ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود دانشگاه در مقطع کارشناسی پیوسته وکاردانی ناپیوسته ،خواهشمند است به موارد زیر دررابطه با ثبت نام توجه داشته باشید.ثبت نام
به دو صورت حضوری یا اینترنتی قابل انجام می باشد .جهت ثبت نام حضوری مراجعه دانشجو بهمراه مدارک مندرج در جدول ذیل طبق زمانبندی اعالم شده الزامی
است.
الزم به ذکراست که مراحل ثبت نام اینترنتی در  2روز انجام می پذیرد.
مراحل روز نخست :ورود به سامانه خدمات آموزشی دانشگاه شمال به نشانی اینترنتی  edu.shomal.ac.ir :نکته مهم(:نوع کاربری دانشجویان جدیدالورود انتخاب گردد)
با استفاده ازکد ملی بعنوان نام کاربری و شماره داوطلبی بعنوان کلمه عبور نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام اینترنتی ،اسکن وبارگذاری مدارک الزم اقدام ودر نهایت کد
رهگیری وشماره دانشجویی تخصیص یافته را اخذ نمائید.
مراحل روز دوم :ورود به سامانه خدمات آموزشی دانشگاه شمال به نشانی اینترنتی  edu.shomal.ac.ir :نکته مهم(:نوع کاربری دانشجو انتخاب گردد) با استفاده از
شماره دانشجویی تخصیص داده شده بعنوان نام کاربری و کد ملی بعنوان کلمه عبور جهت پرداخت شهریه ازطریق منوی امورمالی –پرداخت شهریه آنالین اقدام نموده ودرنهایت
شناسه پرداخت شهریه را اخذ نمائید .فایل راهنمای ثبت نام اینترنتی به همراه برنامه ترم به ترم(چارت تحصیلی) در وب سایت دانشگاه edu.shomal.ac.ir :قابل مشاهده
می باشد.برای هرگونه مشکالت وسواالت احتمالی میتوانید باشماره 400- 22442424تماس بگیرید.درصورت اتمام ثبت نام تا تاریخ  4174/70/41دانشجویان عزیز میتوانند
برنامه هفتگی خودرا در سامانه خدمات آموزشی دانشگاه به نشانی :
 edu.shomal.ac.irمشاهده نمایند ( نام کاربری  :شماره دانشجوئی
تاریخ های ثبت نام :

شنبه 1021/20/20 :

رمزعبور:کدملی )  .تاریخ شروع کالسها

دوشنبه 1021/20/20 :

4174/70/41

می باشد .

چهارشنبه 1021/20/20 :

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود که به صورت غیرحضوری(اینترنتی) ثبت نام نموده اند می بایست بعدازانجام ثبت نام اینترنتی از تاریخ  6076/70/61لغایت  6076/70/07اصل مدارک ذیل را به همراه
فرمهای تکمیل شده تعهدنامه به دایره پذیرش و ثبت نام دانشگاه تحویل نموده وسپس با ارائه فرم درخواست صدور کارت دانشجویی جهت دریافت کارت دانشجویی به اداره حراست-واحدصدور کارت واقع در طبقه
همکف دانشکده علوم ورزشی مراجعه نمایند.
تذکر مهم( :ویژه دانشجویان پسر) جهت درخواست معافیت تحصیلی اولیه الزم است با در دست داشتن پرینت قبولی سازمان سنجش به انضمام مدارک تحصیلی ماقبل(گواهی دیپلم وریزنمرات)  ،کارت ملی و شناسنامه به یکی از دفاتر پلیس  67+مراجعه
نموده و سپس مجوز تائیدیه اولیه صادره ازدفاتر پلیس  67+را به کارشناس ثبت نام دانشگاه تحویل نمایند.

نظام آموزشی جدید 6 -2-2
عنوان مدارک مورد نیاز
 -0اصل شناسنامه عکسدار و فتوکپی از تمام صفحات آن
 -4اصل کارت ملی و فتوکپی آن

تعداد کپیهای مورد نیاز
دانشجوی دختر

دانشجوی پسر

0

4

4

4

---

---

4

4

 - 5اصل ریز نمرات دوره متوسطه دوم

4

4

 - 6رسید درخواست تائیدیه تحصیلی دیپلم که از ازسامانه تائیدیه مدارک تحصیلی emt.medu.irدرخواست شده است

-

-

 -4پرینت معافیت تحصیلی  ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (مخصوص دانشجویان پسر)

-

0

 -2شش قطعه عکس  2 × 2پشت نویسی شده
 -2اصل گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه دوم یاگواهی موقت پایان تحصیالت متوسطه دوم وفتوکپی آن

نظام آموزشی سالی واحدی/ترمی واحدی:
عنوان مدارک مورد نیاز

تعداد کپیهای مورد نیاز
دانشجوی دختر

دانشجوی پسر

 -0اصل شناسنامه عکسدار و فتوکپی از تمام صفحات آن

0

4

 -4اصل کارت ملی و فتوکپی آن

0

4

 -2شش قطعه عکس 2 × 2

--

--

 -2اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی وفتوکپی آن

4

4

 -5اصل گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیالت متوسطه وفتوکپی آن

4

4

 - 6اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه

4

4

 -4اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی و فتوکپی آن

4

4

 -8رسید درخواست تائیدیه تحصیلی دیپلم که از ازسامانه تائیدیه مدارک تحصیلی emt.medu.irدرخواست شده است

-

-

 -9پرینت معافیت تحصیلی  ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (مخصوص دانشجویان پسر)

-

0

لطفا قبل ازشروع ثبت نام اینترنتی نسبت به اسکن مدارک فوق اقدام نمائید.
حوزه دانشجویی جهت امورخوابگاه ورفاه (تسهیالت دانشجویی)400-22442452
شماره تماسهای مورد نیاز:
آقای بابازاده 49455440605 :
حوزه مالی جهت امور تسویه حساب شهریه  .خانم واحدی49224569286 :
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
Telegram.me/shomal_university_official

