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 1396-97در سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی  مقطع کارشناسیشدگان  نام پذیرفتهثبتاطالعیه  

دانشیاا  شیدلد بدشیتی و ور وو میفقلی       1396-97شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلیی ضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفته

 .  پذیردمی  شرح ذیل صیرت بهرحیه م دو درانشاا  نام در این درساند ثب رو افزون در امر مقدس تحصلل، به اطالع می

را با دق    هاو میجید در سای  دانشاا  شدلد بدشتیها و راهنمانتی(، کیله اطالعلهتذکر: لطفاً قبل ا  اقدام به ثب  نام غلرحضیرو )اینتر

 کامل مطالعه، مدارک ال م را تدله و مراحل مذکیر را طی نمائلد.  

 
 م غیرحضوری )اینترنتی( مرحله اول: ثبت نا

 

 13از ساعت  26/6/1396مورخ  : یکشنبهزمان

 27/6/1396و دوشنبه مورخ 

 

  توضیح:

مراجعه و  http://golestan.sbu.ac.irگیستان به ودرس  ومی شی شدگان محترم لطفاً در این مرحیه به سلستم جامعتهپذیرف -1

دق  کامل تیجه به راهنماو ثب  نام اینترنتی میجید در سای  اصیی دانشاا  با  نام غلرحضیرو )اینترنتی( خید را با راحل ثب کیله م

 به انجام رسانلد.

نام غلرحضیرو )اینترنتیی( در مرحییه اول و عیدم    س . در صیرت عدم ثب ا دریاف  گیاهی پذیرش غلرحضیرو ا  سلستم الزامی -2

 د.پذیر نخیاهد بیامکان و انتخاب واحد نام حضیروثب  ،)اینترنتی(یرش ثب  نام غلرحضیرودریاف  گیاهی پذ

 ( است مراحل قبلیکامل و دقیق منوط به تکمیل ) و انتخاب واحد نام حضوریم: ثبتودمرحله 

 )واحدهای آموزشی(مکان دوره پذیرش زمان 

 

 

 

 الف تا شحروف  28/6/1396سه شنبه 

 تا ی صحروف  29/6/1396چهارشنبه 

 

 

 

 

 روزانه 

 

 

 

بیییار   –ملیدان شیدلد شیدریارو     –خلابان یمن  -بزرگرا  شدلد چمران 

 واحد ومی شی مربیطه –دانشاا  شدلد بدشتی  -دانشجی

 

، مکانلیک مدندسیی  ،  رشیته هیاو مدندسیی عمیران    پذیرفته شدگان *

به پردیس فنی مدندسی شدلد عباسیویر واقیع در ملیدان     مدندسی برق 

 اتیبان شدلد بابایی نرسلد  به حکلمله مراجعه نمایند–بنلادنی

 

 

 

 

http://golestan.sbu.ac.ir/
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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
 نام غلرحضیرو. خذ شد  ا  سلستم گیستان در مرحیه ثب نام غلرحضیرو )اینترنتی( ا گیاهی پذیرش ثب -1

 اصل مدرک دیویم  یا گیاهی ون-2

 باشد.( 31/6/96) تاریخ اخذ مدرک در هریک از رشته های تحصیلی باید حداکثر تا پایان اصل مدرک  پلش دانشااهی یا گیاهی ون -3

 دار  ومی ش وپرورش رسلد  باشد.اصل  ریز نمرات سه سال قبل ا   دیویم که به تایلد مدرسه ویا ا -4

 اصل ریز نمرات پلش دانشااهی که به تائلد مدرسه و یا ومی ش و پرورش رسلد  باشد.-5

 31/6/1396اصل ویا گیاهی مدرک کاردانی براو پذیرفته شدگان داراو مدرک کاردانی با قلد تاریخ اخذ مدرک حداکثر تا  -6

 (شود میبرحسب نیاز تحویل گرفته )  3×4عکس  -7

 به امیر دانشجییان شاهد و ایثارگر( ارائهاصل مدرک ایثارگرو ) خاص دانشجییان شاهد و ایثارگر جد   -8

