بسمه تعالی

دفترچه ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

پیام ریاست دانشگاه
دوباره مهر از راه رسید تا فضا از عطر مهر پیامبر گونهي معلمان سرشار شود.
دانشـــــــگاه كانون جوشش آفرینندگي و نوآوري است و دانشگاهیان ،رهنوردان گذر

از مرزهاي دانش و دستیابي به ناپیداها و نادانسته هایند .كار دانشگاهیان ،با بهرهمندي از
فرصتها و امكانات آموزشي و پژوهشي گوناگون ،تولید دانش و ارتقاي سطح آگاهي و
شناخت و عقالنیت در جامعه است و این خود زمینه ي آزادي و آمادگي كشور و گسترش
رفاه و عدالت اجتماعي را فراهم مي سازد.
حلول ماه مهر ،ماه بهار دانش و مهرورزي بر تمامي دانشگاهیان و دانشجویان به ویژه
دانشجویان جدید الورود گرامي باد .به حریم دانش اندوزي و مهرورزي ،دانشــگاه شــمال،
دانشگاه برتر غیر انتفاعي كشور خوش آمدید.
با آرزوي توفیق الهي
دكتر عباسعلي رستمي

 همواره برای اطالع از آخرین خبرهای دانشگاه به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید.
www.shomal.ac.ir
Telegram.me/shomal_university_official

مدارك الزم جهت ثبتنام
نظام جدید:
تعداد كپيهاي مورد نیاز

عنوان مدارک مورد نیاز

دانشجوي دختر

دانشجوي پسر

 .1اصل شناسنامه عكسدار و فتوكپي از تمام صفحات آن

1

2

 .2اصل كارت ملي و فتوكپي آن

2

3

---

---

 .4اصل گواهينامه پايان دوره پيشدانشگاهي يا گواهي موقت پايان دوره پيشدانشگاهي و فتوكپي آن

2

3

 .5اصل گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه و يا گواهي موقت پايان تحصيالت متوسطه و فتوكپي آن

1

1

 .6اصل ريز نمرات دوره پيش دانشگاهي و فتوكپي آن

2

3

 .7اصل ريز نمرات دوره سه ساله متوسطه

1

1

 .3شش قطعه عكس  3 × 4پشت نويسي شده

نظام قدیم:
تعداد كپيهاي مورد نیاز

عنوان مدارک مورد نیاز

دانشجوي دختر

دانشجوي پسر

 .1اصل شناسنامه عكسدار و فتوكپي از تمام صفحات آن

1

2

 .2اصل كارت ملي و فتوكپي آن

2

3

---

---

 .4اصل ديپلم يا گواهي ديپلم كه توسط اداره آموزش و پرورش تأييد شده باشد و فتوكپي آن

2

3

 .5اصل ريز نمرات چهارساله متوسطه و فتوكپي آن

2

3

 .3شش قطعه عكس 3 × 4

1

راهنمای گام به گام مراحل ثبت نام


ورود به آدرس  http://edu.shomal.ac.ir/samaweb/applicantlogin.aspو تكميل روند ثبت نام اينترنتي و اخذ كد رهگيری .برای

مرحله اول

تهیه و تكمیل مدارک

ورود به سايت از نام كاربري :كد ملي و كلمه عبور :شماره داوطلبي كنكور استفاده نماييد.



دانشجوی گرامي در صورتي كه قبل از ورود به دانشگاه ثبت نام اينترنتي را انجام ندادهايد ضمن مراجعه به سایت دانشگاه واقع در طبقه دوم
ساختمان آمارد ،نسبت به تكميل اين فرآيند اقدام نماييد.




مراجعه به انتشارات برای تهيه تعداد كپيهای مشخص شده از مدارک برای كليه مراحل ثبت نام( .مندرج در صفحه )1
تكميل مشخصات شخصي ،تعهدنامه مرتبط با مقررات دانشگاه و تعهدنامه ارائه مدارک ثبت نام (مندرج در صفحات  4الي )8

مرحله
دوم

پرونده

تشكیل

دانشجوی گرامي جهت تشكيل پرونده به كارشناس ثبت نام رشته خود در طبقه دوم ساختمان رستوران مراجعه فرماييد.

