور و امضا  شده) دانشگاهیه پی ورتحصیلی د فارغ التحصیلی اصل کارنامه -9

 آ  تصویرو  (ممهور و امضا  شده) تحصیل دوره سه ساله متوسطه فارغ التحصیلی اصل کارنامه -0

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

 (یک برگ) و کارت ملی( برگ و سایر صفحات یک برگ دوصفحه اول )شناسنامه  تصویر -6

 (نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی نام،)پشت نویسی شده  9*0قطعه عکس  چهار -7

 (در صورت داشتن کارت پایا  خدمت یا معافیت دائم و پزشکی)مدرک نظام وظیفه تصویر  یا 01+صادره از پلیس  یبرگ معافیت تحصیلی دانشجوی -8

 ...(های تعهد و مشخصات کامل دانشجویا  و فرمگواهی پذیرش غیرحضوری، )های تکمیل شده در پذیرش غیرحضوری فرم و امضا  چاپ -1

 (متوسطه دوم دارای مدرک دیپلم) 6-9-9نظام آموزشی جدید 
بترادرا  دو بترگ و   )و تصتویر آ   ( ممهور و امضا  شده)یا گواهی موقت پایا  تحصیالت دوره دوم متوسطه  گواهینامه پایا  تحصیالتاصل  -0

 (خواهرا  یک برگ

 (برادرا  دو برگ و خواهرا  یک برگ) و تصویر آ ( ممهور و امضا  شده)دوم تحصیل دوره متوسطه  فارغ التحصیلی اصل کارنامه -2

 https://emt.medu.ir اینترنتی کد رهگیری دریافتی از سامانه تایید مدارک تحصیلی به آدرس رسید -9

 (یک برگ)و کارت ملی ( برگ و سایر صفحات یک برگ دوصفحه اول )تصویر شناسنامه  -0

 (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی)پشت نویسی شده  9*0قطعه عکس  چهار -5

 (در صورت داشتن کارت پایا  خدمت یا معافیت دائم و پزشکی)تصویر مدرک نظام وظیفه  یا 01+دانشجویی صادره از پلیس برگ معافیت تحصیلی  -6

 ...(های تعهد و مشخصات کامل دانشجویا  و فرمگواهی پذیرش غیرحضوری، )های تکمیل شده در پذیرش غیرحضوری فرمو امضا   چاپ -7

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


 

 :مهم بسیارتذکر های  *

هتای  ختود را در تتاریخ   اینترنتتی پذیرفته شدگانی که ثبت نتام  و ثبت نام  مدارک الزامی بودهارسال پستی قبل از  اینترنتیانجام ثبت نام    (0

 .شد نخواهد تایید نهایی ،اعالم شده به طور کامل انجام نداده باشند

(  اینترنتتی  نتام شده از سامانه گلستا  پس از تکمیل ثبتت  دریافت)نام الزم است دانشجو گواهی پذیرش غیر حضوری برای نهایی شد  ثبت (2

 -9301119030کدپتتتی   -903صتندو  پتتتی    -بلوار دانشتگاه  -شاهرود: به همراه مدارک فوق الذکر این اطالعیه را به آدرس

ختانوادگی و رشتته تحصتیلی  روی    ذکر شماره دانشجویی، نتام و نتام   ). ارسال نماید مدیریت امور آموزشی -دانشگاه صنعتی شاهرود

صورت عدم ارستال بته موقت      در .باشدمی 00/00/0911توجه داشته باشید حداکثر مهلت ارسال مدارک تا تاریخ (. پاکت پستی الزامی است

 .مدارک، ثبت نام دانشجو لغو شده و دانشجو منصرف از تحصیل شناخته خواهد شد

اقالم  از تکمیلو پس  https://emt.medu.irاینترنتی  نام با مراجعه به آدرسیند ثبتکلیه دانشجویا  جدیدالورود در جریا  فرآ (9

اری در سیستم گلستا  ذدانشجو موظف است رسید کد دریافتی مذکور را عالوه بر بارگ. نمایندای مربوطه یک کد رهگیری دریافت میداده

 (0نمونه فرم شماره ).همراه با سایر مدارک به این دانشگاه ارسال نماید

با ارائه برگه قبولی در آزمو  سازما  سنج  آموزش کشور، تصویر آخرین مدرک تحصیلی و بایست کلیه دانشجویا  پسر جدیدالورود می (0

محل سکونت خود مراجعه و نسبت به ثبت درخواست ( 01 +پلیس )تصویر صفحه اول شناسنامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی 

نمونه ) .را همراه با بقیه مدارک به این دانشگاه ارسال نمایند 01+در شده توسط پلیس معافیت تحصیلی دانشجویی اقدام نمایند و برگه صا

    (2فرم شماره 

 قابل پذیرش نبوده  6-9-9نظام آموزشی جدید  2و 0بندهای و  نظام سالی واحدی 0و  9، 2، 0بندهای  رونوشت برابر با اصل مدارک (5

 .باشدمی اصل مدارک مذکور الزامیو ارائه 

پتذیر نمتی باشتد، لتذا     شود، تحویل آ  به دانشجو تا پایا  تحصتیالت امکتا   نام در پرونده دانشجو بایگانی میبا توجه به اینکه مدارک ثبت (6

صورت دانشگاه در برابر ارائته  در غیر این ،با اصل تهیه و فایل اسکن شده آ  را نزد خود نگهداریدشود از تمامی مدارک کپی برابر توصیه می

 .گونه مسئولیتی نداردکپی مدارک هیچ

های جانبی توسط پذیرفته شدگا  در صورت انصراف توسط دانشجو، انتقتال  پرداخت شده به عنوا  علی الحساب شهریه و هزینه یهاهزینه (7

و در صورت ثبت انتخاب واحد، شهریه متغیر مربوطه نیز از  به هیچ عنوان قابل استرداد نبودهدر هرمرحله از ثبت نام ... دیگر و به دانشگاه 

 .دانشجو دریافت گردیده و سپس تسویه حساب انجام خواهد شد

 (LMS) متدیریت یتادگیری  از طریق سامانه  49/00/1109 بوده و از تاریخ غیر حضوری کالسهای درسی دانشجویان بصورت (8

 .راهنمای ورود به سامانه در اطالعیه های بعدی اعالم می گردد .شد آغاز خواهد

دانشجو موظف است پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره دانشجویی با مراجعه به سایت اموردانشجویی به آدرس زیر مطابق  (1

 ir.swf.bp://http   .ام خود در حوزه معاونت دانشجویی اقدام نمایدبا اطالعیه و راهنمای موجود، نسبت به ثبت ن

  

 اداره امور آموزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

http://bp.swf.ir/


 (رسید کد پیگیری تاییدیه تحصیلی) 1نمونه فرم شماه 

 

 (11+برگ معافیت تحصیلی دانشجویی صادره از پلیس ) 2نمونه فرم شماره 

 

 

 

 

 (کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه دوم)  9نمونه فرم شماره 

 

 


