اطالعیه
زمان و نحوه ثبتنام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1399
مربوطه به دورههای روزانه ،نوبت دوم ،مجازی ،پردیس خودگردان و
پذیرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان
در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی
به اطالع میرساند ثبتنام در این دانشگاه طی دو مرحله به ترتیب :پذیرش غیر حضوری (به صورت مشررو )
و پذیرش حضوری (نهایی و قطعی) به شرح زیر صورت میپذیرد:

ثبتنام غیرحضوری (مشروط)
از ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  1399/08/05لغایت پایان روز سه شنبه 1399/08/06
توضیحات:

 -1پذیرفتهشدگان محترم ،لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام غیرحضروری ،للیره اطالعیرهها و راهنماهرای موورود در
همین بخش از سایت را با دقت مطالعه فرمایید .سپس مدارک الزم را تهیه ،به سیستم آموزش وامع آموزشری
گلسررتان دانشررگاه شررهید بهشررتی برره آدر
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غیرحضوری خود را لامل به انجام رسانید.
 -2دریافت گواهی پذیرش غیر حضوری از سیستم وامع آموزشی گلستان و ارائه آن در زمران پرذیرش حضروری
سیستم الزامی است .در صورت عدم ثبتنرام غیرحضروری مشررو و عردم دریافرت گرواهی پرذیرش ثبتنرام
غیرحضوری ،ثبتنام حضوری و قطعی شما امکانپذیر نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز
 -1اصللم مللدرک کارش اسیارشللد کلله تللاریت فراغللت از تحثللیم حللداک ر تللا  1399/7/30و معللدل مقطللع
کارش اسیارشد در آن قید شده باشلد (خرا

دانشرجویانی لره زمران ثبرتنرام در آزمرون سراسرری و یرا هنگرام

شرلت در فراخوان پذیرش بدون آزمون ،فارغالتحصیل بودهاند)
 -2اصم ش اس امه و کارت ملی
 -3گواهی پذیرش غیر حضوری اخذ شده از سیستم جامع آموزشی گلستان دانشگاه شهید بهشتی
 -4اصم فرم گواهی معدل اتمام تحثلیالت حلداک ر تلا ( 1399/7/30مربلوط بله سلازمان سل جو آملوزش
کشللور) تادیللد شللده توسللد دانشللگاه مقطللع کارش اسیارشللد (خررا

دانشررجویانی لرره زمرران ثبتنررام در

آزمرون سراسرری و یررا هنگرام شررلت در فراخرروان پرذیرش بردون آزمررون ،دانشرجوی سرا آخررر بودهانرد و همچنررین
مشمولین استفاده از معافیت تحصیلی له اصل مدرک لارشناسیارشد ایشان آماده ارائه به دانشگاه نیست)
 -5اصم فرم گواهی معدل زملان ثبت نلام در آزملون (مربلوط بله سلازمان سل جو آملوزش کشلور) تادیلد
شللده توسللد دانشللگاه مقطللع کارش اسیارشللد (معررد تررا ترراری  1398/6/31و یررا  1398/11/30خررا
دانشررجویانی لرره زمرران ثبتنررام در آزمررون سراسررری ،دانشررجوی سررا آخررر بودهانررد ،شررامل پذیرفتهشرردگان برردون
آزمون نمیشود)
 -6حکم مرخثی یا موافقت کتبی سازمان مربوطه جهت ادامه تحثیم (خا
 -7آخرین حکم استخدامی رسمی و موافقت دانشگاه معرفی ک ده (خا

لارلنان دولت)
سهمیه مربیان)

 -8اصللم مللدرک نوللام و ی لله (مطررابم مرررررات و یفرره عمررومی منرردره در دفترچرره شررماره  1سررازمان سررنجش
آموزش لشور)
 -9مدرک ای ارگری (خا

دانشجویان شاهد و ایثارگر)

توضیح:
 -1اصل مدارک موردنیاز هنگام ارائه در زمان ثبت نام حضوری باید با مدارک بارگذاری شده در سیستم وامع آموزشی گلستان
دانشگاه مطابرت داشته باشد و مسئولیت عواقب ناشی از عدم تطابم آن نیز به عهده پذیرفته شده است .در ضمن یادآوری
میشود ارائه فرمهای تکمیل شده موردنیاز وهت ثبتنام ،فرمهای سایر واحدهای آموزشی مانند امور ایثارگران ،لمیته انضباطی
و  ....برای ثبتنام حضوری و قطعی الزامی است.
 -2با تووه به شرایط حالم بر لشور ،تاری ثبت نام حضوری و قطعی از طریم سایت دانشگاه اعالم خواهد شد .بدیهی است تا تاری
مذلور و تکمیل مراحل ثبتنام حضوری ،ثبتنام دانشجو به صورت مشرو خواهد بود.

با آرزوی توفیق
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

