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اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 1399 -1400
با سالم و احترام
ضمممن عممرر تبریمم

و خیممر مقممدم و آرزوف موفقیممت بممراف پذیرفتممه شممدگان آزمممون سراسممرف

کارشناسمممی سمممال تحصمممیلی  1399-1400دانشممم ان تمممندتی شمممهداف همممویفن تو مممه پذیرفتمممه
شدگان محترم را به نکات زیر لب می نماید.
دانشممیوف گرامممیا فراینممد ثبممت نممام شممما در دانشمم ان تممندتی شممهداف هممویفن بممه  2تممورت ثبممت
نممام اینترنتممی و ارسممال مممدارق از طریمم پسممت توسممال دانشممیو و کممامالر تیممر ح ممورف و اینترنتممی
بممه انیممام خواهممد رسممید و نیممازف بممه مرا دممه ح ممورف دانشممیو نمممی باشممد .انیممام هممر دو نممو ثبممت
نام الفامی است.
 -1ثبت نام اینترنتی
ایممن نممو ثبممت نممام از روز شممنبه مممور  1399/8/17از طریمم سممایت دانشمم ان تممندتی شممهداف
هممویفن بممه آدر

 www.shhut.ac.irشممرو و بممه مممدت  4روز کممارف ادامممه خواهممد شممد .زم

اسممت بممراف ثبممت نممام اینترنتممیا حتممما از ب م اسممکن مممدارق مممورد نیمماز کممه در الی م ایممن اطالعیممه
آمممدن اسممت و بممه تاییممد دفمماتر اسممناد رسمممی مح م سممکونت خممود رسممیدن اسممتا تهیممه شممدن باشممد(
عکس  3×4با رزولوشن  300dpiو فرمت  jpgو بقیه با رزولوشن  50dpiو فرمت )jpg
توجه :حجم هر یک از فایل های باال نباید از  300kbبیشتر باشد.
ثبت نام اینترنتی شام مراح زیر است:
 -1ورود به سایت دانش ان تندتی شهداف هویفن به آدر
 -2لینمم

www.shhut.ac.ir

ثبممت نممام پذیرفتممه شممدگان متدا بمما از طریمم سممایت دانشمم ان تممندتی شممهداف هممویفن

و کانال هاف هاف اطال رسانی مندرج در دول زیر اعالم خواهد شد.
 -3نممام کمماربرف و رمممف عبممور سممامانه آموزشممی طممی اطالعیممه همماف بدممدف متدا بمما اعممالم خواهممد
شد.
سایت دانش ان
گرون اطال رسانی واتساپ ویژن دانشیویان دید

www.shhut.ac.ir
https://chat.whatsapp.com/D6G1clCkV85E2ewvHWKeOT

الورود
کانال تل رامی

@peykshhut
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 -4تکمیمم اطالعممات پایممه بممه تممورت تممحی و تکمیمم تمم
همما .بممدیهی اسممت کممه تکمیمم هممر یمم

تمم

فممرم همماف ثبممت نممام و تاییممد آن

از فممرم همما ا بممارف بممودن و در تممورت عممدم تکمیمم آن

امکان ورود به فرم هاف بدد و ود ندارد.

تذکر:
کلیه مکاتبات با استفاده از اطالعات پایه سیستم آموزشی انجام می پذیرد .لذا عدم تکمیل فرم ها ،یا
درج اطالعات غلط و یا به صورت ناقص موجب عدم ثبت نام نهایی و مشکالت آتی می گردد و عواقب
آن به عهده دانشجو خواهد بود.