مرحله سوم

الحساب

شهریه علي

پرداخت

دانشجوی گرامي جهت پرداخت مالي به نماینده امور مالي دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان رستوران مراجعه فرماييد.

دانشجوی گرامی قبل از مراجعه به مراحل  4و  6جهت دریافت معرفی نامه ابتدا به دبیرخانه ستاد پذیرش و ثبت نام دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان
رستوران مراجعه نمایید.
این بند مختص دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی است.

مرحله چهارم

صدور معافیت موقت تحصیلي

دانشجوی گرامي جهت صدور معافيت موقت تحصيلي الزم است فرم درخواست معافيت تحصيلي (تهيه شده توسط دبيرخانه ستاد پذيرش و ثبت نام)
بعد از تاييد مدير كل امور آموزشي به يكي از مراكز پليس  11+سطح شهر تحويل داده شود .قبل از مراجعه به مراكز پليس  11+از به همراه داشتن
كپي صفحات شناسنامه ،كپي كارت ملي ،اصل مدرک پیش دانشگاهي (تایید شده توسط آموزش و پرورش شهر محل اخذ مدرک) و
كپي ریز نمرات پیش دانشگاهي اطمينان حاصل نماييد .در انتها بايد مجوز صادر شده از پليس  11+به كارشناس ثبت نام رشته تحويل گردد.
آدرس مراكز پيشنهادی پليس  11+عبارتند از:
)2آمل – ميدان هفده شهريور – ابتدای خيابان طالب آملي -دريا 2

)1آمل -ميدان قائم – روبروی اداره آموزش و پرورش
مرحله
پنجم

تحصیلي

تاییدیه

درخواست

دانشجوی گرامي جهت درخواست تاييديه تحصيلي به همراه كپي كارت ملي ،كپي مدرک و ریز نمرات پیش دانشگاهي به دفتر پست بانک
واقع در جنب ساختمان رستوران مراجعه فرماييد.

مرحله
ششم

كارت

واحد صدور

دانشجوی گرامي جهت شروع فرآيند صدور كارت دانشجويي به همراه معرفي نامه صادر شده توسط دبیرخانه ستاد پذیرش و ثبت نام
دانشگاه به واحد صدور كارت واقع در طبقه همكف دانشكده تربیت بدني مراجعه فرماييد.

مرحله
هفتم

آموزشي

امور

مدیر كل

دانشجوی گرامي جهت تاييد فرآيند ثبت نام توسط مدير كل امور آموزشي به طبقه دوم ساختمان رستوران مراجعه فرماييد.

مرحله هشتم

ثبت نام

تكمیل فرآیند

دانشجوی گرامي جهت تكميل فرآيند ثبت نام به كارشناس ثبت نام رشته خود در طبقه دوم ساختمان رستوران مراجعه فرماييد.

دانشجوی گرامي ،تكميل فرآيند ثبت نام و ورود شما به جمع خانواده دانشگاه شمال را تبريک عرض ميكنيم .جهت دريافت برنامه هفتگي خود
ميتوانيد از ساعت  12شب مورخ  1316/17/16به آدرس  www.edu.shomal.ac.irمراجعه نماييد.
سخن آخر

نام كاربری  :شماره دانشجويي

كلمه عبور  :شماره ملي

لطفا راهنماي انتخاب واحد در ترمهاي تحصیلي ،راهنماي آیین نامه آموزشي و راهنماي دریافت برنامه هفتگي درسي خود را در مرحله
آخر از كارشناس ثبت نام رشته دريافت نماييد.

