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 1398-99در سال تحصیلی دانشگاه شهید بهشتی  مقطع کارشناسیشدگان  نام پذیرفتهثبتاطالعیه  

دانشگاه شهید بهشتتی و رروو  مففقیت     1398-99شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلیضمن عرض تبریک و شادباش به پذیرفته

 .  پذیردمی  شرح ذیل صفرت بهرحله م دو درانشگاه نام در این درساند ثب رووافزون در امر مقدس تحصیل، به اطالع می

) بته   ها  مفجفد در سای  دانشگاه شهید بهشتتی ها و راهنمانتی(، کلیه اطالعیهتذکر: لطفاً قبل او اقدام به ثب  نام غیرحضفر  )اینتر

لعته، متدارال موم را تهیته و مراحتل     را با دق  کامل مطا  ردرس: دانشجفیان /خدمات رمفوشی/ ثب  نام کارشناسی، راهنما و فرم ها(

 مذکفر را طی نمائید.  

 
 مرحله اول: ثبت نام غیرحضوری )اینترنتی( 

 

 شنبه ، پنج شنبه وچهارشنبه: زمان

 30/6/1398و28و27

 

  توضیح:

مراجعه و  http://golestan.sbu.ac.irگلستان به ردرس  رمفوشی شدگان محترم لطفاً در این مرحله به سیستم جامعتهپذیرف -1

دق  تفجه به راهنما  ثب  نام اینترنتی مفجفد در سای  اصلی دانشگاه با  نام غیرحضفر  )اینترنتی( خفد را با کلیه مراحل ثب 

 کامل به انجام رسانید.

م غیرحضفر  )اینترنتی( در مرحله اول و عدم ناس . در صفرت عدم ثب ا دریاف  گفاهی پذیرش غیرحضفر  او سیستم الزامی -2

 د.پذیر نخفاهد بفامکان و انتخاب واحد نام حضفر ثب  ،)اینترنتی(دریاف  گفاهی پذیرش ثب  نام غیرحضفر 

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

 زشی()واحدهای آمومکان دوره پذیرش زمان 

 

 

حروف الف تا غ روو یکشنبه 

31/6/1398 

حروف ف تا   روو دوشنبه 

1/7/1398 

 

 

 

 و نوبت دوم روزانه 

 

 

 

بلوار  –میدان شهید شهریاری  –خیابان یمن  -بزرگراه شهید چمران 

 واحد آموزشی مربوطه –دانشگاه شهید بهشتی  -دانشجو

 

، مکانیی  مهندسیی  ،  رشته های مهندسی عمرانپذیرفته شدگان *

به پردیس فنی   ( و مهندسی انرژی30499کد ) صرفا مهندسی برق

اتوبان شهید بابیایی  –مهندسی شهید عباسپور واقع در میدان نوبنیاد

 .نرسیده به حکیمیه مراجعه نمایند

 

 

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


 

2 

 

  ارک( )تحویل مدنام حضوری ثبتانجام برای ، به صورت فیزیکی و الکترونیکی کلیه مدارک مورد نیازهمراه داشتن

 .الزامی است

 :مدارک مورد نیاز در زمان ثبت نام حضوری
 نام غیرحضفر . نام غیرحضفر  )اینترنتی( اخذ شده او سیستم گلستان در مرحله ثب  گفاهی پذیرش ثب -1

 اصل مدرال دیپلم  یا گفاهی رن-2

لی بایتد حتداک ر تتا پایتان     تاریخ اخذ مدرال در هریک او رشته ها  تحصیکه  اصل مدرال  پیش دانشگاهی یا گفاهی رن -3

از ارائه مدرک پیش دانشگاهی معاف هستند. و الزم است در مرحله ثبت نام غیرر حورور     6-3-3) دانش آموزان نظام جدید باشد. 31/6/98

 ذار  نمایند.(را در سیستم  جامع آموزشی گلستان بارگ (پیوست) فرم الفبه جا  مدرک پیش دانشگاهی 

 اصل  ریز نمرات سه سال قبل او  دیپلم که به تایید مدرسه ویا اداره رمفوش وپرورش رسیده باشد. -4

 ارائه از 6-3-3 جدید نظام آموزان دانش.)  اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی که به تائید مدرسه و یا رمفوش و پرورش رسیده باشد-5

را  )پیوست( فرم الف دانشگاهی ریز نمرات جا  به حوور  غیر نام ثبت مرحله در است الزم .هستند معاف دانشگاهی پیش ریز نمرات

 سیستم  جامع آموزشی گلستان بارگذار  نمایند.(در

 31/6/1398اک ر تا اصل ویا گفاهی مدرال کاردانی برا  پذیرفته شدگان دارا  مدرال کاردانی با قید تاریخ اخذ مدرال حد -6