 اصل شناسنامه و اصل کارت میی  -9

 اصل رسلد درخیاس  تائلدیه تحصلیی دیویم و پلش دانشااهی  -10

سازمان سنجش  1خاص برادران غیر مشمول مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره ) اصل مدرک نظام وظلفه  -11

 آموزش کشور(

تصییر خید را همرا  با، فرم ب تکملل  وتائلد شد  برادران مشمیل استفاد  ا  مزایاو معافل  تحصلیی ال م اس   :توضیح

را به  هزینه صدور معافل  تحصلیی، یک قطعه عکس و یتصییر مدرک مقطع تحصلیی قبی، تصییر کارت میی، شناسنامه

 ارائه نمایند 10مسئیل دفتر پیلس + 

 )خاص کارکنان دولت(. حکم مرخصی یا میافق  کتبی سا مان مربیطه جد  ادامه تحصلل -12

     

نیام   در مرحییه ثبی    نام برا ساس شرایط ثب  نام، اخذ شد  ا  سلستم گیسیتان  هاو تکملل شد  میرد نلا  جد  ثب  فرم -13

، رزمندگان و ایثارگران بررای کلیره   1خاص  پذیرفته شدگان منطقه  4برای تمامی دانشجویان ، فرم شماره  1)فرم  تعهد شماره غلرحضیرو 

 آزمون سراسری ( 3و  2خاص پذیرفته شدگان سهمیه مناطق  5رشته ها، فرم شماره 

 

، می بایستی مدارک ذییل  فیق الذکرسا مان سنجش ومی ش کشیر عالو  بر مدارک فر ندان هلات عیمی معرفی شد  ا  سیو    توجه:

 ارائه نمایند. را

   اصل شناسنامه عضی هلات عیمی 

   اصل حکم کارگزینی سال جارو عضی هلات عیمی 

 (  اعالم شد  ا  سیو سا مان سنجش ومی ش کشیر  1اصل فرم شمار  ) 

 لات عیمی معرفی شد  ا  سیو سا مان سنجش ومیی ش کشییر بیه صییرت     فرم تعدد معدل  معلار ویژ  فر ندان اعضاو ه

                                                   انتقال مشروط                                                                                                                                                                         
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  یادآوری مهم:
وجید نخیاهد داش   حضیروقطعی  د ذیل امکان انجام ثب  نامی اس  در صیرت وجید هر گینه اشکال احتمالی ا  جمیه میاربدید -1

  :و مسئیلل  عیاقب ون به عدد  دانشجی اس 

 عدم ارائه مدارک کامل و دقلق منطبق با مدارک بارگذارو شد  در سلستم جامع ومی شی گیستان    -

 و شد  در سلستم جامع ومی شی گیستان  عدم وضیح مدارک بارگذار  -

 عدم انطباق اطالعات ارسالی ا  سا مان سنجش ومی ش کشیر با مدارک ارائه شد  دانشجی  -

در  میان مقیرر بیراو کیلیه      پایش سیالم  جسیم  طرح  کملته انضباطیو فرمداو مربیط به  پرسشنامه، مدارکتکملل و تحییل  -2

 ت ناشی ا  عدم ارائه به میقع مدارک برعدد  دانشجی اس .دانشجییان الزامی اس  و مسئیلل  تبعا

 سییییا مان امیییییر دانشییییجییان بییییه ودرس سییییای    پییییایش سییییالم  روانطییییرح تکملییییل پرسشیییینامه  -3

https://portal.saorg.ir/mentalhealth   براو کیلیه دانشیجییان   ثب  نام حضیرو مان  در و ارائه ون به مرکز مشاور  دانشاا ،

 عدد  دانشجی اس .رالزامی اس  و مسئیلل  تبعات ناشی ا  عدم ارائه به میقع مدارک ب

 

 مراجعه نمایند."امیر دانشجییان شاهد و ایثارگر دانشاا  "کیله دانشجییان شاهد و ایثارگر ال م اس  جد  تکملل اطالعات خید به  -4

 

 

 

 

 

 

 فیقتوبا آرزوی 

 آموزشی دانشگاه شهید بهشتی خدمات یتمدیر

https://portal.saorg.ir/mentalhealth%20/

