مراحل و مدارک ثبتنام پذیرفتهشدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسیارشد سال 99

پذیرفته شده عزیز؛
ضمن عرض تبـر یک به مناسبت قبـولی شما در دانشگاه ،به اطالع می رساند با توجه به شرایط بحرانی
کرونا و در جهت حفظ پروتکلهای بهداشتی و سالمت هموطنان عز یز ،مراحل ثبتنام به صورت اینترنتی و
از طر یق مراجعه به سامانه  daneshjoo.shbu.ac.ir/registerمیباشد .زمان ثبتنام مطابق با زمان اعالم
شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور در تار یخهای ذیل میباشد:

شنبه 99/10/27

لغایت

دوشنبه 99/10/29

خواهشمند است به مطالب ذیل دقت فرمائید:
جهت حفظ سالمتی و رعایت دستورالعمل های اعالم شده از طرف ستاد کرونا ،ازمراجعه حضوری
ً
اکیدا خودداری فرمائید .برای پاسخگوئی به سواالت احتمالی میتوانید در ساعات اداری دانشگاه
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت  8تا  14از طر یق شماره تلفنهای ز یر اقدام نمایید:
/ )031(36862170-5

)031(36819001

)031( 59790 /

داخلی  101و ( 201خانم حبادی)
فعال در شرایط جاری(به دلیل کرونا) به صورت آنالین میباشد.شروع کالسها
شرکت در کالس ها
ً
در تقویم آموزشی از طریق وب سایت دانشگاه اطالعرسانی خواهد شد .برای کسب اطالعات بیشتر
به سایت دانشگاه و کانال گروه مراجعه نمائید .درصورت لزوم میتوانید با دفتر گروه تماس بگیرید.
( اطالعات الزم در ذیل این اطالعیه ذکر شده است)
برنامه هفتگی شرکت در کالسها متعاقباً اعالم خواهد شد.
جهت تحویل مدارک ثبتنامی و تشکیل پرونده ،برنامه زمانبندی متعاقباً از طر یق سایت دانشگاه
اعالم خواهد شد؛ تار یخ و ساعت حضور جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده اعالم میشود که در
زمان اعالم شده با رعایت پروتکلهای بهداشتی به دانشگاه مراجعه خواهید نمود .لطفاً پس از
اتمام ثبتنام اینترنتی ،از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری فرمائید و
صرفاً مراتب را از طر یق سایت دانشگاه پیگیری نمائید.
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نام رشته

نام کارشناس و شماره داخلی

مدیریت بازرگانی-استراتژیک

خانم پرورش-داخلی 210

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

خانم شیریان-داخلی 120

مهندسی کامپیوتر-
شبکههایکامپیوتری
طراحی شهری

خانم فخرالدینی-داخلی 140

خانم شاملو-داخلی 275

آدرس ایمیل و کانال

تلگرام گروه@managementshbu :
ایمیلmanagement@shbu.ac.ir :
تلگرام گروه @master_electshbu :
ایمیلelectronic@shbu.ac.ir :
تلگرام گروه @arshad_computer_shbu :
ایمیلcomputer@shbu.ac.ir :
تلگرام گروه@urbanshbu :
ایمیلurban@shbu.ac.ir :

در ادامه مدارکی که در زمان مراجعه حضوری طبق توضیحات باال در زمان مربوطه الزم است ارائه
دهید ،جهت تهیه به موقع آنها اعالم می شود:
 -1نسخه چاپی فرم ثبت نام اینترنتی و فرم های تکمیل شده  1تا  5با امضای دانشجو و ولی محترم
 -2اصل شناسنامه و یك برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
 -3اصل کارت ملی و یك برگ فتوکپی پشت و رو
 6 -4قطعه عکس تمام رخ  3*4با پشت نویس کامل(مشموالن نظام وظیفه  12 :قطعه)
 -5اصل و فتوکپی وضعیت نظام وظیفه  :لغو معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ,دفترچه آماده به خدمت و یا کارت پایان خدمت – معافی و ...
 -6اصل و فتوکپی  :دفترچه بیمه(اعم از خدمات درمانی،تامین اجتماعی،ارتش و )...
 -7مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی طبق دسته بندی ذیل :
الف – دارندگان مدرک کارشناسی پیوسته:
 اصل و یك برگ فتوکپی گواهی موقت کارشناسی حاوی تاریخ فارغ التحصیلی و معدل کل: چنانچه ارائه گواهی موقت در زمان ثبت نام امکان پذیر نباشد ،ارائه گواهی حاوی تاریخ دقیق فارغ التحصیلی و معدل کل الزامیی اسیت دیدیهیاست تا قبل از پایان ترم اول  ،ارائه اصل گواهیی موقت ضیروری می داشد
 چنانچه اصل دانشنامه را در اختیار دارید ,داتوجه ده عدم درج معدل کل در دانشنامه ,عالوه در اصل دانشنامه  ,ارائه ریزنمرات حاوی معدل کل تیاپایان هر نیمسال الزامی است
تبصره) فراغت از تحصیل حداکثر تا بهمن ماه الزامی است .درغیر اینصورت قادر به ثبت نام نخواهید بود .بدیهی است در صورت عدم
توجه به این مورد ثبت نام این دسته از پذیرفتهشدگان لغو می گردد.
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ب – دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته:
 اصل و یك برگ فتوکپی گواهی موقت کارشناسی حاوی تاریخ فارغ التحصیلی و معدل کل: چنانچه ارائه گواهی موقت در زمان ثبت نام امکان پذیر نباشد ،ارائه گواهی حاوی تاریخ دقیق فارغ التحصیلی و معدل کل الزامیی اسیت دیدیهیاست تا قبل از پایان ترم اول  ،ارائه اصل گواهیی موقت ضیروری می داشد
 چنانچه اصل دانشنامه را در اختیار دارید ,داتوجه ده عدم درج معدل کل در دانشنامه ,عالوه در اصل دانشنامه  ,ارائه ریزنمرات حاوی معدل کل تیاپایان هر نیمسال الزامی است
تبصره) فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان بهمن ماه الزامی است .درغیر اینصورت قادر به ثبت نام نخواهید بود .بدیهی است در صورت
عدم توجه به این مورد ثبت نام این دسته از پذیرفتهشدگان لغو می گردد.
 اصل و یك برگ فتوکپی گواهی کاردانی حاوی تاریخ فارغ التحصیلی و معدل کل -8ریزنمرات کارشناسی و کاردانی حاوی معدل ترم و معدل کل در پایان هر نیمسال
 -9دانش آموختگانی که در زمان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ،دانشجوی سال آخر بوده اند ،ارائه گواهی معدل کل تاا پایاان
مهرماه  1399مطابق با فرم گواهی معدل سازمان سنجش الزامی است.
 -10ارائه اصل گواهی رتبه اولی ,برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که با استفاده از سهمیه رتبه اول پذیرفته شده اناد ,مطاابق فارم
مندرج در سایت سازمان سنجش و با تایید دانشگاه محل تحصیل کارشناسی
 -11حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 -12ارائه اصل موافقت نامه کتبی و بدون قید شرط برای فارغ التحصیالن رشته های دبیری از اداره آموزش و پرورش شهرستان محال
تعهد و خدمت

تذکر :دانشجویان انصرافی از سایر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی در زمان ثبت نام ملزم به ارائه نامه انصراف وتسویه حساب با قی د ت اریخ انص رافببرادران
حتماً شماره وتاریخ لغومعافیت تحصیلی در نامه ذکر شده باشد)ازدانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل قبلی خود می باشند.

واحد آموزش دانشگاه
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