 (شودمی برحسب نیاز تحویل گرفته )  3×4عکس  -7

 به امفر دانشجفیان شاهد و ای ارگر( ارائهمدرال ای ارگر  ) خاص دانشجفیان شاهد و ای ارگر جه   -8

 اصل شناسنامه و اصل کارت ملی  -9

 دانشگاهی پیشرسید  ارائه از 6-3-3 جدید نظام آموزان دانش.) اصل رسید درخفاس  تائیدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی -10

سیستم  جامع آموزشی گلستان را در )پیوست( فرم الف دانشگاهی ریز نمرات جا  به حوور  غیر نام ثبت مرحله در است الزم .هستند معاف

 بارگذار  نمایند.(

  

 سازمان سنجش آموزش کشور( 1مطابق مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه شماره آقایان )خاص  اصل مدرال نظام وظیفه  -11

) اخذ شده در مرحله غیر حضفر  ( راتکمیل و با تایید "ب "فرم مشمفل استفاده او مزایا  معافی  تحصیلی موم اس   رقایان :توضیح

و صتفحه تفضتیحات در    شناستنامه  صتفحه اول   تصفیر ،  رنگی ومینه سفید جدید راه با یک قطعه عکس، همو امضا و شماره دبیرخانه

)همراه داشتتن کتارت بتانکی    هزینه صدور معافیت  تحصتیلی  و  تصفیر مدرال مقطع تحصیلی قبلی، تصفیر کارت ملی، صفرت داشتن

ارائته نماینتد. بتدیهی است  تحفیتل کتارت        دانشتگاه(  یصدور  کارت  دانشجفی  محل )مستقر در  10به دفترپلیس +  ضرور  اس ( 

در ضمن ضرور  است    اس . مسئفلین مربفطه پذیرفته شدگان منفط به روشن شدن وضعی  نظام وظیفه و تایید  این قبیل دانشجفیی

ارت دانشتجفیی  مستتقر در محتل دریافت  کت    به مسئفلین   ،ومان مراجعه ردرس ،کدپستی و شماره تلفن ثاب  و همراه مشمفل نیز در

 تحفیل شفد.    

 )خاص کارکنان دولت(. حکم مرخصی یا مفافق  کتبی ساومان مربفطه جه  ادامه تحصیل -12 
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نتام   نام برا ساس شرایط ثب  نام، اخذ شده او سیستم گلستتان در مرحلته ثبت     ها  تکمیل شده مفرد نیاو جه  ثب  فرم -13

، رزمندگان و ایثرارگران بررا  کلیره    1خاص  پذیرفته شدگان منطقه  4می دانشجویان ، فرم شماره برا  تما 1)فرم  تعهد شماره غیرحضفر  

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

 

 رامتدارال ذیتل    باید، ففق الذکرفروندان هیات علمی معرفی شده او سف  ساومان سنجش رمفوش کشفر عالوه بر مدارال    توجه:

 ارائه نمایند.

   اصل شناسنامه عضف هیات علمی 

   اصل حکم کارگزینی سال جار  عضف هیات علمی 

 ( اعالم شده او سف  ساومان سنجش رمفوش کشفر  1اصل فرم شماره  ) 

   فرم تعهد معدل  معیار ویژه فروندان اعضا  هیات علمی معرفی شده او سف  ساومان سنجش رمفوش کشفر به صتفرت

                                                 تقال مشروط                                                                                                                                                                            ان

  یادآوری مهم:

وجتفد نخفاهتد    حضتفر  قطعی  ان انجام ثب  نامد ذیل امکبدیهی اس  در صفرت وجفد هر گفنه اشکال احتمالی او جمله مفار -1

  :داش  و مسئفلی  عفاقب رن به عهده دانشجف اس 

 عدم ارائه مدارال کامل و دقیق منطبق با مدارال بارگذار  شده در سیستم جامع رمفوشی گلستان    -

 عدم وضفح مدارال بارگذار  شده در سیستم جامع رمفوشی گلستان    -

 او ساومان سنجش رمفوش کشفر با مدارال ارائه شده دانشجفعدم انطباق اطالعات ارسالی   -

در ومتان   پایش سالم  روانطرح  و  پایش سالم  جسمطرح  ،کمیته انضباطیکمیل پرسشنامه، مدارال و فرمها  مربفط به ت-2

عدم ارائه به مفقع  را  کلیه دانشجفیان الزامی اس  و مسئفلی  تبعات ناشی اوو تحفیل رن به مراجع ذ  ربط در دانشگاه ب مقرر

 مدارال برعهده دانشجف اس .

مراجعه "امفر دانشجفیان شاهد و ای ارگر دانشگاه "کلیه دانشجفیان شاهد و ای ارگر موم اس  جه  تکمیل اطالعات خفد به -3

 نمایند.

 

 توفیقبا آرزوی 

 آموزشی دانشگاه شهید بهشتی خدمات یتمدیر


