
 

 اطالعیه

 

و  پردیس خودگردانو  مجازی، نوبت دوم، روزانهدوره های  1395شدگان آزمون سراسری  نام پذیرفتهثبت

در سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی  ارشدمقطع کارشناسیدر  استعداد درخشان پذیرفته شدگان بدون آزمون 

96-1395 

درنشیاا  شید د بدشیت  و ور و      1395-96ناسی  ررشید سیاح تلیی       شدگان مقطع کارشضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفته

  .پذیردم   شرح ذیل صورت به رحلهم سهدر نام در رین درنشاا  رساند ثبتموفق ت رو رفزون در رمر مقدس تلی ل، به رطالع م 

موجود در سایت درنشاا  شد د بدشیت  رر بیا    ها ها و ررهنمانت (، ک  ه رطالع هلطفاً قبل ر  رقدرم به ثبت نام غ رحضور  )رینتر :تذکر

 دقت کامل مطالعه، مدررک ال م رر تد ه و مررحل مذکور رر ط  نمائ د. 

 مرحله اول: ثبت نام غیرحضوری )اینترنتی( 

 زمان دوره

 15/6/1395شنبه دوالی  13/6/1395شنبه  هاکلیه دوره

  توضیح:

مررجعه  http://golestan.sbu.ac.irگ ستان به ودرس  ومو ش  س ستم جامع شدگان ملترم لطفاً در رین مرح ه بهتهپذیرف -1

 نام غ رحضور  )رینترنت ( خود رر با دقت کامل به رنجام رسان د.و ک  ه مررحل ثبت

رحضور  )رینترنت ( در مرح ه روح و عدم نام غ دریافت گوره  پذیرش غ رحضور  ر  س ستم رلزرم ست. در صورت عدم ثبت  -2

 پذیر نخورهد بود.نام حضور  رمکانثبت رنتخاب ورحد و ،)رینترنت (دریافت گوره  پذیرش ثبت نام غ رحضور 

 مرحله دوم: انتخاب واحد 

 زمان دوره

  17/6/1395چهارشنبه  هاکلیه دوره

 

 :توضیح 

ال م رست پس ر   لذر ،رلزرم  رست 20/6/1395مورخ شنبه ر  رو   95-96اح روحبا توجه به رینکه شرکت در کالسدا  درس  ن مس

با در دست  رعالم شد  ر  سو  ورحد ومو ش ،هفتا  بررساس برنامه  ومو ش  گ ستانجامع در س ستم  رنتخاب ورحد رنجامرطم نان ر 

 .مررجعه نمای دورحد مربوطه  به، نشجوی و دریافت کارت در دا  درس شرکت در کالس برر  غ رحضور ،درشتن گوره  پذیرش 

 

 

http://golestan.sbu.ac.ir/


 ( است مراحل قبلیکامل و دقیق منوط به تکمیل )نام حضوری م: ثبتسومرحله 

 )واحدهای آموزشی(مکان دوره پذیرش زمان )برای کلیه دوره ها(

 

 حروف الف تا خ 13/7/1395   سه شنبه

 شحروف د تا  14/7/1395چهارشنبه 

 لتا  صحروف  17/7/1395       شنبه 

 حروف م تا ی 18/7/1395  یک شنبه

 

 روزانه و نوبت دوم
 –میدان شهید شهریاری  –خیابان یمن  -بزرگراه شهید چمران 

 دانشگاه شهید بهشتی  -بلوار دانشجو

، مکانیکمهندسی ،  رشته های مهندسی عمرانپذیرفته شدگان *

مهندسی به  پردیس فنی   مهندسی مواد و مدیریت در سوانح طبیعی

اتوبان شهید بابایی نرسیده به –شهید عباسپور واقع در میدان نوبنیاد

 حکیمیه مراجعه نمایند

یابان خ-خیابان شیخ بهایی جنوبیپذیرفته شدگان رشته ایرانشناسی به *

 بنیاد ایرانشناسی مراجعه نمایند.-رشهرک والفج -ایران شناسی

مجازی دولتی و مجازی 

 ویژه شاغلین

 –میدان شهید شهریاری  –خیابان یمن  -هید چمران بزرگراه ش

 مرکز الکترونیکی دانشگاه –دانشگاه شهید بهشتی  -بلوار دانشجو

 جنب بیمارستان صارم -3فاز  -شهرک اکباتان  پردیس خودگردان

  – 4فاز –های علوم شناختی به شهر پردیس*پذیرفته شدگان رشته

 وم شناختی مراجعه نمایند.بلوار پژوهشکده عل –بلوار سفیر امید 

  حضور در کالسدا  درس و  رنتخاب ورحد رنجام، به صورت فیزیکی و الکترونیکی ک  ه مدررک مورد ن ا همرر  درشتن 

 .رلزرم  رست)تلویل مدررک( نام حضور  ثبترنجام برر  

 :)مقطع کارشناسی ارشد( مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری

 .نام غیرحضوریاخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت ،(اینترنتیغیرحضوری )نام  گواهی پذیرش ثبت -1

