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  پردیس خودگردانو  مجازی، نوبت دوم، روزانهدوره های شدگان  نام پذیرفتهثبتاطالعیه  

 1396-97در سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی  ارشدمقطع کارشناسیآزمون ورودی تحصیالت تکمیلی 

هید بهشگتی و رروو   دانشگاا  شگ   1396-97شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلیضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفته

  .پذیردمی  شرح ذیل صورت به رحلهم سهدر نام در این دانشاا  رساند ثبتموفقیت رووافزون در امر مقدس تحصیل، به اطالع می

ها  موجود در سایت دانشاا  شهید بهشگتی را  ها و راهنمانتی(، کلیه اطالعیهلطفاً قبل او اقدام به ثبت نام غیرحضور  )اینتر تذکر:

 با دقت کامل مطالعه، مدارک الوم را تهیه و مراحل مذکور را طی نمائید. 

 
 مرحله اول: ثبت نام غیرحضوری )اینترنتی( 

 زمان دوره

 17/6/1396و 15،16مورخ :  ، پنجشنبه و جمعه چهارشنبه هاکلیه دوره

  توضیح:

 http://golestan.sbu.ac.irتان به ردرس گلس رمووشی شدگان محترم لطفاً در این مرحله به سیستم جامعتهپذیرف -1

 نام غیرحضور  )اینترنتی( خود را با دقت کامل به انجام رسانید.مراجعه و کلیه مراحل ثبت

حله اول و عگدم  نام غیرحضور  )اینترنتی( در مردریافت گواهی پذیرش غیرحضور  او سیستم الزامیست. در صورت عدم ثبت -2

 پذیر نخواهد بود.امکان و انتخاب واحد نام حضور ثبت ،)اینترنتی(دریافت گواهی پذیرش ثبت نام غیرحضور 

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

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

 

 

 ذ الف تا حروف 20/6/1396دوشنبه 

 تا ق رحروف  21/6/1396سه شنبه 

 حروف ک تا ی 22/6/1396چهارشنبه 

 

 

 روزانه و نوبت دوم

بلداار   –میددان شدهید شدهریار      –خیابان یمن  -بزرگراه شهید چمران 

 واحد آمازشی مرباطه –دانشگاه شهید بهشتی  -دانشجا

، نید  مکامهسدسدی  ،  رشدته ادا  مهسدسدی امدران    پذیرفته شدگان *

، مهسدسی برق )قدرت ،کسترل و  مهسدسی مااد و مدیریت در ساانح طبیعی

به  پردیس فسی مهسدسدی شدهید اباسد ار     مدیریت سیستم اا  انرژ (

اتابان شهید بابایی نرسیده بده حکیمیده مراهعده    –واقع در میدان نابسیاد

 نمایسد

یابان ایران خ-خیابان شیخ بهایی جنوبی*پذیرفته شدگان رشته ایرانشناسی به 

 بنیاد ایرانشناسی مراجعه نمایند.-رشهرک والفج -شناسی

بلاار  –میدان شهید شهریار   –خیابان یمن  -بزرگراه شهید چمران  مجازی دولتی و مجازی ویژه شاغلین

 مرکز الکترونیکی دانشگاه –دانشگاه شهید بهشتی  -دانشجا

 پردیس خودگردان
 یمارستان صارمهسب ب -3فاز  -شهرک اکباتان 
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  الزامی )تحویل مدارک( نام حضوری ثبتانجام برای ، به صورت فیزیکی و الکترونیکی کلیه مدارک مورد نیازهمراه داشتن

 .است

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

 

 .نام غیرحضار ر مرحله ثبتاخذ شده از سیستم گلستان د ،(ایسترنتیغیرحضار  )نام  گااای پذیرش ثبت -1

 ارائه بدرا  )کارشساسی در آن قید شده باشد.  مقطعو معدل  31/6/1396حداکثر تا اصل مدرک کارشساسی که تاریخ فراغت از تحصیل  -2

 .(الزامی است اندباده التحصیلفارغ سراسر  نام در آزماندانشجایانی که زمان ثبت

مرباط به سازمان سسجش آمازش کشار( تائید شده تاسط دانشدگاه  ) 31/6/1396ثر تا حداک اتمام تحصیالتگااای معدل اصل فرم  -3

