اطالعیه

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری نیمه متمرکز سال  4931دورههای روزانه و
پردیس خودگردان و پذیرفته شدگان بدون آزمون استعــداد درخشان در مقطــع
دکتری دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 4931-39
ضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفتههشهگاا مقطه دکتهر سها تص هیلی 9394-95دانشهاا شهدیگ بدشهتی و
آرزو موفقیت روزافزو در امر مقگس تص یل ،به اطالع میرسانگ ثبتنام در این دانشاا در دو مرحله طبه شهر
ذیل صورت میپذیرد:
تذکر :لطفاً قبل از اقگام به ثبتنام غیرحضور (اینترنتی) ،کلیه اطالعیهها و راهنماییها موجود در سهایت دانشهاا
شدیگ بدشتی به نشانی ( )http://www.sbu.ac.irرا با دقت کامل مطالعه ،مگارک الزم را تدیه و مراحهل مهذکور
را طی نمائیگ.
مرحله اول :ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)
دوره

زمان

کلیه دورهها

شنبه  4931/6/41الی یکشنبه 4931/6/49

توضیح:

 -9پذیرفتهشگاا مصترم ،لطفاً در این مرحله به سیستم آموزش جام الستا دانشاا شدیگ بدشتی به آدرس
 http://golestan.sbu.ac.irمراجعه و کلیه مراحل ثبتنام غیرحضور (اینترنتی) خود را با دقت کامل به
انجام رسانیگ.
 -2دریافت اواهی پذیرش غیرحضور از سیستم الزامیست .در صورت عگم ثبتنام غیرحضور (اینترنتی) در
مرحله او و عگم دریافت اواهی پذیرش ثبت نام غیرحضور  ،ثبتنام حضور امکا پذیر نخواهگ بود.
مرحله دوم :ثبتنام حضوری
دوره

زمان (تاریخ و ساعت)

حضور برحسب حروف الفبا

مکان
تهران -بزرگراه شهید چمران -

روزانه

شنبه  4939/6/14از ساعت  03:90الی 41

حروف الف الی ی

پردیس

یکشنبه  4939/6/11از ساعت  03:00الی 41

حروف الف الی ش

تهران – شهرک اکباتان– فاز–9

خودگردان دوشنبه  4939/6/19از ساعت  03:00الی 41

حروف ص الی ی

جنب بیمارستان شهید صارمی

خیابان یمن –میدان شهید
شهریاری  -دانشگاه شهید بهشتی

توضیح:
 -4همرا داشتن کلیه مگارک مورد نیاز ،برا ثبتنام حضور الزامی است.

 -2پس از دریافت کارت دانشجویی ،مراجعه به واحگ آموزشی مربوطه جدت انتخاب واحگ الزامی است.

الف :مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری:
 -1گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری.
 -2فرم مشخصات دانشجو اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری.
 -3مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل و معدل مقطع کارشناسی در آن قید شده باشد.
 -4اصل مدرک کارشناسی ارشد که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا  1334/6/31و معدل مقطع کارشناسیارشد در آن
قید شده باشد (خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون و یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون ،فارغالتحصیل بودهاند).

 -5اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا ( 1334/6/31مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائیدد شدده
توسط دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد

(خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون و یا هنگام شرکت در فراخوان پدذیرش بددون

آزمون ،فارغالتحصیل بودهاند).
-6

اصل فرم گواهی معدل زمان ثبت نام در آزمون(مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشدگاه
مقطع کارشناسی ارشد (خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون ،دانشجوی سال آخر بودهاند ،شامل پذیرفته شدگان بدون آزمون نمی شود).

 -7اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.
 -8شش ( )6قطعه عکس .3×4
توضیح :برادران مش مول استفاده از مزایای معافیت تحصیلی الزم است عکس رنگی با زمینه سفید ارائه نمایند .ضمناً باید ید
قطعه عکس را به فرم درخواست معافیت تحصیلی (فرم ب اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری) الصاق نمایند.
 -3اصل مدرک نظام وظیفه (مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره  1سازمان سنجش آموزش کشور).

 -11اصل مدرک ایثارگری (خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر).

 -11آخرین حکم استخدامی رسمی و موافقت دانشگاه معرفی کننده (خاص سهمیه مربیان).
 -12حکم مرخصی یا موافقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحصیل (خاص کارکنان دولت).
 -13فرمهای تکمیل شده مورد نیاز جهت ثبتنام (اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری).
ب :مدارک تکمیلی مورد نیاز برای پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان (عالوه بر مدارک فوقالذکر )

 -1اصل گواهی معدل بدون پایان نامه دانشجو ،ممهور به مهر مدیریت آموزشی دانشگاه دوره کارشناسی ارشد (مخصوص
پذیرفته شدگان خارج از دانشگاه شهید بهشتی)
 -2اصل و ی
بان

نسخه تصویر فیش پرداخت مبلغ  251/111ریال به حساب شماره  4111121111117483خزانه داری کل نزد

ملی ایران.

 -9فرم تکمیل شده بررسی وضعیت صالحیت عمومی در سه نسخه (اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری).

 -4اصل مدرک زبان انگلیسی ) )TOFEL PBT & TOFEL IBT & IELTS & TOLTMO & MCHE & MSRTدارای اعتبار
و با حداقل  81درصد نمره قابل قبول دانشگاه ،طبق دستورالعمل اجرایی دانشگاه.

یادآوری مهم :بگیدی است بایگ اصل مگارک ارائه شگ در زما ثبتنام حضور با اسکن مگارک ثبت شگ در زما
ثبتنام غیرحضور (اینترنتی) کامالً مطابقت نمایگ ،در غیر این ورت مسئولیت عواقب آ به عدگ دانشجو است.
با آرزوی توفیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

