اعالعیِ
شهبى ٍ ًحَُ ثبت ًبم اش پریسفتِ ضدگبى آشهَى سساسسی سبل 1400
هسبَعِ بِ دٍزُّبی زٍشاًًَِ ،بت دٍم ،هجبشی ،پسدیس ذَدگسداى
ٍ پریسفتِ ضدگبى بدٍى آشهَى استعداد دزذطبى دز
هقغع کبزضٌبسی ازضد داًطگبُ ضْید بْطتی

بِ اعالع هیزسبًد ثبتًبم دز ایي داًطگبُ عی دٍ هسحلِ بِ تستیب :پریسش غیسحضَزی (بِ صَزت هطسٍط) ٍ
پریسش حضَزی (ًْبیی ٍ قغعی) بِ ضسح ذیل صَزت هیپریسد.

ثبتًبم غیسحضَزی (هطسٍط)
اش سبعت  11صبح زٍش ضٌبِ هَزخ  1400/00/01لغبیت پبیبى زٍش دٍضٌبِ 1400/00/03

تَضیحبت:

 -1پذیزفتِشذگاى هحتزم لطفاً قبل اس اقذام بِ ثبتًام غیزحضَری ،کلیِ اطالعیِّا ٍ راٌّواّای هَجَد در ّویي
بخش اس سایت را با دقت هطالعِ فزهاییذ .سپس هذارک السم را تْیِ ،بهِ سیتهتن وهَسشهل گلتهتاى داً ه اُ
شْیذ بْ تل بِ ودرس http://golestan.sbu.ac.ir :هزاجعِ ٍ کلیِ هزاحل ثبتًام غیزحضهَری خهَد را
کاهل بِ اًجام رساًیذ.
 -2دریافت گَاّل پذیزش غیزحضَری اس سیتتن جاهع وهَسشل گلتتاى ٍ ارائهِ وى در سههاى ارائهِ ههذارک بهِ
صَرت (حضَری – پتت پی تاس) الشاهیتت .در صَرت عذم ثبتًام غیزحضَری ه زٍط ٍ عذم دریافت گَاّل
پذیزش ثبتًام غیزحضَری ،ثبتًام حضَری ٍ قطعل شوا اهکاىپذیز ًخَاّذ بَد.

هدازک هَزد ًیبش
 -1گَاّی پریسش غیسحضَزی اذر ضدُ اش سیستن آهَشضی گلستبى داًطگبُ ضْید بْطتی
 -2اصللل هللدزک کبزضٌبسللی کللِ تللبزید فساغللت اش تحاللیل حللداک س تللب  ٍ 1400/00/30هعللدل هقغللع
کبزضٌبسللی دز آى قیللد ضللدُ ببضللد( .خههاد داً ههجَیاًل کههِ سهههاى ثبههتًههام در وسهههَى سزاسههزی ٍ یهها ٌّ ههام
شزکت در فزاخَاى پذیزش بذٍى وسهَى ،فارغالتحصیل بَدُاًذ)

 -3اصللل فللسم گللَاّی هعللدل اتوللبم تحاللیالت حللداک س تللب ( 1400/00/30هسبللَط بللِ سللبشهبى سللٌجص
آهَشش کطَز) تبئید ضدُ تَسلظ داًطلگبُ هقغلع کبزضٌبسلی( .خهاد داً هجَیاًل کهِ سههاى ثبهتًهام
در وسهههَى سزاسههزی ٍ یهها ٌّ ههام شههزکت در فزاخههَاى پههذیزش بههذٍى وسهههَى ،داً ههجَی سهها وخههز بههَدُاًههذ ٍ
ّوچٌههیي ه ههوَلیي اسههتفادُ اس هعافیههت تحصههیلل کههِ اصههل هههذرک کارشٌاس هل ای ههاى وهههادُ ارائههِ بههِ داً ه اُ
ًیتت).
 -4اصل فسم گَاّی هعدل شهبى ثبلتًلبم دز آشهلَى (هسبلَط بلِ سلبشهبى سلٌجص آهلَشش کطلَز) تبئیلد
ضللدُ تَسللظ داًطللگبُ هقغللع کبزضٌبسللی( .هعههذ تهها تههاری  1399/11/30خههاد داً ههجَیاًل کههِ سهههاى
ثبههتًههام در وسهههَى سزاسههزی ،داً ههجَی سهها وخههز بههَدُاًههذ ٍ حههذاک ز تهها تههاری  1400/07/30فههارغالتحصههیل
هلشًَذ ،شاهل پذیزفتِشذگاى بذٍى وسهَى ًولشَد).

 -5هللدزک کللبزداًی کللِ هعللدل دز آى قیللد ضللدُ ببضللد (خههاد داً ههجَیاى دارای هههذرک کارشٌاسههل
ًاپیَستِ)
 -6حکن هسذای یب هَافقت کتبی سبشهبى هسبَعِ بسای اداهِ تحایل (خاد کارکٌاى دٍلت)
 -7فسم تأییدیِ فبزغالتحایالى زتبِ اٍل ( خاد سْویِ رتبِ اٍ )
 -8اصللل هللدزک ًوللبم ٍ ی للِ (هطههابم هرههزرات ٍظیفههِ عوههَهل هٌههذرف در دفتزرههِ شههوارُ  1سههاسهاى سههٌجش وهههَسش
ک َر)

 -9اصل هَافقت ًبهلِ کتبلی ٍ بلدٍى قیدضلسط (خهاد فهارغالتحصهیالى رشهتِّهای دبیهزی اس وههَسش ٍ پهزٍرش
شْزستاى هحل تعْذ ٍ خذهت خَیش)

تَضیح:
 -1اصل هدازک هَزد ًیبش ٌّگبم ازئِ دز شهبى ثبت ًبم حضَزی ببید بب هدازک ببزگرازی ضدُ دز سیستن جبهع آهَشضی
گلستبى داًطگبُ هغببقت داضتِ ببضد ٍ هسئَلیت عَاقب ًبضی اش عدم تغببق آى ًیص بِ عْدُ پریسفتِ ضدُ اسلت.
دز ضوي یبدآٍزی هیضَد ازائِ فسمّبی تکویل ضدُ هَزد ًیبش جْت ثبت ًبم ،فسهْلبی سلبیس ٍاحلدّبی آهَشضلی
هبًٌد اهَز ای بزگساى ،کویتِ اًضببعی ٍ  ....بسای ثبتًبم حضَزی ٍ قغعی الصاهی است.
 -2بب تَجِ بِ ضسایظ حبکن بس کطَز ،تبزید ثبتًبم حضَزی ٍ قغعی اشعسیق سبیت داًطگبُ اعالم ذَاّد ضد .بلدیْی
است تب تبزید هرکَز ٍ تکویل هساحل ثبتًبم حضَزی ،ثبتًبم داًطجَ بِ صَزت هطسٍط ذَاّد بَد.

بب آزشٍی تَفیق
هدیسیت ذدهبت آهَشضی داًطگبُ ضْید بْطتی

