جمهوری اسالمی ايران

راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
کنکور کارشناسی ارشد 1398

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

دانشگاه شهرضا

قابل توجه دانشجويان گرامي پذيرفته شده
در کنکور کارشناسي ارشد ناپیوسته سال تحصیلي 1398-99
ضمن عرض سالم ،تبريک قبولي شما در دانشگاه شهرضا و خوش آمدگويي؛ توجه شما را به موارد ذيل جلب مينمايیم:
الف) جدول زمانی ثبت نام:
 پذيرش غیرحضوری (ثبت نام الکترونیکي)
 -ثبت اطالعات در سامانه گلستان

دوشنبه ( 25شهريور) لغايت دوشنبه ( 1مهر)

 پذيرش حضوری شامل:

سه شنبه

 -بررسي مدارک ارسالي

 2مهر

 -تحويل اصل مدارک

شنبه

 شروع کالس ها

 6مهر

جدول زمانبدی جهت مراجعه حضوری و تحويل اصل مدارک
روز

ساعت  8:30تا 12:00

سه شنبه  98/7/2رشته مهندسي برق-سیستمهای قدرت (روزانه/شبانه)

ب) پذیرش غیرحضوری (ثبت نام الکترونیکی):
* ثبت نام الکترونیکی برای تمامی پذیرفته شدگان الزامی است و عدم ثبت نام الکترونیکی در تاریخ
های اعالم شده به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود.
* در این مرحله نیاز به حضور دانشجو در دانشگاه نمیباشد.
مرحله ( )1ثبت نام و تکمیل اطالعات مورد نیاز در سامانه کارنامه سالمت جسم و روان و چاپ فرم
های مربوطه.
جهت دريافت کارنامه سالمت جسم به نشاني اينترنتي  https://portal.saorg.ir/physicalhealth/برويد.
جهت دريافت کارنامه سالمت روان به نشاني اينترنتي  https://portal.saorg.ir/mentalhealth/برويد.
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ارائه فرمهای خروجی کارنامه سالمت جسم و سالمت روان جهت ثبت نام حضوری الزامی میباشد.
( )2تکمیل اطالعات پذیرش غیرحضوری در سامانه گلستان (سایت دانشگاه-سیستم جامع گلستان) که
شامل آپلود فایلهای اسکن تمامی مدارک مورد نیاز در ثبت نام حضوری میباشد.
تذکر مهم :اندازه هر کدام از فايلهای اسکن شده حداکثر  250کیلوبايت و فقط با پسوند  jpgباشد .اسکن مدارک به
صورت کامل ،خوانا و واضح انجام گیرد.

نکته
مهم

جهت ورود به سامانه گلستان از مرورگرهای
 Internet Explorerیا  Google Chromeاستفاده نمایید.

 :2-1پرداخت الکترونیکي مبالغ زير( :در حال حاضر نیاز به پرداخت موارد ذیل نمی باشد)
مبلغ (ریال)

شرح

گروه پرداخت کننده

نحوه پرداخت

600/000

خدمات دانشجويي (صدور کارت دانشجويي،

تمامی دانشجویان

به صورت اينترنتي در

کارت تغذيه ،خدمات آموزشي ،رفاهي)

(روزانه/شبانه)

