دانشگاه صنعتی شاهرود
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

تاریخ99/08/08 :

اطالعیه شماره 2
(ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد)
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد ناپیوسته و
پذیرفته شدگان سهمیه ممتازین (بدون آزمون) سال تحصیلی 1399-1400در دانشگاه صنعتی شاهرود
پذيرفته شدگان آزمون سراسری دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی  1399-1400در اين دانشگاه و همچنین پذيرفته شدگان با استفاده از سهمیه
ممتازين(بدون آز مون) که قبال اسامی آنها از طريق دفتر استعدادهای درخشان اعالم شده ،ابتدا بايد جهت ثبت نام اينترنتی از تاريخ  99/08/09لغایت  99/08/11به
سیستم آموزشی گلستان دانشگاه صنعتی شاهرود  http:/golestan.shahroodut.ac.irمراجعه کنند و با کلیک روی راهنمای " ثبت نام الكترونیكی )غیرحضوری)"
مراحل ثبت نام اولیه الكترونیكی( اينترنتی) را مشاهده و تكمیل نموده و پس از اتمام ثبت نام گواهی پذيرش الكترونیكی دريافت نمايند .اين گواهی به همراه ساير مدارک

جهت نهايی شدن ثبت نام بايداز طريق پست سفارشی برای دانشگاه صنعتی شاهرود ارسال گردد( .راهنمای ثبت نام اينترنتی در ذيل اين اطالعیه قراردارد)
توجه  :1ثبت نام مشروط و اولیه دانشجويان فقط بصورت غیر حضوری و نهايتاً تا تاريخ مذکور قابل انجام می باشد.
کالسهای درسی دانشجويان بصورت کامال غیر حضوری بوده و از تاريخ  99/08/17از طريق سامانه آموزش الكترونیكی ( )LMSآغاز خواهدشد .لذا خواهشمنديم جهت حفظ
سالمت خود و خانواده و همچنین پرسنل دانشگاه از مراجعه حضوری به دانشگاه جداً خودداری فرمايید.
توجه  :2نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه گلستان در راهنمای ثبت نام اينترنتی انتهای اين اطالعیه درج گرديده است.
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مراحل ثبت نام
مرحله اول) ثبت نام اينترنتی و مشروط در بازه زمانی مشخص شده مطابق با راهنمای پیوست انتهای اين اطالعیه.
مرحله دوم) نهايی کردن ثبت نام مشروط:
برای نهايی شدن ثبت نام مشروط و اولیه الزم است دانشجو گواهی پذيرش غیر حضوری (دريافت شده از سامانه گلستان پس از تكمیل ثبتت نتام) بته همتراه متدارک
مندرج در ادامه اين اطالعیه را به آدرس شاهرود بلوار دانشگاه صندوق پستی  316کدپستی  3619995161دانشگاه صنعتی شاهرود  ،مديريت تحصتیالت تكمیلتی ارستال
نمايد( .ذکر شماره دانشجويی ،نام و نام خانوادگی ،رشته گرايش و مقطع تحصیلی روی پاکت پستی الزامی است)
توجه داشته باشید حداکثر مهلت ارسال مدارک به شرح ذيل می باشد .درصورت عدم ارسال به موقع مدارک ،ثبت نام دانشجو ملقی شده و دانشجو منصرف از تحصتیل
شناخته خواهد شد.
 -1تاريخ تحويل مدارک به پست برای فارغ التحصیالن ماقبل سال  99نهايتاً تا آخر وقت اداری مورخ  99/08/30می باشد.
 -2تاريخ تحويل مدارک به پست برای فارغ التحصیالن  99که حداکثر تا تاريخ  99/07/31فارغ التحصیل شده اند ،تا آخروقت اداری مورخ  99/09/30می باشد.

