اطالعیه شماره یک

زمان و نحوه ثبتنام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 9911
مربوط به دورههای روزانه ،نوبت دوم ،مجازی ،پردیس خودگردان و
پذیرفتهشدگان بدون آزمون استعداد درخشان
در مقطع کارشناسیارشد دانشگاه شهید بهشتی
به اطالع میرساند ثبتنام در این دانشگاه ،طی دو مرحله به ترتیب :پذیرش غیرحضوری (به صورت مشروط) و
پذیرشحضوری (نهایی و قطعی) به شرح زیر صورت میپذیرد:
زمان ثبتنام غیرحضوری (مشروط) در مقطع کارشناسی ارشد
از ساعت  99روز چهارشنبه مورخ  9911/70/70لغایت پایان روز شنبه 9911/70/97

توضیحات:
 -1پذیرفتهشدگان محترم ،لطفاً قبل از اقدام به ثبتنام غیرحضوری ،کلیه اطالعیهها و راهنماهای موجود در
همین بخش از سایت را با دقت کامل مطالعه فرمایید .سپس مدارک الزم را تهیه ،به سیستم آموزش جامع
گلستان دانشگاه شهید بهشتی به آدرس  http://golestan.sbu.ac.irمراجعه و کلیه مراحل ثبتنام غیرحضوری
خود را کامل و صحیح به انجام رسانید.
 -2دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سیستم جامع آموزشی گلستان و ارائهه آن در زمهان پهذیرش حضهوری
الزامی است .در صورت عدم ثبتنام غیرحضوری مشروط و عدم دریافت گواهی پذیرش ثبهتنهام غیرحضهوری،
ثبتنام حضوری و قطعی شما امکانپذیر نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز
 -9اصل شناسنامه و اصل کارت ملی
 -2گواهی پذیرش غیر حضوری اخذ شده از سیستم جامع آموزشی گلستان دانشگاه شهید بهشتی
 -9اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا  9911/0/97و معدل مقطع کارشناسی در آن قید شده
باشد (خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری و یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون فهار التحصهیل
بودهاند)
 -4اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا ( 9911/0/97مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید
شده توسط دانشگاه مقطع کارشناسی (خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری و یا هنگام شرکت در
فراخوان پذیرش بدون آزمون ،دانشجوی سال آخر بوده اند و همچنین مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی که اصل مدرک
کارشناسیایشان آماده ارائه به دانشگاه نیست)
 -5اصل فرم گواهی معدل زمان ثبتنام در آزمون (مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشگاه
مقطع کارشناسی (معدل تا تاریخ  1131/6/11و یا  1131/11/13خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری،
دانشجوی سال آخر بودهاند ،شامل پذیرفتهشدگان بدون آزمون نمیشود)
 -6مدرک کاردانی که معدل در آن قید شده باشد (خاص دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته)
 -0اصل مدرک نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره  1سازمان سنجش آموزش کشور)
 -0مدرک ایثارگری (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر)
 -1فرم تأییدیه فارغالتحصیالن رتبه اول (خاص سهمیه رتبه اول)
 -97حکم مرخصی یا موافقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل (خاص کارکنان دولت)
نکات مهم:
 -9اصل مدارک موردنیاز هنگام ارائه در زمان ثبت نام حضوری باید با مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع آموزشی گلستان
دانشگاه مطابقت داشته باشد و مسئولیت عواقب ناشی از عدم تطابق آن نیز به عهده پذیرفته شده است .در ضمن یادآوری
میشود ارائه فرمهای تکمیل شده موردنیاز جهت ثبت نام ،فرم های سایر واحدهای آموزشی مانند امور ایثارگران ،کمیته
انضباطی و  ...برای ثبت نام حضوری و قطعی الزامی است.
 -2با توجه به شرایط حاکم بر کشور ،تاریخ ثبتنام حضوری و قطعی ازطریق سایت دانشگاه اعالم خواهد شد .بدیهی است تا تاریخ
مذکور و تکمیل مراحل ثبتنام حضوری ،ثبتنام دانشجو به صورت مشروط خواهد بود.

با آرزوی توفیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

