فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسیارشد بدون
آزمون ( سال تحصیلی)50-57

اداره جذب و
هدایت
استعدادهای
درخشان

مقدمه:
دانشگاه شهيد بهشتي از بين دانشآموختگان دوره کارشناسي پيوسته در رشتههاي اعالم شده در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش
آموزش کشور ،بر اساس "آیين نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد" ابالغيه شماره
 11/44977مورخ  99/5/5و نامه شماره  173390/1مورخ  95/4/7وزارت علوم تحقيقات و فناوري فقط در نيمسال اول سال
تحصيلي  94-90در مقطع کارشناسيارشد بدون آزمون ،از ميان فارغ التحصيالن دانشگاه هاي منتخب به شرح مندرج در این
فراخوان دانشجو ميپذیرد.
تاریخ های مهم:


ثبت نام اینترنتی از  59/01/22تا59/00/ 10



زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه توسط دانشکده /پژوهشکده 59/00/22



اعالم نتایج اولیه توسط اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان59/02/01 :



اعالم نتایج نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور :پایان شهریور ماه 50

حداقل شرایط الزم :



احراز شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایي دانشگاه براي پذیرش دانش آموختگان ممتاز و برگزیدگان علمي
اتمام تحصيالت دوره کارشناسي حداکثر تا تاریخ 90/0/91



متقاضي داراي شرایط بند ( )1مي بایست صرفاً از ميان دانشگاه هاي سطح یک و دو (رته هاي اول) دانش آموخته شده باشد.

نحوه ثبت نام متقاضیان:


به آدرس  https://golestan.sbu.ac.irمراجعه و سپس روي آیکن "متقاضي پذیرش دانش آموختگان ممتاز"
کليک نمایيد.
شناسه کاربري و گذر واژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطرسپاري از سامانه خارج شوید.
مجدداً به آدرس  https://golestan.sbu.ac.irمراجعه و با شناسه کاربري و گذر واژه خود (تعریف شده در مرحله
قبل) به سامانه وارد شوید.
در بخش "آزمون" " >---دانشگاه شهيد بهشتي" " >----پذیرش داوطلب در آزمون" وارد شوید و به تکميل
اطالعات الزم بپردازید.
الزم است کاربرگ هایي را که از این پورتال با فرمت  WORDدریافت نموده اید ،پس از تکميل به فرمت PDF
تبدیل نمایيد (اگر کاربرگها را به صورت دستي و با خط خوانا تکميل کرده اید ،آن ها را اسکن نموده و به فرمت
 PDFتبدیل نمایيد) .سپس سایر مدارک الزم را با وضوح اسکن نمایيد و آنها را در فرمت  PDFو با حجم کمتر از
 153کيلو بایت براي هر فایل ،در سامانه بارگذاري نمایيد.



الزم است کد رهگیری را برای پیگیری های بعدی به دقت نگهداری و یادداشت نمایید.






مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی :
-1
-1
-9
-7

یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  JPEGبا حداکثر حجم 133 KB
تصویر تمام صفحات شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویرکارت ملي
ریز نمرات دوره کارشناسي شامل کليه نمرات حداقل تا پایان نيم سال ششم و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي
تکميل کاربرگ شماره  1براي دانش آموختگان ممتاز و کاربرگ شماره  9براي برگزیدگان علمي (به پيوست)
1

 -5توصيه نامه از معاونت فرهنگي و اجتماعي براي دانشجویان خارج از دانشگاه
 -0مشخصات تفصيلي از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي ( )CVدر قالب کاربرگ شماره ( 9به پيوست)
 -4گواهي مربوط به بخش هاي موجود در ماده یک دستورالعمل اجرایي دانشگاه براي پذیرش دانش آموختگان ممتاز و برگزیدگان علمي
 -7مبلغ ثبت نام در هر رشته  433/333ریال ،قابل پرداخت از طریق سامانه جامع دانشگاهي ميباشد و در یک رشته امکان ثبت نام
وجود دارد( .پرداخت وجه ثبت نام از طریق سامانه  Bankingموجود بر روي صفحه اصلي دانشگاه به هيچ وجه قابل قبول نيست).
تذکرات مهم :








مدارک متقاضياني که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتي نکرده باشند بررسي نخواهد شد.
ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به هيچ عنوان به منزله پذیرش قطعي نمي باشد بنابر این به داوطلبان توصيه مي شود مراحل و
پيش نيازهاي آزمون عادي ورود به دوره کارشناسي ارشد را نيز رعایت نمایند.
پذیرش نهایي متقاضيان منوط به تأیيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
پذیرش در هر رشته ،صرفاً از ميان دانشآموختگان دانشگاه هاي مندرج در جدول ذیل صورت خواهد گرفت.
وجه پرداختي بابت بررسي پرونده بوده و در صورت نقص مدارک یا عدم پذیرش ،به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
دانشجویان شاغل به تحصيل در مقطع کارشناسي بایستي حداکثر تا پایان شهریورماه  90دانش آموخته شوند.
استفاده از تسهيالت بدون آزمون مختص دانشجویان ایراني است.
*** توجه ***

پذیرش متقاضيان دیگر دانشگاهها براي ورود به دوره تحصيلي کارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه شهيد بهشتي ،صرفاً از بين
دانشآموختگان ده درصد برتر دانشگاههاي سطح یک انجام خواهد شد .پذیرش دانشجو فقط از رتبه هاي اول دانشگاه هاي سطح دو
انجام خواهد شد.
دانشگاههای سطح یک جامع و تخصصی
شهيد بهشتي

اصفهان

تبریز

تربيت مدرس

تهران

شيراز

فردوسي مشهد

صنعتي اصفهان

صنعتي امير کبير

صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي

صنعتي شریف

عالمه طباطبایي

علم وصنعت ایران

---------

-----------------

--------------

دانشگاههای سطح دو جامع و تخصصی
اروميه

الزهرا

بوعلي سينا

بيرجند

خوارزمي

رازي

زنجان

سيستان و بلوچستان

شهيد چمران اهواز

شهيد چمران اهواز

کاشان

گيالن

یزد

علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

صنعتي بابل

صنعتي سهند تبریز

هنر

------------

--------------

-------------

اسامی پذیرفته شدگان علمی پس از بررسی در موعد مقرر ،از طریق تارنمای دانشگاه به آدرس  www.sbu.ac.irمعاونت
آموزشی ،اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان اعالم خواهد شد .لذا ،خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه غیر
ضروری به اداره استعدادهای درخشان و همچنین دانشکده/پژوهشکده مربوطه خودداری نمایید.

اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی
1