اصدل مددرک    قادر به ارائده  معافیت تحصیلی که استفاده از مشمالینو  اندبادهدانشجا  سال آخر نام در آزمان سراسر  دانشجایانی که زمان ثبت خاص). مقطع کارشساسی

 .(پذیرفته می شاد با اخذ تعهد ارائه اصل مدرک کارشساسی امراهاین گااای . سدکارشساسی نیست

شدده تاسدط دانشدگاه مقطدع     )مرباط به سازمان سسجش آمدازش کشدار( تائیدد     نام در آزمانزمان ثبتگااای معدل اصل فرم   -4

 (.انددانشجا  سال آخر باده ،اسر سر در آزمانخاص دانشجایانی که زمان ثبت نام  30/11/1395و یا  31/6/1395معدل تا تاریخ گااای )کارشساسی 

 .(دانشجایان دارا  مدرک کارشساسی ناپیاسته خاصمدرک کاردانی که معدل مقطع کاردانی در آن قید شده باشد )اصل  -5

 .اصل شساسسامه و اصل کارت ملی -6

 تحایل گرفته می شاد(. نیاز)برحسب .3×4( قطعه اکس 4) چهار -7

 سازمان سسجش آمازش کشار( 1یفه امامی مسدرج در دفترچه شماره )مطابق مقررات وظاصل مدرک نظام وظیفه  -8

تصدایر  ، تصایر شساسدسامه خاد را امراه با، وتائید شده  فرم ب تکمیل الزم است  برادران مشمال استفاده از مزایا  معافیت تحصیلیتاضیح: 

  ارائه نمایسد. 10مسئال دفتر پلیس + را به  صیلیازیسه صدور معافیت تح و ی  قطعه اکس ،تصایر مدرک مقطع تحصیلی قبلی، کارت ملی

 آن به امار دانشجایان شااد و ایثارگر دانشگاه الزامی است.(. ارائه ،)خاص دانشجایان شااد و ایثارگراصل مدرک ایثارگر   -9

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

 .)خاص پذیرفته شدگان دوره مجاز  ویژه شاغلین(ر دفترچه سازمان سسجش آمازش کشارگااای انجام کار طبق مقررات ااالم شده د -11

 .)خاص کارکسان دولت(ههت ادامه تحصیل  هیا ماافقت کتبی سازمان مرباطحکم مرخصی  -12

 و...درخااست تأییدیه  فرم  :مانسد اخذ شده از سیستم گلستان در مرحله ثبت نام غیرحضار  ،نام اا  تکمیل شده مارد نیاز ههت ثبت فرم -13
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 : انتخاب واحد سوممرحله 

 زمان دوره

  22/06/1396شنبه چهار هاکلیه دوره

 

 :توضیح 

الزامی است، لذا الزم است پس  از   25/06/1396مورخ  شنبهاز روز  96-97 با توجه به اینکه شرکت در کالسهای درسی نیمسال اول

مع آموزشی گلستان براساس برنامه هفتگی اعالم شده از سوی واحد آموزشی، بسرای شسرکت   اطمینان ازانجام انتخاب واحد در سیستم جا

 به واحد مربوطه مراجعه نمایید.، در کالسهای درسی

 

  یادآوری مهم:
وجسود نخواهسد    حضوریقطعی  د ذیل امکان انجام ثبت نامبدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال احتمالی از جمله موار -1

  :سئولیت عواقب آن به عهده دانشجو استداشت و م

 عدم ارائه مدارک کامل و دقیق منطبق با مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع آموزشی گلستان   -

 عدم وضوح مدارک بارگذاری شده در سیستم جامع آموزشی گلستان   -

 شجوعدم انطباق اطالعات ارسالی از سازمان سنجش آموزش کشور با مدارک ارائه شده دان  -

 

در زمان  پایش سالمت روانطرح و پایش سالمت جسمطرح  کمیته انضباطیو فرمهای مربوط به  پرسشنامه، مدارکتکمیل و تحویل  -2

 عهده دانشجو است.رمقرر، برای کلیه دانشجویان الزامی است و مسئولیت تبعات ناشی از عدم ارائه به موقع مدارک ب

 

 مراجعه نمایند."امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه "م است جهت تکمیل اطالعات خود به کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر الز -3

 

 

 

 توفیقبا آرزوی 

 آموزشی دانشگاه شهید بهشتی خدمات یتمدیر


