بسمه تؼالی

مدارک مورد نیاس ثبت نام پذیزفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال -1397باآسمون و بدون آسمون
الف  :مدارک السم جهت ثبت نام اینتزنتی ( در تاریخ های 17و 18شهزیور  : )1397ثجت وبم ایىتشوتی اص طشیق سبمبوٍ گلستبن داوطگبٌ
ثًػلی سیىب ثٍ وطبوی  https://golestan.basu.ac.irغًست می گیشد.
 - 1بارگشاری ػکس پزسنلی



ػکس پشسىلی ثب صمیىٍ سفیذ ثب فشمت  jpgي حذاکثش ظشفیت 250kb
اص آودبئی کٍ اص ػکس اسسبلی خُت کبست داوطدًیی استفبدٌ خًاَذ ضذ لزا اص اسسبل ػکس فبقذ کیفیت ي وبمىبست خًدداسی ضًد.

 - 2بارگشاری تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ثب فشمت  jpgي حذاکثش ظشفیت 250kb
 - 3بارگشاری اصل مذرک تحصیلی  :ضبمل مذسک مقطغ کارشناسی ثب فشمت  jpgي حذاکثش ظشفیت  (250kbکلیٍ مذاسک تحػیلی
پزیشفتٍ ضذگبن می ثبیست ثش اسبس ضشایط اختػبغی دفتشچٍ ساَىمبی ثجت وبم دس آصمًن کبسضىبسی اسضذ سبل  1397ثبضذ)



پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ داوص آمًختٍ مقطغ کبسضىبسی وبپیًستٍ می ثبضىذ الصم است مذسک تحػیلی مقطغ کبسداوی خًد سا ویض اسسبل ومبیىذ.
پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ ثٍ دالیلی قبدس ثٍ اسائٍ اغل مذسک کبسضىبسی خًد ومی ثبضىذ  ،الصم است اغل فشم دسج ضذٌ دس سبیت سبصمبن سىدص
آمًصش کطًس ( فشم مخػًظ پزیشفتٍ ضذگبن آصمًن يسيدی کبسضىبسی اسضذ سبل  1397مىذسج دس سبیت سبصمبن سىدص آمًصش کطًس
کٍ دس پیًست ایه اطالػیٍ ویضآمذٌ است)(پیًست )1تکمیل ي پس اص تبییذ داوطگبٌ قجلی خًد وسجت ثٍ ثبسگضاسی آن اقذام ومبیىذ .الصم ثٍ رکش
است گًاَی مزکًس ثبیذ ثب ػىًان داوطگبٌ ثًػلی سیىب ثب رکش سضتٍ تحػیلی ،مقطغ ي تبسیخ داوص آمًختگی ثبضذ .ضمىب ایه پزیشفتٍ ضذگبن
می ثبیست حذاکثش تبپبیبن ویمسبل ايل اغل مذسک تحػیلی سا ثٍ داوطکذٌ محل تحػیل خًد تحًیل ومبیىذ.



پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ دس صمبن اػالم وتبیح ي تکمیل فشم اوتخبة سضتٍ داوطدًی سبل آخش ثًدٌ اوذ

السم است ػاليٌ ثش ثبسگضاسی مذسک

تحػیلی فشم مخػًظ میبوگیه تؼذاد ياحذَبی گزساوذٌ تب تبسیخ  1396/11/30سا ویض ثبسگضاسی ومبیىذ ( .ایه فشم دس غفحٍ

 40دفتشچٍ

ساَىمبی ثجت وبم داوطدًیبن کبسضىبسی اسضذ قیذ گشدیذٌ ي دس پیًست ایه اطالػیٍ ویض آمذٌ است)(پیًست  . )2داوطدًیبوی کٍ ثٍ غًست
ثذين آصمًن می ثبضىذ ویبصی ثٍ ثبسگضاسی ایه فشم وذاسوذ.
 - 4بارگشاری وضؼیت نظام وظیفه ( جهت آقایان)



ثبسگضاسی اغل کبست پبیبن خذمت یب مؼبفیت اص خذمت ي یب ثشگٍ مؼبفیت مًقت
دس غًستی کٍ پزیشفتٍ ضذٌ فبقذ کبست پبیبن خذمت ي یب مؼبفیت ثبضذ ثبیذ یکی اص مذاسک صیش سا ثش حست يضؼیت خًد ثٍ ػىًان
مذسک وظبم يظیفٍ ثبسگضاسی ومبیىذ:
وضؼیت پذیزفته شذه