2

بسمهتعالی

مراحل گام به گام ثبت نام دانشجویان

مرحله اول

تهیه و تكمیل مدارک

نام و نام خانوادگي .............................................. :كد ملي ................................................... :شماره شناسنامه............................................... :
محل صدور شناسنامه ................................ :تاريخ تولد/ / :

امضا دانشجو

13

 -1مراجعه به آدرس  http://edu.shomal.ac.ir/samaweb/applicantlogin.aspجهت انجام ثبت نام اينترنتي و اخذ كد رهگيری.
 -2مراجعه به انتشارات جهت تهيه كپي به تعداد مورد نياز از مدارک مورد اشاره در صفحه .1
 -3تكميل فرمهای اطالعات شخصي و تعهدنامه های مرتبط با مقررات دانشگاه در صفحات  4الي .8
مشخصات شناسنامهای دانشجو مورد تاييد بوده و شماره دانشجويي ايشان  .............................................ميباشد .وضعيت مدارک تحويلي دانشجو نيز به شرح زير است.
مدرک پيش دانشگاهي

دارد 

ندارد 

يک سری كپي از تمام صفحات شناسنامه

دارد 

ندارد 

ريز نمرات پيش دانشگاهي

دارد 

ندارد 

يک سری كپي از كارت ملي

دارد 

ندارد 

مدرک ديپلم

دارد 

ندارد 

شش قطعه عكس پشت نويسي شده

دارد 

ندارد 

ريز نمرات ديپلم

دارد 

ندارد 

مغايرت معدل كتبي ديپلم

دارد 

ندارد 

كد رهگيری ثبت نام اينترنتي

--------------------------

مرحله دوم

تشكیل پرونده

امضاء كارشناس ثبت نام

مرحله سوم

الحساب

پرداخت شهریه علي

(مبلغ علی الحساب شهریه یك میلیون و یکصد هزار تومان میباشد).
مبلغ

ريال طي فيش

به حساب جام  411122/21بانک ملت واريز گرديد.

به تاريخ

امضا و مهر مدیر امور مالي
تذكر مهم مالي :دانشجوی گرامي ،پرداخت شهريه در نيمسالهای آتي صرفاً از طريق پرداخت الكترونيكي مقدور ميباشد .ضمنا مبلغ فوق بابت پرداخت اوليه ثبت نام و بصورت
علي الحساب ميباشد بنابراين دانشجويان بايد بعد از انتخاب واحد نسبت به تسويه حساب كامل اقدام نمايند.

مرحله چهارم

موقت تحصیلي

صدور معافیت

این بند مختص دانشجویان پسر مشمول خدمت سربازی است.
مدارک الزم جهت بررسي صدور مجوز ثبت نام موقت (معافيت تحصيلي) دريافت گرديد .اين گواهي صرفا جهت اطالع دانشگاه شمال صادر گرديده و فاقد هرگونه
ارزش قانوني ديگری ميباشد.
امضا و مهر پلیس 01+

مرحله پنجم

تاییدیه تحصیلي

درخواست

درخواست تائيديه تحصيلي انجام گرديد.
امضا و مهر كارشناس پست بانک

مرحله ششم

كارت

واحد صدور

تكميل فرآيند صدور كارت مورد تاييد است.
امضاء كارشناس صدور كارت

مرحله هفتم

آموزشي

مدیر كل امور

مراجعه به واحد ثبت نام نهايي بالمانع مي باشد.
تاييد فرآيند ثبت نام  تاييد مشروط فرآيند ثبت نام  تاييد درخواست مدرک 

مرحله هشتم

ثبت نام

تكمیل فرآیند

فرم تكميل شده ثبت نام ،رونوشت درخواست اصل مدرک ديپلم و پيش دانشگاهي (مختص دانشجويان پسر) و رونوشت درخواست معافيت تحصيلي (مختص
نهايي گرديد.
مشروط 
دانشجويان پسر) دريافت شد .ضمن بررسي مدارک دانشجو ثبت نام به صورت قطعي 

تاييد درخواست معافيت 
امضاء مدیر كل امور آموزشي

امضاء كارشناس ثبت نام

3

شماره دانشجويي:

بسمه تعالی

اين قسمت توسط مسئول ثبتنام تكميل ميگردد.

