اطالعیه شماره 3ثبت نام دکتری تخصصی ورودی 1397
ضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفتهشدگان مقطع دکتری سال تحصیلی  1397-98دانشگاه شهید بهشتی و آرزوی موفقیت روزافزون
در امر مقدس تحصیل ،به اطالع میرساند ثبتنام کد رشته محل های ذیل در این دانشگاه در سه مرحله به شرح زیر صورت میپذیرد.
نام رشته

کد رشته
3344

مهندسی برق -مخابرات سیستم (روزانه)

1862

روان شناسی بالینی(پردیس خودگردان)

2528

شیمی تجزیه ( پردیس خودگردان)

4979

اگرواکولوژی ( نوبت دوم)

3676

مهندسی عمران – مدیریت منابع آب( روزانه)

:1998

روابط بین الملل( روزانه)

2015

روابط بین الملل( نوبت دوم)

2338

زمین شناسی اقتصادی( روزانه)

تذکر :لطفاً قبل از اقدام به ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،کلیه اطالعیهها و راهنماییهای موجود در سایت دانشگاه شههید بهشهتی را بها
دقت کامل مطالعه ،مدارک الزم را تهیه و مراحل مذکور را طی نمائید.
مرحله اول :ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)
دوره

زمان

کلیه دورهها

متعاقبا اعالم خواهد شد .لطفا به طور متناوب به وبگاه دانشگاه مراجعه شود.

توضیح:
 -1پذیرفتهشدگان محترم ،لطفاً در این مرحله به سامانه جامع آموزشی گلستان به آدرس  http://golestan.sbu.ac.irمراجعه و کلیه
مراحل ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) خود را با دقت کامل به انجام رسانید.
 -2دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سامانه الزامیست .در صورت عدم ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) در مرحله اول و عهدم دریافهت
گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوری(اینترنتی) ،ثبتنام حضوری و انتخاب واحد امکانپذیر نخواهد بود.
مرحله دوم :ثبتنام حضوری (منوط به تکمیل کامل و دقیق مرحله قبلی است)
زمان (برای کلیه دوره ها)

دوره پذیرش
روزانه و نوبت دوم

مکان ثبتنام(واحدهای آموزشی)
*بزرگراه شهید چمران  -خیابان یمن – میدان شهید شهریاری – بلوار
دانشجو -دانشگاه شهید بهشتی –واحد آموزشی مربوطه

حروف الف تا ی

*پذیرفته شدگان رشته های مهندسی عمران ،مکانیک

 ،محکیط زیسکت و

مهندسی برق ( قدرت و کنترل) به پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور واقع

متعاقبا اعالم خواهد شد .لطفا به طور متناوب به وبگاه

در میدان نوبنیاد–اتوبان شهید بابایی نرسیده به حکیمیه مراجعه نمایند.

دانشگاه مراجعه شود.

*پذیرفته شدگان رشته ایرانشناسی به خیابان شیخ بهایی جنوبی-خیابان
ایران شناسی -شهرک والفجر-بنیاد ایرانشناسی مراجعه نمایند.
پردیس خودگردان
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ساختمان مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات

 همراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز به صورت فیزیکی و الکترونیکی برای انجام ثبتنام حضوری وتحویل مدارک الزامی است.
مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری (مقطع دکتری):
-1

گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سامانه گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.

 -2اصل مدرک کارشناسی که در آن معدل و تاریخ فراغت از تحصیل قید شده باشد.
 -3اصل مدرک کارشناسی ارشد که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا  1397/6/31و معدل مقطع کارشناسی ارشد در آن قید شده باشد.
(ارائه مدرک برای دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری فارغالتحصیل بودهاند الزامی است).
 -4اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا ( 1397/6/31مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسه دانشهگاه
مقطع کارشناسی ارشد( .خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری دانشجوی سال آخر بودهاند و مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که قادر بهه
ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نیستند .این گواهی همراه با اخذ تعهد ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد پذیرفته می شود).