 -2ارسال ات مدارق از طری پست پیشتاز
ارسممال کلیممه مممدارق تحصممیلی از طریمم پسممت پیشممتاز و بارگممذارف رسممید پسممتی در فراینممد
ثبت نام در اتوماسیون آموزشی می باشد که می بایست به تورت زیر انیام شود.
الف -ارسال ات و کپی مدارق تحصیلی
ب -تصممویر برابممر بمما اتمم تمممام تممفحات شناسممنامها کممارت ملیاوضممدیت نمممام و(یفممه(کارت
پایممان خممدمتا کممارت مدافیممت پفشممکیا کممارت مدافیممت دا مم و )...ا شمم

عممدد عکممس پشممت

نویسی مشخصات شناسنامه یا کد ملی.
که زم است تصویر آن ها در دفاتر اسناد رسمی مورد تایید رار گیرد( .برابر با ات )

توجه:

آخرین مهلت ارسال مدارک به صورت پیشتاز از تاریخ  99/08/17لغایت
 99/08/29می باشد.
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تو ه:
کلیممه مممدارق مممی بایسممت بممه تممورت کام م ارسممال گممردد .نانرممه مممدارق ارسممالی و مممدارکی کممه
در فراینممد ثبممت نممام بارگممذارف مممی شممود بمما هم تطمماب نداشممته باشممد ثبممت نممام کممن لم یکممن تلقممی
می گردد .بنابراین در ارسال مدارق و انیام مراح فرایند ثبت نام د ت کام بدم آید.

مدارق تحصیلی زم:
نمام دی آموزش متوسطه:
 -1اتمم و کپممی مممدرق تحصممیلی دورن هممار سمماله یمما شمم

سمماله دبیرسممتان یمما هنرسممتان بمما مهممر

و ام ممام مممدیر دبیرسممتان و یمما هنرسممتان بمما درج نممو دیممپل ا بخمم

و شهرسممتان محمم احممذ

دیپل
 -2اتمم و کپممی گممواهی تحصممیلی سممال ممما بمم و دو سممال ممما بمم دیممپل بمما درج بخمم

و

شهرسممتان مح م تحصممی بمما مهممر و ام مماف دبیرسممتان و یمما هنرسممتان سممال ممما ب م و  2سممال ب م
دیپل
 -3اتمم و کپممی گممواهی یمما کارنامممه تحصممیلی دیممپل نمممام ممدی بمما یممد مدممدل کتبممی دیممپل بمما
ام ا و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
نمام آموزشی سال واحدف یا ترمی واحدف
 -1اتمم و کپمممی ممممدارق یممما گمممواهی پایمممان دورن پمممی
دانشمم اهی در هریمم

دانشمم اهی (تمممارید اخمممذ دورن پمممی

از رشمممته هممماف تحصمممیلی نیمسمممال اول و دوم بممما حمممداک ر تممما پایمممان

 99/06/31باشد) با مهر و ام ام مدیر مرکف پی

دانش اهی

 -2اتمم و کپممی مممدرق یمما گممواهی دیممپل متوسممطه نمممام آموزشممی ترمممی واحد/سممالی واحممدف بمما
مهر و ام ام مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج بخ

و شهرستان مح احذ مدرق

 -3اتم و کپممی مممدرق و یمما گممواهی سممال ممما ب م دیممپل بمما مهممر و ام ممام دبیرسممتان بمما درج بخم

و

شهرستان مح اخذ مدرق
 -4اتمم و کپممی کارنامممه تحصممیلی دیممپل متوسممطه نمممام آموزشممی ترمممی واحممدف  /سممالی واحممدف
(ریاضمممی فیفیم م ا علممموم تیربمممیا علممموم انسمممانی و علممموم مدممماری اسمممالمی) در هریم م
سال هاف  1391الی  1399با ام ام و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش
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نمام آموزشی دید()3-3-6
 -1اتمم مممدرق یمما گممواهی مو ممت پایممان تحصممیالت دورن دوم متوسممطه بمما مهممر و ام مماف مممدیر
دبیرستان با درج بخ

و شهرستان مح اخذ مدرق

 -2فممرم  (602گممفارش کلممی سممواب تحصممیلی پایممه همماف دهمم تمما دوازدهمم ) بمما مهممر و ام مماف مممدیر
دبیرستان یا مداون ا رایی دبیرستان
 -3اتمم کارنامممه تحصممیلی سممه سممال آخممر دبیرسممتان (پایممه دهمم تمما دوازدهمم ) بمما ام ممام و مهممر
دبیرستان یا ادارن آموزش و پرورش
دارندگان مدرق کاردانی
 -1اتمم و یمما گممواهی مممدرق دورن کمماردانی پیوسممته آموزشممکدن همماف فنممی و حرفممه اف وابسممته
بممر( تصممویر آن( تممارید اخممذ مممدرق کمماردانی حممداک ر