فرم مشخصات دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
قسمتهاي زیر توسط دانشجو تكمیل گردد.
الف) اطالعات شخصی
نام خانوادگي:

نام:
جنسیت:

 -1زن

 -2مرد

نام و نام خانوادگي التین:

نام پدر:

ملیت:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

محل صدور شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل تولد:

پست الكترونیک:

تلفن همراه دانشجو:

تلفن ثابت:

دین:

 -1اسالم

مذهب:

 -1شيعه

تعداد فرزندان:
(در صورت متاهل بودن)

 -2مسيحيت

 -4زرتشتي

 -2سني

 -1متأهل

وضعیت تأهل:

دختر  ----و پسر -----
 -1خانواده شهيد (پدر

وضعیت اجتماعي:

 -3كليمي

 -5غيره
 -2مجرد

تعداد افراد تحت تكفل:
مادر

برادر

فرزند )

خواهر

 -2جانباز انقالباسالمي ،درصد جانبازی------- :
-3رزمنده بسيجي با حضور بيش از  6ماه در جبهه ،مدت حضور در جبهه-------- :

وضعیت نظام وظیفه:

 -1پايان خدمت

 -3معافيت (دائم

 -2مشغول به خدمت

موقت

تحصيلي

)

ب) اطالعات محل سکونت



اطالعات محل سكونت والدين

آدرس منزل :

استان  --------شهرستان  ---------خيابان ---------------كوچه ------------پالک  -----كدپستي ----------

تلفن ثابت:

كد تلفن شهرستان:

تلفن همراه پدر:

تلفن همراه مادر:



اطالعات محل سكونت دانشجو (در صورت مغايرت با محل سكونت والدين تكمیل شود).

آدرس منزل :

استان  --------شهرستان  ---------خيابان ---------------كوچه ------------پالک  -----كدپستي ----------
كد تلفن شهرستان:

تلفن ثابت:

ج) اطالعات دانشجویی
رشته تحصیلي و گرایش:

 -1كارداني  -2كارشناسي

مقطع تحصیلي:

نوع دیپلم:

 -1رياضي

 -2تجربي

نحوه ورود به دانشگاه:

 -1آزمون ورودی

 -2بر اساس سوابق تحصيلي

سهمیه كنكور:

منطقه2
منطقه1
شاهد خانواده شهدا

منطقه3
رزمندگان

 -3انساني

آزادگان

 -4ساير موارد
 -3انتقالي

جانبازان

رتبه كشوري كنكور:

رتبه منطقهاي كنكور:

معدل كل پیشدانشگاهي:

تاریخ اخذ مدرک پیشدانشگاهي:

معدل كل دیپلم:

معدل كتبي دیپلم:

4

 -4مجوز خاص

د) اطالعات بستگان و آشنایان



بستگان درجه  1و  2شامل والدين ،همسر ،برادر و خواهر
نام نامخانوادگي

ردیف

نسبت

سمت و شغل

نام سازمان محل خدمت

تلفن ثابت

تلفن همراه

1
2
3
4
5
6



مشخصات سه نفر از افراد مورد اعتمادي كه شما را بشناسند و بتوان در صورت ضرورت از طريق آنها با شما تماس گرفت.

ردیف

نام نامخانوادگي

تلفن ثابت

نسبت آشنایي

تلفن همراه

0
2
3

اينجانب ……………………… متعهد ميشوم ،پاسخ سؤاالت فوق و مطالبي كه نوشتهام در كمال صحت و درستي بوده و مسئوليت كليه منددرجات
را بعهده ميگيرم.
تاریخ و امضاء دانشجو

