اطالعیه
ثبتنام پذیرفته شدگان آزمون سراسری 1397دوره های روزانه ،نوبت دوم ،مجازی و پردیس خودگردان و پذیرفته شدگان بدون
آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسیارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 1397-98
ضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد ساا تصیای ی 1397-98دانشااا شادید بدشاتی و ور و
موفقیت رو افزون در امر مقدس تصییل ،به اطالع میرساند ثبتنام در این دانشاا در سه مرح ه به شرح ذیل صورت میپذیرد.
تذکر :لطفاً قبل ا اقدام به ثبت نام غیرحضور (اینترنتی) ،ک یه اطالعیهها و راهنماها موجود در سایت دانشاا شادید بدشاتی را باا
دقت کامل مطالعه ،مدارک ال م را تدیه و مراحل مذکور را طی نمائید.
مرحله اول :ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)
دوره

زمان

ک یه دور ها
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توضیح:
-1

پذیرفتهشدگان مصترم لطفاً در این مرح ه به سیستم جامع ومو شی گ ستان به ودرس  http://golestan.sbu.ac.irمراجعه و

ک یه مراحل ثبتنام غیرحضور (اینترنتی) خود را با دقت کامل به انجام رسانید.
-2

دریافت گواهی پذیرش غیرحضور ا سیستم الزامیست .در صورت عدم ثبتنام غیرحضور (اینترنتای) در مرح اه او و عادم

دریافت گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضور (اینترنتی) ،ثبتنام حضور و انتخاب واحد امکانپذیر نخواهد بود.
مرحله دوم :ثبتنام حضوری (منوط به تکمیل کامل و دقیق مراحل قبلی است )
زمان (برای کلیه دوره ها)

مکان(واحدهای آموزشی)

دوره پذیرش

رو انه و نوبت دوم

بزرگرا شدید چمران  -خیابان یمن – میدان شدید شادریار –
ب وار دانشجو -دانشاا شدید بدشتی – واحد ومو شی مربوطه
*پذیرفته شدگان رشته ها مدندسی عمران  ،مدندسی مکانیک،
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مدندسی انرژ ها تجدید پذیر ،سیستم ها قادرت ،کنتار و
برنامه ریز و مدیریت سیستم ها انرژ الکتریکی به پردیس
فنی مدندسی شدید عباسپور واقع در میدان نوبنیاد–اتوبان شدید
بابایی نرسید به حکیمیه مراجعه نمایند
*پذیرفته شدگان رشته ایرانشناسای باه خیاباان شایب بداایی
جنوبی-خیابان ایران شناسی -شدرک والفجر-بنیاد ایرانشناسای
مراجعه نمایند.

مجا

دولتی

بزرگرا شدید چمران  -خیابان یمن – میدان شدید شادریار –
ب وار دانشاجو -دانشااا شادید بدشاتی – مرکاز الکترونیکای
دانشاا

پردیس خودگردان
1

ساختمان مرکز فناور اطالعات و ارتباطات

 همراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز به صورت فیزیکی و الکترونیکی ،برای انجام ثبتنام حضوری (تحویل مدارک) الزامی
است.
 مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری (مقطع کارشناسی ارشد):
 -1گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضور (اینترنتی) ،اخذ شد ا سیستم گ ستان در مرح ه ثبتنام غیرحضور .
 -2اصل مدرک کارشناسی که تاریب فراغت ا تصییل حداکثر تا  1397/6/31و معد مقطع کارشناسی در ون قید شد

باشد( .ارائه بارا

دانشجویانی که مان ثبتنام در و مون سراسر و یا هناام شرکت در فراخوان پذیرش بدون و مون فارغالتصییل بود اند الزامی است).

 -3اصل فرم گواهی معد اتمام تصییالت حداکثر تا ( 1397/6/31مربوط به سا مان سنجش ومو ش کشور) تائید شد توسط دانشااا
مقطع کارشناسی( .خاص دانشجویانی که مان ثبت نام در و مون سراسر و یا هناام شرکت در فراخوان پذیرش بدون و مون دانشجو سا وخر بود اند و مشمولین اساتفاد
ا معافیت تصیی ی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نیستند .این گواهی همرا با اخذ تعدد ارائه اصل مدرک کارشناسی پذیرفته می شود).