ارائهه  )کارشناسی در آن قید شده باشد.  مقطعو معدل  31/6/1395حداکثر تا اصل مدرک کارشناسی که تاریخ فراغت از تحصیل  -2

 .(الزامی است اندبوده التحصیلفارغ و یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون  سراسری نام در آزموندانشجویانی که زمان ثبت برای

مربوط به سازمان سنجش آمهوزش کشهور( تائیهد شهده توسه       ) 31/6/1395حداکثر تا  اتمام تحصیالتگواهی معدل اصل فرم  -3

و  انهد بهوده دانشهجوی سهال آخهر    یا هنگام شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون  نام در آزمون سراسری و دانشجویانی که زمان ثبت خاص). دانشگاه مقطع کارشناسی

 .(پذیرفته می شود با اخذ تعهد ارائه اصل مدرک کارشناسی همراهاین گواهی . نداصل مدرک کارشناسی نیست قادر به ارائه معافیت تحصیلی که استفاده از مشمولین

شهده توسه  دانشهگاه مقطهع     )مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور( تائیهد   نام در آزمونزمان ثبتگواهی معدل اصل فرم   -4

شهامل  ، انهد دانشجوی سال آخهر بهوده   ،سراسری در آزمونخاص دانشجویانی که زمان ثبت نام  30/11/1394و یا  31/6/1394معدل تا تاریخ گواهی )کارشناسی 

 .شود(پذیرفته شدگان بدون آزمون نمی

 .(دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته خاصل مقطع کاردانی در آن قید شده باشد )مدرک کاردانی که معداصل  -5

 .اصل شناسنامه و اصل کارت ملی -6

 تحویل گرفته می شود(. نیاز)برحسب .3×4( قطعه عکس 6شش ) -7

 سازمان سنجش آموزش کشور( 1)مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره اصل مدرک نظام وظیفه  -8

ق یک قطعه عکس همراه بها،  اخود را پس از الص فرم ب تکمیل شدهالزم است  برادران مشمول استفاده از مزایای معافیت تحصیلیتوضیح: 

هزار  6ریال معادل  60.000به مبلغ  هزینه صدور معافیت تحصیلیو  تصویر مدرک مقطع تحصیلی قبلی، تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه

  مستقر در ساختمان شهدا طبقه همکف ارائه نمایند. 10مسئول دفتر پلیس + ای اول الی پنجم آبان ماه به را در روزه تومان 

 تحویل آن به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه الزامی است.(. ،)خاص دانشجویان شاهد و ایثارگراصل مدرک ایثارگری - 9

 .رتبه اول( )خاص سهمیه التحصیالن رتبه اولفارغفرم تأییدیه  10

 .)خاص پذیرفته شدگان دوره مجازی ویژه شاغلین(گواهی انجام کار طبق مقررات اعالم شده در دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور 11

 .)خاص کارکنان دولت(جهت ادامه تحصیل  هیا موافقت کتبی سازمان مربوطحکم مرخصی  -12

 درخواست تأییدیه  فرم   :مانند سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضوریاخذ شده از  ،نام های تکمیل شده مورد نیاز جهت ثبت فرم 13

 دانشجویان دارای استعداد درخشان( ،اص پذیرفته شدگان بدون آزمون)خفرم تأیید ارائه مدارک مربوط به بررسی صالحیت عمومی  14



 

 

  یادآوری مهم:
وجود نخورهد درشیت و   د ذیل رمکان رنجام ثبت نام حضور ربدید  رست در صورت وجود هر گونه رشکاح رحتمال  ر  جم ه مور -1

  :مسئول ت عورقب ون به عدد  درنشجو رست

 عدم رررئه مدررک کامل و دق ق منطبق با مدررک بارگذرر  شد  در س ستم جامع ومو ش  گ ستان  -

 عدم وضوح مدررک بارگذرر  شد  در س ستم جامع ومو ش  گ ستان  -

   ر  سا مان سنجش ومو ش کشور با مدررک رررئه شد  درنشجوعدم رنطباق رطالعات ررسال -

 

در  پیایش سیالمت رورن  طیرح  و پایش سالمت جسمطرح  کم ته رنضباط و فرمدا  مربوط به  پرسشنامه، مدررکتکم ل و تلویل  -2

 دد  درنشجو رست.عر مان مقرر، برر  ک  ه درنشجویان رلزرم  رست و مسئول ت تبعات ناش  ر  عدم رررئه به موقع مدررک ب

مررجعیه  "رمور درنشیجویان شیاهد و ریثیارگر درنشیاا      "ک  ه درنشجویان شاهد و ریثارگر ال م رست جدت تکم ل رطالعات خود به  -3

 نمایند.

 

 توفیقبا آرزوی 

 آموزشی دانشگاه شهید بهشتی خدمات یتمدیر


