اطالعیه
ثبتنام پذیرفتهشدگان رشته نیمه متمرکز (تربیت بدنی ) آزمون سراسری
1397مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفتهشدگان رشته تربیت بدنی دوره کارشناسی نیمسال دوم سال تحصیلی  1397-98دانشگاه
شهید بهشتی و آرزوی موفقیت روزافزون در امر مقدس تحصیل ،به اطالع میرساند ثبتنام در این دانشگاه در دو مرحله طبق شرح ذیل
صورت میپذیرد:
تذکر :لطفاً قبل از اقدام به ثبتنام اینترنتی ،کلیه اطالعیهها و راهنماییهای موجود در سایت دانشگگاه شگهید بهشگتی را بگا دقگت کامگل
مطالعه ،مدارک الزم را تهیه و مراحل مذکور را طی فرمایید.
مرحله اول :ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی)
زمان :روز سه شنبه  1397/10/25الی چهارشنبه 1397/10/26
توضیح:
 -1پذیرفتگگهشگگده محتگگرم :لطفگگاً در ایگگن مرحلگگه بگگه سیسگگتش آمگگوزش جگگاما گلسگگتان دانشگگگاه شگگهید بهشگگتی بگگه آدرس
 http://golestan.sbu.ac.irمراجعه و کلیه مراحل ثبتنام اینترنتی خود را با دقت کامل به انجام رسانید.
 : -2دریافت پذیرش گواهی غیرحضوری از سیستش الزامی است .در صورت عدم ثبتنام اینترنتی در مرحله اول و عگدم دریافگت
گواهی پذیرش ثبتنام مقدماتی اینترنتی ،ثبتنام قطعی امکانپذیر نخواهد بود.
مرحله دوم :ثبتنام حضوری و انتخاب واحد
زمان (تاریخ و ساعت)

حضور برحسب حروف

مکان

الفبا
تهران :بزرگراه شهید چمران ،خیابان
روز شنبه و یکشنبه  29و 1397/10/ 30
ساعت  8:30الی 14

یمن ،میدان شههید شههریاری ،بلهوار
الف الی ی

دانشهه،و ،دانشههگاه شهههید بهشههتی -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

توضیح:
 -1همراه داشتن کلیه مدارک موردنیاز ،برای ثبتنام حضوری الزامی است.
 -2مراجعه دانشجوی به دانشکدههای تربیت بدنی برای انتخاب واحد الزامی است.

مدارک موردنیاز در زمان ثبتنام حضوری:
 -1گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) اخذشده از سیستش گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری
 -2اصل دیپلش یا گواهی آن
 -3اصل مدرک پیشدانشگاهی یا گواهی آن
 -4اصل و یا گواهی مدرک کاردانی برای پذیرفتهشدگان دارای مدرک کاردانی با قید تاریخ اخذ مدرک حداکثر تا 1396/06/31
 -5رسید درخواست تأییدیه تحصیلی دیپلش و پیشدانشگاهی از اداره پست
 -6اصل ریزنمرات پیشدانشگاهی
 -7اصل ریزنمرات دیپلش و دو سال ماقبل آن
 -8اصل مدرک ایثارگری (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر)
 -9اصل کارت ملی و اصل شناسنامه
 -10برادران مشمول استفاده از مزایای معافیت تحصیلی الزم است فرم ب تکمیل و تایید شده خود را همراه با یک قطعه عکس ،
تصویر شناسنامه ،تصویر کارت ملی ،تصویر مدرک مقطا تحصیگگگلی قبلی و هزینه صدور معافیت تحصیلی به یگگکی از
دفگاترپلیس  10 +ارائه نمایند.
 -11اصل مدرک وضیعت نظاموظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج دفترچه شماره یک سازمان سنجش و آموزش کشور)
 -12مرخصی یا موافقت کتبی سازمان مربوطه (خاص کارکنان دولت) جهت ادامه تحصیل
یاد آوری مهش :بدیهی است باید اصل مدارک ارائهشده در زمان ثبتنام نهائی (حضوری) با اسکن مدارک ثبتشده در زمان ثبتنام
غیرحضوری (اینترنتی) کامالً مطابقت نماید،در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجواست.

تذکر مهش  :اصل گواهی مدارک تحصیلی جهت دانشجویانی که قبولی قبلی در سایر دانشگاه ها داشته اند الزامی نیست .بدیهی است
اصل مدرک آنان پس از مکاتبه با دانشگاه قبلی آنان واصل خواهد شد.لذا ارائه تصویر مدارک تحصیلی آنان در زمان ثبت نام
حضوری کافی است.

با آرزوی توفیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
1397/10/23

