اطالعیه شماره یک

زمان و نحوه پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 9911
در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
(مربوط به قبـول شـدگان با آزمـون یا بر اسـاس سوابـق تحصیلـی)

به اطالع میرساند ثبت نام در این دانشگاه ،طی دو مرحله به ترتیب :پذیرش غیرحضوری (به صورت مشروط) و
پذیرشحضوری (نهایی و قطعی) به شرح زیر صورت میپذیرد:
زمان پذیرش غیرحضوری (مشروط) در مقطع کارشناسی
از ساعت  00:11روز یکشنبه مورخ  0011/10/00لغایت پایان روز سهشنبه مورخ 0011/10/00

توضیحات:
 -1پذیرفتهشدگان محترم ،لطفاً قبل از اقدام به پذیرش غیر حضوری ،کلیه اطالعیهههها و راهمااههای مودهود در
هاین بخش از سایت را با دقت کامل مطالعه فرمایید .سپس مدارک الزم را تهیه ،به سیسهت ممهوزش دهام
گلستان دانشگاه شهید بهشهتی بهه مدر
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حضوری خود را کامل و صحیح به انجام رسانید.
 -2دریافت گواهی پذیرش غیر حضوری از سیست گلستان و ارائه من در زمهان پهذیرش حضهوری الیامهی اسهت.
در صورت عدم پذیرش غیر حضوری مشروط و عدم دریافت گواهی پذیرش ثبهتنهام غیهر حضهوری ،پهذیرش
حضوری و قطعی شاا امکانپذیر نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز
 -0اصل شناسنامه و اصل کارت ملی
 -2گواهی پذیرش غیر حضوری اخذ شده از سیستم جامع آموزشی گلستان دانشگاه شهید بهشتی
 -0اصل مدرک دیپلم یا گواهی آن که تاریخ اخذذ مذدرک در هریذز از رشذته هذای تحبذیلی بایذد حذداک ر تذا
پایان  0011/10/01باشد
 -4اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گذواهی آن کذه تذاریخ اخذذ مذدرک در هریذز از رشذته هذای تحبذیلی بایذد
حذذداک ر تذذا پایذذان  0011/10/01باشذذد (دانههش ممههوزان نجههام ددیههد  6-3-3و نجههام قههدی متوسههطه از ارائههه مههدرک
پیش دانشگاهی معها هسهتمد .الزم اسهت در مرحلهه پهذیرش غیهر حضهور ی بهه دهای مهدرک پهیش دانشهگاهی فهرم اله
ممدرج در سایت دانشگاه را در سیست دام مموزشی گلستان بارگذاری ناایمد)
 -5اصل ریز نمرات سه سال قبل از دیپلم که به تایید مدرسه و یا اداره آموزش و پرورش رسیده باشد
 -6اصل ریز نمرات پیش دانشذگاهی کذه بذه تا یذد مدرسذه و یذا آمذوزش و پذرورش رسذیده باشذد (دانهشممهوزان
نجههام ددیههد  6-3-3و نجههام قههدی متوسههطه از ارائههه مههدرک پههیش دانشههگاهی معهها هسههتمد .الزم اسههت در مرحلههه
پههذیرش غیههر حضههوری بههه دههای مههدرک پههیش دانشههگاهی فههرم الهه ممههدرج در سههایت دانشههگاه را در سیسههت دههام
مموزشی گلستان بارگذاری ناایمد)
 -0اصل و یا گواهی مدر ک کاردانی بذرای پذیرتتذه شذدگان دارای مذدرک کذاردانی بذا قیذد تذاریخ اخذذ مذدرک
حداک ر تا 0011/10/01
 -0مدرک ای ارگری ( خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر دهت ارائه به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر)
 -1اصذذل مذذدرک نوذذاه و ی ذذه (خههاص مقایههان مطههابا موههررات ومیفههه عاههومی ممههدرج در دفتر ههه شههااره  1سههازمان
سمجش مموزش کشور)
 -01حکم مرخبی یا مواتقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحبیل (خاص کارکمان دولت)
 -00اصل شناسنامه عضو هیات علمی (خاص پذیرفته شدگان با تسهیالت فرزندان هیات علای)
 -02اصل حکم کارگزینی سال جاری عضو هیات علمی (خاص پذیرفته شدگان با تسهیالت فرزندان هیات علای)
 -00اصل تره شماره  0اعاله شذده از سذوی سذازمان سذنمش آمذوزش کشذور (خهاص پذیرفتهه شهدگان بها تسههیالت
فرزندان هیات علای)

نکات مهم:
 -0اصل مدارک موردنیاز همگام ارائه در زمان پذیرش حضوری باید با مدارک بارگذاری شده در سیست دام مموزشی گلستان دانشگاه مطابوت
داشته باشد و مسئولیت عواقب ناشی از عدم تطابا من نیی به عهده پذیرفته شده است .در ضان یادموری میشود ارائه فرمهای تکایل شده
موردنیاز دهت ثبت نام ،فرم های سایر واحدهای مموزشی مانمد امور ایثارگران ،کایته انضباطی و  ...برای پذیرش حضوری و قطعهی الیامهی
است.
 -2با توده به شرایط حاک بر کشور ،تاریخ پذیرش حضوری و قطعی از طریا سایت دانشگاه اعالم خواهد شد .بدیهی است تا تهاریخ مهذکور و
تکایل مراحل پذیرش حضوری ،ثبتنام دانشجو به صورت مشروط خواهد بود.
با آرزوی توتیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

