اطالعیه
ثبتنام پذیرفته شدگان آزمون سراسری  9314دوره های روزانه ،نوبت دوم ،مجازی و پردیس
خودگردان و پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسیارشد دانشگاه
شهید بهشتی در سال تحصیلی 9314-19
ضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 4951-59دانشگاه 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 ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی) ،کلیه اطالعیهها و راهنماییهای موجود در سایت دانشگگاه
شهید بهشتی به نشانی ( )http://www.sbu.ac.irرا با دقت کامل مطالعه ،مدارک الزم را تهیه و مراحگل مگذکور
را طی نمائید.
مرحله اول :ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی)
دوره

زمان

کلیه دورهها

شنبه  9314/6/94الی یکشنبه 9314/6/99

توضیح:

 -4پذیرفتهشدگان محترم لطفاً در این مرحله به سیستم آموزش جامع گلستان دانشگاه شهید بهشتی 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 سیستم الزامیست .در صگورت عگدم ثبگتنگام غیرحضگوری (اینترنتگی) در
مرحله اول و عدم دریافت گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضوری(اینترنتی) ،ثبتنام حضوری امکانپذیر نخواهد بود.
مرحله دوم :ثبتنام حضوری
دوره
روزانه،

زمان (تاریخ و ساعت)

حضور برحسب حروف الفبا

مکان

دوشنبه  9313/6/96از ساعت  0:38الی 94

حروف الف الی ذ

تهران -بزرگراه شهید چمران

نوبت دوم سه شنبه  9313/6/91از ساعت  0:38الی 94

حروف ر الی ق

خیابان یمن –میدان شهید شهریاری

و مجازی چهارشنبه  9313/6/90از ساعت  0:38الی 94

حروف ک الی ی

 -دانشگاه شهید بهشتی

یکشنبه  9313/6/22از ساعت  81:88الی 94

حروف الف الی ش

تهران – شهرک اکباتان– فاز–3

حروف ص الی ی

جنب بیمارستان شهید صارمی

پردیس

خودگردان دوشنبه  9313/6/23از ساعت  81:88الی 94

توضیح:
 -9همراه داشتن کلیه مدارک مورد نیاز ،برای ثبتنام حضوری الزامی است.

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

الف :مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری:
 -1گواهی پذیرش ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.
 -2فرم مشخصات دانشجو ،اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبتنام غیرحضوری.
 -3اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل حداکثر تا  1331/6/31و 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 فارغالتحصیل بودهاند).

 -1اصل فرم گواهی معدل اتمام تحصیالت حداکثر تا ( 1331/6/31مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شدده
توسط دانشگاه مقطع کارشناسی( .خاص دانشجویانی که زمان ثبتنام در آزمون سراسری و یا هنگام شدرکت در فراخدوان پدذیرش

بدون آزمون فارغالتحصیل بودهاند).
 -5اصل فرم گواهی معدل زمان ثبتنام در آزمون (مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور) تائید شده توسط دانشگاه
مقطع کارشناسی (خاص دانشجویانی که زمان ثبت نام در آزمون سراسری ،دانشجوی سال آخر بودهاند ،شامل پذیرفته شددگان بددون
آزمون نمیشود).

 -6مدرک کاردانی که معدل مقطع کاردانی در آن قید شده باشد (خاص دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته).

 -7اصل شناسنامه و اصل کارت ملی.
 -8شش ( )6قطعه عکس 3×1
توضیح :برادران مشمول 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 ثبت نام 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).
-11فرم تأییدیه فارغالتحصیالن رتبه اول (خاص سهمیه رتبه اول).
-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 ثبت نام غیرحضوری.
ب :مدارک تکمیلی مورد نیاز برای پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد های درخشان (عالوه بر مدارک فوقالذکر)

 -1اصل گواهی قرار داشتن در میان ده درصد برتر هم رشته و هم ورودی تا پایان نیمسال  ،6ممهدور بده مهدر مددیریت
آموزشی دانشگاه دوره کارشناسی (مخصوص پذیرفته شدگان خارج از دانشگاه شهید بهشتی ).
 -2اصل و ی
بان

نسخه تصویر فیش پرداخت مبلغ  251/111ریال به حساب شماره  1111121111117183خزانه داری کل نزد

ملی ایران.

 -3فرم تکمیل شده بررسی وضعیت صالحیت عمومی در سه نسخه (اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوری).

یادآوری مهم :بدیهی است باید اصل مدارک ارائه شده در زمان ثبتنام حضوری با اسکن مدارک ثبت شده در زمگان
ثبتنام غیرحضوری (اینترنتی) کامالً مطابقت نماید ،در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو است.
با آرزوی توفیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