توجه  : 3با عنايت به ارسال نامه های درخواست تايیديه و مدرک تحصیلی دانشجويان توسط اين دانشگاه برای دانشگاه مقطع کارشناسی ،هر دانشجو موظف است نسبت
به پیگیری درخواستهای مذکور اقدام نمايد .به اين منظور در پروفايل دانشجو در سیستم آموزشی گلستان " گزارش شماره  " 84شماره و تاريخ نامه ارسالی
موجود می باشد.
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مدارک مورد نیاز برای نهایی کردن ثبت نام
(ارسال از طریق پست سفارشی برای دانشگاه)

 -1اصل يا گواهی مدرک کارشناسی و تصوير آن که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد.
تبصره  :1فارغ التحصیالن دوره های کارشناسی نا پیوسته بايد عالوه بر ارائه مدرک کارشناسی ،مدرکی که معدل دوره کاردانی در آن ذکر شده باشد نیز ارسال نمايند.
تبصره: 2پذيرفته شدگانی که به دالئلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند الزم است اصل گواهی تايید شده توسط دانشگاه محل تحصیل را طبق فرم پيوست ( 1فرم مخصوص پذيرفته شدگان آزمون کارشناسی
ارشد ورودی )99ارسال نمايند.
تبصره  :3آن دسته از پذيرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتايج اولیه و تكمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی اينترنتی (مورخ  99/06/15لغايت  )99/06/18دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاريخ  99/7/30فارغالتحصیل
میشوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجو يان سال آخر اين آزمون که میانگین کل واحدهای گذرانده آنان براساس ( )0تا ( )20تا تاريخ  98/11/30توسط موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصیلی
دوره کارشناسی در فرم پیوست( 2فرم مخصوص معدل و تعداد واحد های گذرانده) اين اطالعیه درج و پس از تايید به همراه ساير مدارک برای ثبت نام نهايی ارسال گردد.

 -2ريزنمرات دوره کارشناسی (حتی بصورت غیر رسمی)
 -3تصوير تمام صفحات شناسنامه .
 -4تصوير پشت و روی کارت ملی .
 -5سه قطعه عكس تمام رخ  3* 4تهیه شده در سال جاری .
 -6مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه  3دفترچه راهنمای شماره يک آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال
 1399مشخص کند(.براي برادران )
داوطلبان مشمول می بايستی فرم ابطال معافیت تحصیلی دوره قبلی خود را که از دانشگاه مقطع کارشناسی دريافت کرده اندبه عنوان مدرک نظام وظیفه برای اين دانشگاه ارسال
نمايند .ضمناً نحوه وصول تايیديه تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از حوزه وظیفه عمومی برای مشمولین در اطالعیه های بعدی اين دانشگاه درج خواهدشد.
 -7حكم مرخصی ساالنه يا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت (.فرم پیوست)3
 -8ا صل يا گواهی تايید شده رتبه اول برای داوطلبانی که با امتیاز رتبه اول پذيرفته شده اند (.فرم پیوست)4

دانشگاه صنعتی شاهرود
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 -9تكمیل و ارسال برگ تقاضانامه بهره مندی ازمزايای آموزش رايگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برای پذيرفته شدگان دوره روزانه  (.فرم پیوست)5
 -10تكمیل و ارسال فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجويان سال آخر دوره کارشناسی که تا تاريخ  99/07/30فارغ التحصیل می شوند (.فرم پیوست)6
 -11پرينت از فرم گواهی پذيرش غیر حضوری( .قابل دريافت در مرحله ثبت نام اينترنتی)
 -12تكمیل ،الصاق عكس و ارسال برگ مشخصات بررسی صالحیت عمومی (مخصوص پذيرفته شدگان سهمیه ممتازين -بدون آزمون) فرم پیوست 7

 -13واريز مبلغ  600000ريال و ارائه فیش واريزی مطابق راهنمای پیوست ( 7مخصوص پذيرفته شدگان سهمیه ممتازين -بدون آزمون).
 -14تكمیل و ارسال فرم تعهد نامه ثبت نام مشروط (مخصوص پذيرفته شدگان سهمیه ممتازين -بدون آزمون) فرم پیوست 8

تذکر های مهم :
 )1انجام ثبت نام الکترونیکی قبل از ثبت نام نهایی الزامی بوده و از پذیرفته شدگانی که ثبت نام الکترونیکی خود را در تاریخهای اعالم شده به طور کامل
انجام نداده باشند ثبت نام نهایی به عمل نخواهد آمد .
 )2از پذیرفته شدگانی که هریك از مدارک آنها (مدارک اعالم شده برای نهایی کردن ثبت نام) ناقص باشد به هیچ عنوان ثبت نام (نهایی) به عمل نخواهد آمد .
 )3عدم ارسال مدارک در تاریخهای اعالم شده برای ثبت نام نهایی به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .

 )4هزینه پرداخت شده به عنوان علی الحساب شهریه توسط پذیرفته شدگان دوره های نوبت دوم ،مجازی (الکترونیکی) و پردیس خودگردان درصورت
انصراف توسط دانشجو ،انتقال به دانشگاه دیگر و  ...در هرمرحله از ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نبوده و در صورت ثبت انتخاب واحد ،شهریه متغیر
مربوطه نیز از دانشجو دریافت گردیده و سپس تسویه حساب انجام خواهد شد.
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ضمنا مبلغ علی الحساب شهریه جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره هاي كارشناسي ارشد در نیمسال اول سال تحصیلي  1399-1400به شرح جدول ذیل
مي باشد.
مبلغ علي الحساب

دوره

 10000000ریال (ده میلیون ریال)

كارشناسي ارشد -نوبت دوم
كارشناسي ارشد -پردیس خود گردان

 37000000ریال (سي وهفت میلیون ریال)

كارشناسي ارشد -مجازي (الكترونیكي)

 25000000ریال (بیست وپنج میلیون ریال)

 )5دانشجو موظف است پس از تکمیل مراحل ثبت نام اینترنتی و همزمان با ارسال مدارک ثبت نامی ،همزمان با شروع کالسها با مراجعه به سیستم آموزشی گلستان ،گزارشهای
شماره  78و  88برنامه کالسی خود را دریافت کرده و مطابق با راهنما و اطالعیه های مندرج در سایت دانشکده مربوطه در کالسهای درسی شرکت نماید .درصورت عدم
انتخاب واحد یا نبودن برنامه کالسی با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل نمایید پیوست  9
 )6دانشجو موظف است پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی و اخذ شماره دانشجویی با مراجعه به سایت اموردانشجویی به آدرس زیر مطابق با اطالعیه و راهنمای موجود،
نسبت به ثبت نام خود در حوزه معاونت دانشجویی اقدام نماید .
http://bp.swf.ir
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راهنماي ثبت نام الكترونيكي پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد سال تحصيلي  1399/1400سازمان سنجش آموزش کشور و پذيرفته شدگان سهميه ممتازين (بدون آزمون)

(شروع ثبت نام الكترونيكي از تاريخ )1399/08/09
نكات قاب توجه :به اطالع پذيرفته شدگان محترم مي رساند با توجه به اينكه كليه مدارك ثبت نامي در پرونده دانشجو بايگاني مي شود ،تحويل آن به دانشجويان تا پايان تحصيالت امكان پذير نمي باشد لذا توصيه
مي گردد از تمامي مدارك كپي برابر با اصل تهيه نموده و همچنين فايل اسكن شده آن را نزد خود نگهداريد ،در غير اينصورت دانشگاه در قبال تحويل كپي مدارك هيچگونه مسئوليتي برعهده ندارد.
كليه مبالغ واريزي توسط پذيرفته شدگان به حساب دانشگاه غیر قاب استرداد مي باشد ،لذا پذيرفته شدگان مي بايستي در هنگام ثبت نام دقت الزم را به عمل آورند.