بممه وزارت آممموزش و پممرورش و یمم
)99/06/31
دارندگان مدرق کاردانی پیوسته

 -1اتمم یمما گممواهی مممدرق کمماردانی پیوسممته آموزشممکدن همماف فنممی و حرفممه افا دانشمم ان ممامع
علمی-کاربردف و یا دانش ان آزاد اسالمی
 -2اتمم یمما گممواهی سممال اولا دوماسمموم دبیرسممتان و یمما هنرسممتان بمما مهممر و ام مماف مممدیر
دبیرستان و یا هنرستان با درج بخ

و شهرستان مح اخذ مدرق

مممدرق کمماردانی پیوسممته بممودن شممرج مدممدل بممه مماف مممدرق پممی

دانشمم اهی ابمم

بممول

می باشد.
دارندگان مدرق مدادل کاردانی
 -1اتمم مممدرق و یمما گممواهی دانمم

آموخت ممان دورن همماف مدممادل (دارنممدگان مممدرق مدممادل

کمماردانی -ویممژن داوطلبممان اخرا ممی و انصممرافی) بممه شممرج آن کممه دورن فممو بمما میمموز شمموراف
گسمممترش آمممموزش عمممالی وزارت علممموما تحقیقمممات و فنممماورف برگمممفار شمممدن باشمممد و ممممدرق
مدادل آنان مورد تایید وزارت متبو باشد.
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دانشیویان انصرافی:
اتم م فمممرم انصمممرای از تحصمممی (تممما تمممارید  )99/02/31زم اسمممت فمممرم انصمممرای از تحصمممی و
گممواهی تسممویه حسمماب کاممم تاییممد شممدن دانشمم ان و ادارن کمم امممور دانشممیویان داخمم ارا ممه
نمایید(.فرم شمارن  2تفحه  65دفتر ه شمارن  )1با مهر و تایید دفتر اسناد رسمی
کارمندان دولت
ات حک مرخصی سا نه یا موافقت رسمی و بدون ید و شرج
مدارق سیلی
 -1تصویر تمامی تفحات شناسنامه با مهر و تایید دفتر اسناد رسمی
 -2تصویر پشت و روف کارت ملی با مهر و تایید دفتر اسناد رسمی
 -3شمم

طدمممه عکمممس تممممام ر ( )3×4تهیمممه شمممدن در سمممال ارف( همممت بمممرادران مشممممول

مدافیت تحصیلی  12طده )
 -4تصممویر مممدرق مبنممی بممر مشممخی بممودن وضممدیت نمممام و(یفممه بمما مهممر و تاییممد دفتممر اسممناد
رسمی
الف -کپی پشت و روف ات کارت پایان خدمت
ب -کپی کارت مدافیت کفالت یا پفشکی دا و یا کارت مدافیت زمان تل با فرم کامپیوترف
ج-تصویر کارت مدافیت مو ت در مدت اعتبار
د -ارا ه ات موافقت نامه از ی ان مربوطه براف پرسن نیروف نمامی و انتمامی مهورف اسالمی ایران
ن -ارا ه ات موافقت نامه از شوراف مدیریت حوزن علمیه

براف طلبه ها به همران ی

و -ارا ه ات بر( اعفام به خدمت مهلت دار (بدون مهر تیبت) همران ی

بر( تصویر از آن

بر( کپی از آن

ز -ارا ه ات موافقت نامه از با ترین مقام وزارت و یا سازمان متبو براف متدهدین خدمت در وزارتخانه ها و
سازمان ها همران ی

بر( کپی از آن

ح -ارا ه ات گواهی از ی ان مربوطه مبنی بر به پایان رسیدن دوران خدمت و(یفه فارغ التحصیالن دورن
کاردانی تا  99/06/31براف پذیرفته شدگان نیمسال اول و تا  99/11/30براف پذیرفته شدگان نیمسال دوم به
همران ی

