مدارك فيزيكي براي پذيرش قطعي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 1401
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گواهي پذيرش ثبت نام غيرحضوري:
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اصل مدرك كارشناسي كه تاريخ فراغت از تحصيل حداكثر تا  1401/07/30و معدل مقطع
كارشناسي در آن قيد شده باشد ( .خاص دانشجوياني كه زمان ثبت نام در آزمون و يا هنگام
شركت در فراخوان پذيرش بدون آزمون ،فارغ التحصيل بودهاند).
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اصل فرم گواهي معدل اتمام تحصيالت حداكثر تا  ( 1401/07/30مربوط به سازمان سنجش
آموزش كشور ) تائيد شده توسط دانشگاه مقطع كارشناسي ( خاص دانشجوياني كه زمان
ثبت نام در آزمون سراسري و يا هنگام شركت در فراخوان پذيرش بدون آزمون ،دانشجوي سال آخر
بودهاند و همچنين مشمولين استفاده از معافيت تحصيلي كه اصل مدرك كارشناسي ايشان آماده به
دانشگاه نيست ( .مهلت ارائه اصل مدرك كارشناسي در سيستم گلستان اعمال شود) .
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اصل فرم گواهي معدل زمان ثبت نام در آزمون (مربوط به سازمان سنجش آموزش كشور)
تائيد شده توسط دانشگاه مقطع كارشناسي ( معدل تا تاريخ  1400/11/30خاص دانشجوياني
كه زمان ثبت نام در آزمون سراسري ،دانشجوي سال آخر بودهاند ،شامل پذيرفته شدگان بدون
آزمون نميشود.
" مهلت ارائه اصل مدرك كارشناسي در سيستم گلستان اعمال ميشود) ".

توجه  :براي فارغ التحصيالن رشته هاي دبيري از آموزش و پرورش كه قادر به
ارائه مدرك كارشناسي نيستند الزم است اصل موافقيت كتبي و بدون قيد و
شرط از محل خدمت  +فرم گواهي معدل داراي تاريخ فارغالتحصيلي مقطع
قبلي ارائه شود.
الزم است دانشجويان مدارك فوق را حداكثر تا تاريخ  1401/09/07از طريق
پست پيشتاز به مركز آموزش هاي الكترونيكي ارسال نمايند ،ضمناً درج نام و
نام خانوادگي ،رشته تحصيلي ،شماره دانشجويي و كارشناس مربوطه رشته
تحصيلي ،پشت پاكت پستي الزامي است.

آدرس پستي واحدهاي آموزشي:
تهران -بزرگراه چمران – خيابان يمن – ميدان شهيد شهرياري – بلوار دانشچو
– دانشگاه شهيد بهشتي – ساختمان فناوري اطالعات – مركز آموزش هاي
الكترونيكي – كدپستي 1983969411
نام و نام خانوادگي  ......رشته تحصيلي  .......شماره دانشجوي  .......كارشناس
مربوطه .......
مديريت مركز آموزش هاي الكترونيكي