سامانه گلستان و

350/000

امور فرهنگي و فوق برنامه

فقط دانشجويان شبانه

توسط کارت بانکي

10/000/000

پیش پرداخت شهريه

فقط دانشجويان شبانه

عضو شبکه شتاب

جهت پرداخت الکترونیکی فعال بودن رمز دوم کارت عضو شبکه شتاب الزامی است.
نحوه ورود به سامانه گلستان و پرداخت مبالغ مذکور در اطالعیه بعدی توضیح داده میشود.
ج) پذیرش حضوری (ارائه اصل مدارک و دریافت کارت موقت دانشجویی و تغذیه):
کلیه پذيرفته شدگان در روز سهشنبه مورخ  2مهر با در دست داشتن اصل مدارک ذيل به نشاني شهرضا-ابتدای
جاده شهرضا دهاقان-جنب اداره هواشناسي مراجعه نمايند)Location: 31.977799, 51.812359( .
 .1ارائه گواهي پذيرش اينترنتي مشخصات دانشجو (تايیديه ثبت نام در سامانه گلستان).
 .2ارائه  6قطعه عکس  3*4تمام رخ پشت نويسي شده با خودکار و تهیه شده در سال جاری (عکسهای زيراکسي
قابل قبول نمي باشد-اطالعات پشت نويسي شامل :شماره دانشجويي ،نام ،نام خانوادگي)
 .3ارائه اصل مدرک کارشناسي (لیسانس) و يک برگ فتوکپي از آن.
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 دانشجوياني که هنوز موفق به دريافت اصل مدرک کارشناسي نشدهاند نسبت به تکمیل ،بارگذاری و تحويل
فرم شماره ( 2مدرک کارشناسي و معدل) اقدام نمايند.
 دانشجويان ترم آخر دوره کارشناسي ،نسبت به تکمیل ،بارگذاری و تحويل فرم تعهد فراغت از تحصیل،
فرم شماره ( 3فرم مخصوص معدل برای دانشجويان سال آخر) اقدام نمايند.
 .4ارائه اصل يا گواهي مدرک کارداني و يک برگ فتوکپي از آن (اين بند فقط برای پذيرفته شدگان دارای
مدرک کارشناسی ناپیوسته الزامي ميباشد).
 .5ارائه اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپي از تمام صفحات آن.
 .6ارائه اصل کارت ملي و دو برگ فتوکپي از پشت و روی آن.
 .7ارائه اصل مدرکي که مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه باشد( .در صورت داشتن کارت پايان خدمت يا معافیت
دائم ،ارائه اصل و دو برگ فتوکپي از آن).
 .8ارائه تأيیديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری يا ارائه دفترچه اقساط.
 .9ارائه تعهدنامه آموزش رايگان (ويژه دانشجويان نوبت اول يا روزانه) فرم شماره .4
 .10ارائه حکم مرخصي ساالنه يا موافقت کتبي و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 .11ارائه اصل گواهي تايید شده توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرک کارشناسي مخصوص آن
دسته از داوطلباني که با توجه به مفاد آئین نامه ادامه تحصیل فارغالتحصیالن رتبه اول دوره کارشناسي مصوب
 93/04/25وزارت علوم با امتیاز رتبه اول پذيرفته شدهاند .فرم شماره .1
 .12ارائه اصل دفترچه بیمه و يک برگ فتوکپي از صفحه اول آن.
 .13دانلود فرم های ثبت نام ،تکمیل و امضای فرمها و تحويل فرمها در روز پذيرش حضوری.
 .14پرينت خروجي سامانه سالمت جسم و روان
تذکرات مهم:
 -1دانشجويان متقاضي وام دانشجويي صندوق رفاه يک هفته پس از شروع کالسها الزم است به بانک تجارت
شعبه مرکزی شهرضا مراجعه و نسبت به افتتاح حساب کارت جوان اقدام نمايند و شماره حساب خود را در
فرمهای مربوطه ثبت نمايند( .جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد وام ها و مدارک مورد نیاز به اطالعیه وام ها
در سايت دانشگاه شهرضا مراجعه فرمايید).
 -2دانشجويان نوبت دوم (شبانه ) نیازی به افتتاح حساب ندارند .در صورت درخواست وام شهريه و پرداخت آن از
طريق صندوق رفاه ،مبلغ وام به حساب امور مالي دانشگاه واريز خواهد شد(.دانشگاه شهرضا هیچ تعهدی نسبت
به پرداخت وام شهريه ندارد) .
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 -3دانشجويان مشمول نظام وظیفه بايد فرم معافیت تحصیلي را دريافت نموده و در همان روز به دفاتر پلیس +10
برای ثبت در رايانه و تايید آن مراجعه نمايند و پس از تايید ،آن را دوباره به دانشگاه تحويل دهند .الزم به ذکر
است تا دريافت فرم تايید شده معافیت تحصیلي توسط دانشگاه ،ثبت نام دانشجويان به صورت موقت مي باشد.
 -4فتوکپي مدارک را به صورت کامل ،خوانا و واضح همراه داشته باشید.
 -5تکمیل فرم های خوابگاه در سامانه گلستان هیچگونه تعهدی برای دانشگاه شهرضا در قبال تحويل خوابگاه ايجاد
نمينمايد .جهت ثبت نام خوابگاه به اطالعیه های آتي توجه فرمايید.

 -6با توجه به اینکه تمامی مدارک تحصیلی تحویل شده به دانشگاه به هیچ عنوان تا پایان
تحصیالت مرجوع نمیگردد لذا موکداً توصیه میگردد از تمامی مدارک کپی تهیه نموده و
نزد خود نگه دارید در غیر اینصورت دانشگاه در قبال تحویل کپی مدارک هیچگونه مسئولیتی
بر عهده ندارد.


جهت اطالع از آخرين اطالعیه ها و اخبار ،حداقل در هر روز يکبار به وب سايت رسمي دانشگاه شهرضا به
نشاني  evp.shahreza.ac.irمراجعه نمايید.



شماره تماس با دانشگاه شهرضا. 031-53 23 83 79-80 :
با آرزوی موفقیت و بهروزی
امور آموزش دانشگاه شهرضا