* مرحله اول :ثبت نام حوزه آموزشي (مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه)
 -1ورود به سيستم جامع آموزشي دانشگاه از طريق آدرس http://golestan.shahroodut.ac.ir
)فقط از مرورگر  IEاستفاده نماييد)
 -2كليك بر روي گزينه "ورود به سيستم"
 -3وارد نمودن كد امنيتي در كادر مربوطه و انتخاب دكمه "ارسال"
 -4انتخاب " "YESدر كادر پيغام " "Security Alertدر  IE6يا كليك بر روي پيغام " "Continue to this website (not recommended).در  IE7و باالتر.
 -5در صفحة بعدي براي ورود به سيستم اقدام به وارد نمودن نام عبور و كلمه عبور بصورت زير نموده ،سپس بر روي دكمة "ورود " كليك نماييد:
الف) نام عبور جهت پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور :
شماره داوطلبي S991 +
شماره ملي (تذكر :كد ملي بايد بدون خط تيره و همراه با صفرهاي ابتداي آن درج گردد)
كلمه عبور:
(بعنوان مثال اگر شماره داوطلبي فردي بصورت  1218180باشد بايد مقدار  S9911218180را بعنوان نام عبور وارد نمايد).
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ب) نام عبور جهت پذيرفته شدگان بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد (سهميه ممتازين -بدون آزمون) :
شماره ملي U991 +
شماره ملي (تذكر :كد ملي بايد بدون خط تيره و همراه با صفرهاي ابتداي آن درج گردد)
كلمه عبور:
(بعنوان مثال اگر شماره ملي فردي بصورت  4591734541باشد بايد مقدار  U9914591734541را بعنوان نام عبور وارد نمايد).
 -6ورود به قسمت "پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود" از طريق مسير ذيل:
منوي كاربر /آموزش /دانشجو /پذيرش غير حضوري دانشجويان /پذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدالورود
 -7تكميل اطالعات خواسته شده در صفحه پذيرش اينترنتي (شكل زير) و چاپ فرمهاي مربوطه از مسير گزارشها.
تذكر :داوطلبان محترم بايد اطالعات خواسته شده در فرم هاي مربوطه را با دقت و بصورت كامل تكميل نمايند ،در غير اينصورت در روند اجرايي ثبت نام دچار مشكل خواهند شد.
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 -7-1پذيرفته شدگاني كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت نباشند و نياز به صدور معافيت تحصيلي دارند ،وضعيت نظام وظيفه خود را مشمول انتخاب نمايند.
 -7-2در زير فرمهاي  2و( 3اطالعات دانشجو) ميبايست اطالعات خواسته شده را با دقت تكميل نماييد.

 -8براي تحويل كارت دانشجويي و هزينه ارسال درخواست معافيت تحصيلي نظام وظيفه وساير خدمات جانبي ميبايست مبلغ  700000ريال به صورت اينترنتي ،از طريق كارتهاي عضو شبكه شتاب واريز گردد.
 -9ارسال فايل مدارك :در اين مرحله دانشجو بايد مدارك موردنياز پذيرش غير حضوري را ابتدا اسكن نموده و روي كامپيوتر خود ذخيره نمايد .سپس اقدام به  Uploadآنها نمايد.
اين عمليات بايد براي كليه مدارك موجود در جدول انجام گيرد .پس از آنكه كليه مدارك الزم را ارسال نموديد با استفاده از آيكون "بازگشت" وارد فرم پذيرش غير حضوري شده و مرحله بعدي را دنبال كنيد.
چنانچه در ارسال مدارك اشتباهي رخ داد و قصد حذف مدرك مورد نظر را داشتيد ابتدا مدرك مورد نظر را از داخل جدول انتخاب نموده سپس با كليك روي آيكون "حذف" آن مدرك را حذف نماييد.
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 -10بعد از انجام تمامي مراحل مشخص شده در شكل فوق و چاپ فرم گواهي پذيرش غير حضوري و بر اساس زمانبندي اعالم شده مدارك موردنياز ثبت نام را به همراه گواهي پذيرش غير حضوري برابر زمان بندي اعالم شده در
اطالعيه فوق از طريق پست سفارشي جهت پذيرش نهايي براي دانشگاه صنعتي شاهرود ارسال نماييد.

تذكر:
 -1براي تكميل اطالعاتي كه بصورت كد ميباشد ،مانند "محل تولد" ابتدا در كادر متني مقابل آن عالمت ( %درصد) سپس نام شهر را تايپ نموده ،در ادامه بر روي عالمت ؟ (سؤاال) كؤه قبؤل از كؤادر
متني است كليك نماييد تا كد مربوطه نمايش داده شود.
 -2در هر صفحه براي ذخيره شدن اطالعات ،بر روي دكمه "اعمال تغييرات" در پايين صفحه كليك نماييد.
 -3براي برگشتن به صفحه قبلي از دكمه "بازگشت" در پايين صفحه استفاده نماييد.
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