بر( کپی از آن

ج -ارا ه ات گواهی ترخیی از سربازف به شرج نداشتن تیبت به همران ی

بر( کپی از آن
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تاییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی)
کلیممه پذیرفتممه شممدگان مممی بایسممت بممه سممامانه تاییدیممه مممدارق تحصممیلی دیممپل بممه آدر
 www.emt.medu.irمرا دمممه نممممودن و پمممس از پمممر کمممردن ا مممالم دادن افا یم م

کمممد ره یمممرف

دریافت نمایند و کد مذکور همران مدارق به دانش ان ارسال نمایند.
اب تو ه دانشیویان مشمول نمام و(یفه:
مدارق زم هت ارا ه به پلیس10+
 دو نسممخه پرینممت فممرم تکمیمم شممدن درخواسممت مدافیممت تحصممیلی (دریافممت از فراینممد ثبممتنام )
 -یمم

نسممخه پرینممت کاممم شممدن مشخصممات فممردف مشمممول هممت تممدور میمموز ثبممت نممام(

دریافت از فرایند ثبت نام)
-ی

نسخه کپی کارت ملی

-ی

نسخه کپی شناسنامه

 -ی

نسخه کپی آخرین مدرق تحصیلی

 دو طده عکس رن ی زمینه سفید پرسنلی (پشت نویسی شود) -در فرم هاف مذکور نشانی د ی مح سکونت و شمارن تما

دانشیو الکر گردد (.شمارن تلفن باید متدل

به شخی دانشیو باشد و درج شمارن هاف سایر افراد خوددارف کنید)
 واریمممممف مبلممممم  100/000ریمممممال( مدمممممادل دن توممممممان) بمممممه شممممممارن کمممممارت 0053-6367-9971-6037نمممفد بانممم

ملمممی بنمممام تممماد

واریمممفف بممما الکمممر نمممام و نمممام خمممانوادگی بمممر روف فمممی

اللمممی .اتممم فمممی

واریمممف بمممه شممممارن واتسممماپ

 09334358093و ایمیممممم  karaz99400@gmail.comارسمممممال کنیمممممد  .همرنمممممین
پرینت شدن آن را به همران مدارق ثبت نام پست شود.
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کارت دانشیویی
انیممام کلیممه مراحمم تممدور کممارت دانشممیویی بممه محممع رفممع موانممع همممه گیممرف ویممرو

کرونمما و

بر رارف امکان ح ور دانشیویان در دانش ان اطال رسانی و توزیع خواهد شد.

توجه:
شروع کالس ها یک هفته بعد از آغاز ثبت نام به صورت غیر حضوری با استفاده از سیستم های آموزش
الکترونیکی و مجازی می باشد .کلیه دانشجویان می بایست شیوه آموزشی ساال تحصایلی  99-00و
راهنمای استفاده از سیستم های آموزش الکترونیکی که در سایت دانشگاه صنعتی شهدای هاویهه درج
شده است را به دقت مطالعه نمایند .در صورت وجود هرگونه مشکل می توانید با کارشناسان آماوزش
که شماره تماس آنان در ذیل این اطالعیه درج شده است تماس حاصل نمایند.

تکمی کارنامه سالمت س :
کلیه دانشیویان زم است پس از مرا ده به سامانه سیاد به آدر :
 https://portal.saorg.ir/physicalhealthکلیممممه تممممفحات کارنامممممه سممممالمت سمممم را
تکمی نمایند.

تکمی کارنامه سالمت س :
بممه اطممال مممی رسمماند کلیممه دانشممیویان مقطممع کارشناسممی دانشمم ان تممندتی شممهداف هممویفن
مو(ف به شرکت در " طرح کشوری کارنامه سالمت روان" می باشند.
بممدین منمور خواهشمممند اسممت بممراف تکمیمم فممرم کارنامممه سممالمت روان بممه نکممات ارا ممه شممدن
تو ه نمایید.
 -1کلیممه دانشممیویان ورودف دیممد دانشمم ان تممندتی شممهداف هممویفن مو(ممف بممه شممرکت در
طممرح کارنامممه سممالمت روان ورودف دیممد مممی باشممند .بممر اسمما