نوع مذرک ارسالی به ػنوان مذرک نظام وظیفه

پزیشفتٍ ضذگبن سبل آخش ي داوص آمًختگبن مقطغ کبسضىبسی کٍ اص تبسیخ فشاغت اص
تحػیل ثیص اص یک سبل وگزضتٍ ثبضذ .ي یب پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ دس صمبن ثجت وبم دس حبل

ثبسگضاسی آخشیه مذسک تحػیلی ثب رکش تبسیخ فشاغت اص تحػیل

خذمت سشثبصی می ثبضىذ
داوطدًیبن اوػشافی کٍ اص تبسیخ فشاغت اص تحػیل ایطبن ثیص اص یک سبل وگزضتٍ ثبضذ
پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ اص تبسیخ فشاغت اص تحػیل ایطبن ثیص اص یکسبل گزضتٍ ثبضذ
کبسکىبن متؼُذ خذمت دس سبصمبن َب ي یب يصاست خبوٍ َب ي کبسکىبن پبیًس ضبغل دس
ویشيَبی مسلح
طالة دیىی داسوذٌ مذسک کبسضىبسی

ثبسگضاسی وبمٍ اوػشاف اص تحػیل ثب رکش تبسیخ اوػشاف اص تحػیل
ثشگٍ آمبدٌ ثٍ خذمت ثذين مُش غیجت کٍ دس آن تبسیخ اػضام ثؼذ اص تبسیخ ثجت وبم دس
داوطگبٌ ثبضذ.
ثبسگضاسی گًاَی اضتغبل ثٍ خذمت ثب رکش مًافقت ثب ادامٍ تحػیل دس مقطغ دکتشی
ثبسگضاسی مؼبفیت تحػیلی حًصٌ ي وبمٍ مًافقت ثب ادامٍ تحػیل اص حًصٌ ػلمیٍ

 - 5واریش مبلغ  450000ریال ثشای غذيس کبست داوطدًیی
 - 6کلیٍ پزیشفتٍ ضذگبن ديسٌ ضجبوٍ می ثبیست ثٍ صورت ػلی الحساب مجلغ  20,000,000سیبل ثٍ ػىًان ضُشیٍ پشداخت ومبیىذ.

 - 7کلیٍ يخًٌ پشداختی فقط صورت اینتزنتی ي اص طشیق سبمبوٍ گلستبن داوطگبٌ ثًػلی سیىب پشداخت گشدد .لزا خًاَطمىذ است اص پشداخت
ضُشیٍ ثٍ غًستی فیص ثبوکی ي  ...خًدداسی گشدد.

 - 8خذيل ضُشیٍ داوطدًیبن کبسضىبسی اسضذ  1397وًثت ديم(ضجبوٍ) ثٍ ضشح خذيل ریل می ثبضذ.
وًع ضُشیٍ

وًع دسس

سضتٍ َبی ػلًم اوسبوی

سبیش سضتٍ َب

ثبثت

---

7,510,000

8,350,000

وظشی

1,462,000

1,670,000

متغیش

ػملی

2,192,000

2,505,000

( ثبصای َش ياحذ)

پبیبن وبمٍ وظشی

4,175,000

4,175,000

پبیبن وبمٍ ػملی

5,218,000

5,218,000

مجبلغ ثش حست سیبل می ثبضذ.
 - 9دس غًست ػذم ثجت وبم ایىتشوتی ثجت وبم حضًسی ثٍ ػمل وخًاَذ آمذ.
- 10با توجه به اینکه جهت تشکیل پزونذه آموسشی در سمان ثبت نام حضوری فقط اصل مذارک تحصیلی اخذ خواهذ شذ
لذا السم است به منظور جلوگیزی اس اتالف وقت و تسزیغ در امور در تکمیل فزم های ثبت نامی و ارسال مذارک
مورد نیاس دقت السم به ػمل آیذ .بذیهی است اس ثبت نام دانشجویانی که اطالػات خود را ناقص و یا اشتباه ثبت
نموده انذ ممانؼت به ػمل خواهذ آمذ.
ب  :مدارک الزم جهت ثبت نام حضوری (19و20و 21شهریور  97می باشد)  :حضًس ضخع پزیشفتٍ ضذٌ خُت ثجت وبم ضشيسی است.
 - 1ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی
 - 2ارائه اصل مذرک نظام وظیفه ای که در سامانه ثبت نام آپلود شذه است.
 - 3ارائه اصل مذرک کارشناسی


پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ ثٍ دالیلی قبدس ثٍ اسائٍ مذسک کبسضىبسی خًد ومی ثبضىذ الصم است اغل فشم دسج ضذٌ دس سبیت سبصمبن
سىدص آمًصش کطًس ( فشم مخػًظ پزیشفتٍ ضذگبن آصمًن يسيدی کبسضىبسی اسضذ سبل

 1397مىذسج دس سبیت سبصمبن

سىدص آمًصش کطًس کٍ دس پیًست ایه اطالػیٍ ویضآمذٌ است) سا ثٍ مسئًل ثجت وبم تحًیل ي حذاکثش تب تبسیخ  1397/9/30اغل
مذسک کبسضىبسی خًد سا ثٍ مسئًل آمًصش داوطکذٌ تحًیل ومبیىذ .دس غیش ایىػًست اص ادامٍ تحػیل ایىگًوٍ داوطدًیبن
خلًگیشی خًاَذ ضذ.


پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ دس صمبن اػالم وتبیح ي تکمیل فشم اوتخبة سضتٍ داوطدًی سبل آخش ثًدٌ اوذ السم است ػاليٌ ثش اسائٍ مذسک
تحػیلی اغل فشم مخػًظ میبوگیه تؼذاد ياحذَبی گزساوذٌ تب تبسیخ  1396/11/30سا ویض اسائٍ ومبیىذ.

 - 4پزیشفتٍ ضذگبوی کٍ ثشای ایطبن وبمٍ دسخًاست مؼبفیت تحػیلی غبدس می گشدد الصم است پس اص اتمبم ثجت وبم حضًسی ،وبمٍ دسخًاست
مؼبفیت تحػیلی خًد سا اص مسئًل ثجت وبم دسیبفت ي ثؼذ اص مشاخؼٍ ثٍ یکی اص دفبتش پلیس 10 +دس ضُش َمذان وسجت ثٍ اخز مؼبفیت تحػیلی
ي تحًیل آن ثٍ آمًصش داوطکذٌ اقذام ومبیىذ .ثذیُی است اص ادامٍ تحػیل داوطدًیبوی کٍ حذاکثش تب تبسیخ

 1397/7/15دس ایه خػًظ

اقذام وىمبیىذ خلًگیشی خًاَذ ضذ.
 - 5کلیٍ پزیشفتٍ ضذگبن الصم است وبمٍ دسخًاست تبییذیٍ تحػیلی مقطغ کبسضىبسی خًد اص مسئًل ثجت وبم دسیبفت ي آن سا ثٍ داوطگبٌ یب
داوطگبٌ مقطغ قجلی خًد تحًیل ومبیىذ .دس ضمه داوطدًیبن السم است دس ایه خػًظ شخصاً پیگیشی َبی الصم سا ومًدٌ ي وسجت ثٍ
يغًل تبییذیٍ تحػیلی ي سیض ومشات َش یک اص مقبطغ قجلی خًد حذاکثش تب

پایان نیمسال اول سال تحصیلی  1397-98ثٍ ایه

داوطگبٌ اطمیىبن حبغل ومبیىذ .دس غیش ایىػًست طجق مقشسات اص ادامٍ تحػیل داوطدًیبوی کٍ دس ایه خػًظ اقذام وىمبیىذ خلًگیشی
خًاَذ ضذ.


خُت داوطدًیبوی کٍ دس مقطغ کبسضىبسی وبپیًستٍ داوص آمًختٍ ضذٌ اوذ ویض الصم است دس خػًظ تبییذیٍ تحػیلی ي سیض ومشات
مذسک کبسداوی ویض اقذام ضًد.

 - 6ضشيع کالس َب اص تبسیخ  1397/6/24می ثبضذ.

مذیزیت امور آموسشی دانشگاه بوػلی سینا