 -5اصل گواهی معدل زمان ثبتنام در آزمون تائید شده توس

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشهد (دانشهجویانی کهه زمهان ثبهت نهام در آزمهون

سراسری ،دانشجوی سال آخر بودهاند الزم است گواهی معدل تا تاریخ  1396/6/31و یا 1396/11/30را ارائه نمایند و دانشجویانی که زمان ثبت نهام فهارغ التحصهیل

بوده اند الزم است همان مدرک کارشناسی ارشد دارای معدل را ارئه نمایند).
 -6اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.
 -7چهار ( )4قطعه عکس (.3×4برحسب نیاز تحویل گرفته می شود).
 -8اصل مدرک نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره  1سازمان سنجش آموزش کشور)
توضیح :برادران مشمول استفاده از مزایای معافیت تحصیلی الزم است فرم ب ( اخذ شده در مرحله غیر حضوری ) راتکمیل و بها تاییهد و
امضا و شماره دبیرخانه ،همراه با یک قطعه عکس  ،تصویر شناسنامه ،تصویر کارت ملی ،تصویر مدرک مقطع تحصیلی قبلی و هزینه صدور
معافیت تحصیلی به یکی از دفاترپلیس  10 +ارائه نمایند.
 -9ارائه معرفینامه رسمی مبنی بر واجد شرای بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان "رسمی -قطعهی" و یها "رسهمی -آزمایشهی"
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( این سهمیه صرفا شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علهوم،
تحقیقات و فناوری که پذیرش دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت میپذیرد ،است ،مربیان عضو هیات علمی دانشگاه ههای وابسهته
به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد حائز شرای استفاده از سهمیه مربی نیستند).

 -10اصل مدرک ایثارگری بر حسب سهمیه قبولی و ضواب

مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر)

 -11موافقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل و یا حکم مرخصی(خاص کارکنان دولت).
 -12فرم های تکمیل شده مورد نیاز جهت ثبتنام ،اخذ شده از سامانه گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضهوری ماننهد :فهرم درخواسهت
تأییدیه تحصیلی مقاطع قبل
 -13فرم تأیید ارائه مدارک مربوط به بررسی صالحیت عمومی (خاص پذیرفته شدگان بدون آزمون ،دانشجویان دارای استعداد درخشان)
الزم است این قبیل دانشجویان با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در ساختمان چند منظوره نسبت به اخذ فهرم
مذکور اقدام نموده و پس از اخذ آن به مسئول تحویل مدارک در واحد آموزشی مراجعه نمایند.
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مرحله سوم :انتخاب واحد از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان
دوره

زمان

کلیه دورهها

متعاقبا اعالم خواهد شد .لطفا به طور متناوب به وبگاه دانشگاه مراجعه شود.

یادآوری مهم:
 -1بدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال احتمالی از جمله موارد ذیل امکان انجهام ثبهت نهام حضهوری وجهود نخواههد داشهت و
مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو است:
 عدم ارائه مدارک کامل و دقیق منطبق با مدارک بارگذاری شده در سامانه جامع آموزشی گلستان عدم وضوح مدارک بارگذاری شده در سامانه جامع آموزشی گلستان عدم انطباق اطالعات ارسالی از سازمان سنجش آموزش کشور با مدارک ارائه شده دانشجو -3شرکت در طرح پایش سالمت جسم سال جاری که براساس دستورالعمل سازمان امور دانشجویان به صورت الکترونیهههکی انجهههام
می شود ،الزامی است ( راهنمای مورد نظر در سایت دانشگاه قابل رویت است).
 -4تکمیل پرسشنامه ،مدارک و فرمهای مربوط به کمیته انضباطی ،طرح پایش سالمت جسم وطرح پایش سالمت روان در زمهان مقهررو
تحویل آن به مراجع ذی رب در دانشگاه برای کلیه دانشجویان الزامی است و مسئولیت تبعات ناشی از عدم ارائه به موقع مدارک برعهده
دانشجو است.

-5کلیه 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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