5

تعهدنامه رعایت مقررات دانشگاه
دانشگاه شمال (غيرانتفاعي – غيردولتي) با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقيت شما را در آزمون سراسری دانشدگاههدا و
مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری تبريک ميگويد .شايسته است پذيرفتهشدگان عزيدز بدا توجده بده
مطالب مندرج در دفترچه راهنمای آزمون سراسری و رعايت نكات زير اقدام به ثبتنام نمايند:
 -1پذيرفتهشدگان از نظر مقررات نظام وظيفه عمومي و ساير قوانين و مقررات جاری كشور نبايد منع قانوني داشته باشند.
 -2چنانچه در هر مرحلهای از ثبتنام و تحصيل مشخص گردد كه دانشجو با توجه به مقدررات اعدالم شدده از طدرز سدازمان
سنجش آموزش كشور فاقد شرايط الزم برای ادامه تحصيل ميباشد و يا در تكميل فرم مشخصات مطالبي خالز واقع ذكر
كرده باشد ،بالفاصله از ادامه تحصيل وی جلوگيری بعمل آمده و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -3چنانچه در طول تحصيل در نشاني منزل ،شماره تلفن و يا هريک از اطالعات ارائه شده در زمان ثبت ندام تغييدری حاصدل
شود دانشجو موظف است مراتب را به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد.
 -4نظام درسي دانشگاه شمال ،ترمي– واحدی است و تعداد واحدهای درسي و سرفصلهای دروس عينداً مطدابق برنامدههدای
مصوب شورای عالي برنامهريزی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ميباشد.
 -5در ابتدای هر ترم برای فراهم شدن امكان ثبت نام و انتخاب واحد ،دانشجويان بايستي نسبت به پرداخت شدهريه تحصديلي
(مصوب هر نيمسال) اقدام نمايند .شهريه به صورت اينترنتي و از طريق شماره حسابي كه دانشدگاه اعدالم مدينمايدد قابدل
پرداخت است.
 -6مفاد آئيننامهها و مقررات آموزشي ،بخشنامهها و پيامهای مسئوالن دانشگاه از طريدق آگهدي اعالندات دانشدگاه بده اطدالع
دانشجويان خواهد رسيد .آگاهي از مقررات و بخشنامه ها و پيامها بدرای كليده دانشدجويان الزامدي اسدت و عددم آگداهي از
مقررات و پيامها موجب سلب مسئوليت از دانشجو نخواهد شد .دانشجو موظف به رعايت كليه مقدررات و ضدوابط دانشدگاه
ميباشد و در صورت تخلف مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 -7در حال حاضر دانشگاه امكان ارائه تسهيالت رفداهي از نظدر خوابگداه ،كمدک هزينده تحصديلي و نظداير آن را نددارد البتده
دانشجويان ميتوانند مطابق با آئيننامه وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوری در صورت تخصيص اعتبار از طرز سازمان برنامه و
بودجه از وام تحصيلي استفاده نمايند.
 -8كالسهای دانشگاه با توجه به امكانات موجود از ساعت  8صبح الي  11:31بعدازظهر تشكيل ميگردد.
 -1چنانچه دانشجو در جلسات امتحاني مرتكب هر نوع تخلف يا تقلب شدود و يدا پدارهای از مقدررات دانشدگاه را نقدم نمايدد
موضوع در كميته انضباطي مربوطه مطرح و برابر مفاد آئيننامه انضباطي دانشگاه رفتار خواهد شد.
 -11چنانچه دانشجو پس از ثبتنام در هر مرحله از تحصيل ،اقدام به انصدراز قطعدي از تحصديل نمايدد موظدف اسدت مطدابق
مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوری هزينه انصراز متعلقه را بپردازد.
 -11نگهداری و محافظت از كارت دانشجويي يكي از وظايف حساس دانشجو بوده و در صدورت مفقدود شددن بدرای دانشدگاه و
دانشجو مشكالت فراواني بوجود خواهد آورد .بويژه كارت دانشجويي دانشجويان برادر كه طبق دسدتورالعمل نظدام وظيفده
كارت معافيت تحصيلي آنان نيز محسوب ميشود .بديهي است صدور كارت المثني با تصويب شدورا و اخدذ هزينده متعلقده
صورت خواهد گرفت.
 -12پذيرفتهشدگان بايستي از نظر وضع ظاهری و اخالقي ،رعايت شئونات اسالمي و نيدز از نظدر رفتدار بدا مسدئوالن ،اسدتادان
دانشگاه و يا با يكديگر ،نمونه يک دانشجوی مسلمان و متعهد باشند .چنانچه دانشجويي خالز آن عمل مينمايد .دانشدگاه
با دانشجوی خاطي مطابق مقررات و آئيننامههای انضباطي دانشگاه رفتار خواهد كرد.
 -13بهتر است دانشجويان در جلسات توجيهي و برنامههايي كه از طرز دانشگاه به انگيزههای مختلدف (اعيداد ،سدوگواری و )...
تنظيم و ابالغ ميگردد ،شركت نمايد.
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 -14به منظور تأمين و تثبيت ارزشهای واالی اسالمي و حفظ قداست محيط دانشگاه ،رعايت موارد ذيل برای همده دانشدجويان
الزامي است.
شرايط
عمومي:
شرايط خاص
آقايان:

 به همراه داشتن كارت دانشجويي در هنگام ورود به دانشگاه
 پرهيز از استعمال دخانيات

 پرهيز از اختالط نامناسب (بين دختران و پسران)
 پرهيز از پوشيدن لباسهای با آستين كوتاه
 پرهيز از پوشيدن لباسهای غيرمتعارز (بدننما ،تنگ ،يقهباز ،دارای عكس و نوشته)
 پرهيز از آرايش موی سر و صورت به گونه غيرمتعارز
 پرهيز در استفاده از دستبندها و گردنبندهای زينتي

شرايط خاص
خانمها:

 پوشيدن مقنعه (به طوری كه موی سر كامالً پوشانده شود) ،جوراب
 پرهيز از پوشيدن مانتوهای تنگ ،نازک و كوتاه (باالتر از زانو) دارای برشها و رنگهای زننده (رنگين)
 پرهيز از پوشيدن لباسهای دارای طرحهای نامناسب نظير شلوارهای گلدار و غيره
 پرهيز از هر گونه آرايش

اينجانب …………………………… با آگاهي كامل از نكات فوق متعهد ميگردم در طدول دوران تحصديل كليده شدئونات
انساني ،اسالمي ،دانشجويي و مقررات و آئيننامههای دانشگاهي و مؤسسات آموزش عالي را رعايت نمايم.
امضاء و اثر انگشت دانشجو

تعهدنامه تکمیل مدارك ثبت نام

احتراما اينجانب  ..............................................فرزند  ...........................به شماره ملي  ................................................متعهد ميگردم در صورت
وجود نقص مدارک زير در پرونده تحصيلي خود حداكثر تا تاريخهای مقرر شده نسبت به ارائه اين مدارک به دانشگاه اقدام نمايم در
غير اين صورت دانشگاه هيچ گونه تعهدی برای پذيرش و ادامه تحصيل اينجانب نخواهد داشت و مسئوليت عواقب احتمالي را
ميپذيرم.
حداكثر تاریخ ارائه مدرک به دانشگاه

مدرک مورد نیاز
 .1مدرک فارغ التحصيلي از مقطع پيش دانشگاهي
 .2عدم مغايرت معدل كتبي ديپلم و معدل ارسالي سازمان سنجش به دانشگاه
 .3مجوز موقت نظام وظيفه (مختص دانشجويان پسر مشمول خدمت سربازی)

0331/10/31

 .4اصل مدارک تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي
 .5تاييديه تحصيلي مدرک پيش دانشگاهي

0331/00/31
امضاء و اثر انگشت دانشجو
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رضایت نامه والدین جهت شرکت دانشجو در فعالیتهای فوق برنامه

اينجانب ................................................................ولي دانشدجو ......................................پذيرفتده شدده در
آزمددون سراسددری سددال  ...................دانشددگاهها و مؤسسددات آمددوزش عددالي ،دوره كارشناسددي
پيوسته/كارداني ناپيوسته رشته  .......................................................گرايش ...............................با آگداهي
از فعاليتهای اردوئي حوزه فرهنگي (اردوهای زيارتي – سياحتي – تفريحي و علمدي) بدينوسديله
رضايت خود را از شركت فرزندم در اردوهای حوزه فرهنگي دانشگاهها كتباً اعالم مديدارم و هديچ
گونه اعتراضي نسبت به برنامههای اردويي آن حوزه ندارم.

تاريخ و امضاء ولي دانشجو
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