دسممتور الدممم سممازمان

اممممور دانشمممیویان وزارت علممموما تحقیقمممات و فنممماورف ثبمممت نمممام شمممما در نیمسمممال دوم
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تحصممیلی (انتخمماب واحممد) منمموج بممه تکمیمم کارنامممه سممالمت روان و دریافممت گممواهی شممرکت
در طرح از مرکف مشاورن و روان درمانی دانش ان می باشد.
 -2بممه منمممور تکمیمم فممرم الکترونیمم

کارنامممه سممالمت روانا وارد لینمم

سممامانه سممیاد بممه

آدر زیمممممممممر شمممممممممدن و کارناممممممممممه را تکمیممممممممم نماییمممممممممد.
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
 -3هن ممام ورود بممه سممامانه سممیاد نانرممه ممبال در ایممن سممامانه ثبممت نممام کممردن ایممد بمما نممام
کمماربرف و رمممف عبممور بلممی خممود از سمممت ورود وارد شمموید و اگممر ممبال ثبممت نممام نکممردن ایممدا
ابتممدا ثبممت نممام کنیممد و سممپس از طریمم ورودا واریممد شمموید و پرسشممنامه خممود را تکمیمم
نمایید.
توجه:
با توجه به اینکه در طول دوره تحصیل دانشجو نیاز به مراجعه متعدد به سامانه سجاد دارد لطفا حین تکمیل فرایند ثبت نام حتما
حتما شماره تماس و ایمیل شخص دانشجو درج شود در غیر این صورت مشکالت و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد
بود.
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نانرممه رمممف عبممور بلممی خممود را فراممموش کممردن ایممد از طریمم گفینممه " رمهتااان را گاام
کردهاید" رمف عبور دید خود را ثبت نمایید.

 -5به منمور تحت اطالعات خودا به سوا ت د ی و تاد انه پاسد دهید.
 -6از تکمیمم نمممودن فممرم مربوطممه توسممال اع مماف خممانوادن و سممایر افممراد اکیممدار خمموددارف
کنید.
 -7در تممورت هممر گونممه سمموال در خصمموس سممامانه سممیاد مممی توانیممد روزهمماف شممنبه تمما
هارشممنبه از سمماعت  8لغایممت  14بمما شمممارن  09334358093تممما

حاتمم نماییممد و یمما

سوال خود را در واتساپ این شمارن ارسال کنید.
توجه خیلی خیلی مهم:
پس از تکمیل دو پرسشنامه سالمت جسم و سالمت روان در سامانه سجاد خروجی (نتیجه نهایی) چاپی دو کارنامه را به همراه
مدارک ثبت نام به دانشگاه ارسال نمایید.
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پاسد گویی به مشکالت ثبت نام اینترنتی:
آدر

پست الکترونی

automation.shhut@gmail.com :

پاسممد گممویی هممت اطممال از مممدارق ثبممت نممام از طریمم تممما

بمما کارشناسممان آممموزش تممورت

می پذیرد.
رحی سارف

09169981807

سال احسانی مید

09166220937

ما د طرفی من

09386476468

اللی

09334358093

تاد

سایت دانش ان
گرون واتساپی ویژن دانشیویان دید الورود

کانال تل رامی

www.shhut.ac.ir
https://chat.whatsapp.com/D6G1clCkV85E2ewvHWKeOT
@peykshhut

تذکر مهم:
پذیرفته شدگان گرامی الزم است قبل از ارسال مدارک(ارسال با پست
پیشتاز) از کلیه مدارک خود یک نسخه کپی برابر با اصل تهیه و نهد
خود نگه دارند.
آدرس دانشگاه صنعتی شهدای هویهه
خوزستان – سوسنگرد کوی  112هکتاری دانشگاه صنعتی شهدای هویهه
کد پستی  64418-78986تلفن )061( 36751021-24 :نمابر)061( 36751020 :

ادارن ک امور آموزشی دانش ان تندتی شهداف هویفن

خوزستان – دشت آزادگان – کد پستی  64418-78986تلفن )061( 36751021-24 :نمابر)061( 36751020 :