 -4اصل فرم گواهی معد

مان ثبتنام در و مون (مربوط به سا مان سنجش وماو ش کشاور) تائیاد شاد توساط دانشااا مقطاع

کارشناسی (گواهی معد تا تاریب  1396/6/31و یا  1396/11/30خاص دانشجویانی که مان ثبت نام در و مون سراسر  ،دانشجو ساا وخار باود اناد ،شاامل
پذیرفته شدگان بدون و مون نمیشود).

 -5مدرک کاردانی که معد مقطع کاردانی در ون قید شد باشد (خاص دانشجویان دارا مدرک کارشناسی ناپیوسته).

 -6اصل شناسنامه و اصل کارت م ی.
 -7شش ( )6قطعه عکس (.3×4برحسب نیا تصویل گرفته می شود).
 -8اصل مدرک نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شمار  1سا مان سنجش ومو ش کشور)

توضیح : :برادران مشمو استفاد ا مزایا معافیت تصیی ی ال م است فرم ب ( اخذ شد در مرح ه غیر حضور ) راتکمیل و با تاییاد و
امضا و شمار دبیرخانه ،همرا با یک قطعه عکس  ،تیویر شناسنامه ،تیویر کارت م ی ،تیویر مادرک مقطاع تصیای ی قب ای و هزیناه
صدور معافیت تصیی ی به یکی ا دفاترپ یس  10 +ارائه نمایند.
 -9مدرک ایثارگر

(خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر ،برا ارائه به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشاا ).

 -10فرم تأییدیه فارغالتصییالن رتبه او (خاص سدمیه رتبه او ).
 -11حکم مرخیی یا موافقت کتبی سا مان مربوطه جدت ادامه تصییل (خاص کارکنان دولت).
-12فرمها تکمیل شد مورد نیا جدت ثبتنام ،اخذ شد ا سیستم گ ستان در مرح ه ثبت نام غیرحضور

مانند :فرم درخواست تأییدیه

-13فرم تأیید ارائه مدارک مربوط به بررسی صالحیت عمومی (خاص پذیرفته شدگان بدون و مون ،دانشجویان دارا استعداد درخشان)

مرحله سوم :انتخاب واحد
دوره

زمان

ک یه دور ها
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2

توضیح :
با توجه به اینکه شروع کالسدا درسی نیمسا او  97-98ا رو شنبه مورخ  1397/06/24است ،ضرور است پس ا انجام انتخااب
واحد در سامانه جامع ومو شی گ ستان ،براساس برنامه هفتای اعالم شد ا سو واحد ومو شی ،به واحد ومو شی مربوطه مراجعاه و
در کالس ها درسی شرکت نمایید.
یادوور مدم:
 -1بدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال احتمالی از جمله موارد ذیل امکان انجام ثبت نام حضوری وجود نخواهد داشت و مسئولیت عواقب آن به
عهده دانشجو است:
 عدم ارائه مدارک کامل و دقیق منطبق با مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع آموزشی گلستان عدم وضوح مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع آموزشی گلستان عدم انطباق اطالعات ارسالی از سازمان سنجش آموزش کشور با مدارک ارائه شده دانشجو-2تکمیل پرسشنامه ،مدارک و فرمدا مربوط به کمیته انضباطی ،طرح پایش سالمت جسم وطرح پاایش ساالمت روان در ماان مقاررو
تصویل ون به مراجع ذ ربط در دان شاا برا ک یه دانشجویان الزامی است و مسئولیت تبعات ناشی ا عدم ارائه به موقع مدارک برعدد
دانشجو است.
 -3کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر الزم است جهت تکمیل اطالعات خود به "امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه "مراجعه نمایند.

با آرزوی توفیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
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