
 

 

 و بدون آزمون باآزمون  -1400سال  کارشناسی ارشدثبت نام پذیرفته شدگان مقطع  اطالعیه

 1400سال  کارشناسی ارشدضمن عرض سالم و تبریک به مناسبت قبولی شما در دانشگاه بوعلی سینا به اطالع می رساند : ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان 

خواهد از طریق سامانه گلستان دانشگاه بوعلی  04/08/1400  سه شنبه مورخ لغایت پایان روز  02/08/1400یک شنبه مورخ  روز  از به صورت اینترنتی

 به دانشگاه نمی باشد.حضوری الزم به ذکر است کلیه مراحل ثبت نام صرفا به صورت غیرحضوری بوده و نیاز به مراجعه  بود.

 

 مراحل و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان به شرح زیر می باشد :

 

 صورت می گیرد .   https://golestan.basu.ac.ir: از طریق سامانه گلستان دانشگاه بوعلی سینا به نشانی الف : ثبت نام اینترنتی

 .دمراجعه فرمایی  :golestan.basu.ac.ir/home/Default.htm//httpsجهت اطالع از نحوه ورود به سامانه گلستان به آدرس  •

 

 : ثبت نام اینترنتی مدارک الزم جهت

 عکس پرسنلی بارگذاری -1

 250kbظرفیت حداکثر و   jpgزمینه سفید با فرمت  عکس پرسنلی با •

 اقد کیفیت و نامناسب خودداری شود.عکس ف ارسالکه از عکس ارسالی جهت کارت دانشجویی استفاده خواهد شد لذا از  از آنجائی •

  250kbو حداکثر ظرفیت   jpgبا فرمت و کارت ملی  شناسنامه تمام صفحات بارگذاری -2

) کلیه مدارک تحصیلی 250kbو حداکثر ظرفیت    jpgبا فرمت  کارشناسیمقطع : شامل مدرک تحصیلیک راصل مد بارگذاری -3

 باشد( 1400سال  کارشناسی ارشددفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی بر اساس پذیرفته شدگان می بایست 

 نمایند. ارسالتحصیلی مقطع کاردانی خود را نیز اپیوسته می باشند الزم است مدرک پذیرفته شدگانی که دانش آموخته مقطع کارشناسی ن •

، الزم است اصل فرم درج شده در سایت سازمان سنجش  نمی باشندخود مدرک کارشناسی اصل  قادر به ارائه پذیرفته شدگانی که به دالیلی •

در پیوست  ش کشور کهمندرج در سایت سازمان سنجش آموز 1400سال  کارشناسی ارشدمخصوص پذیرفته شدگان آموزش کشور ) فرم 

آن اقدام نمایند. الزم به ذکر  بارگذاریبه  س از تایید دانشگاه قبلی خود نسبتتکمیل و پ را(  3فرم شماره پیوست . ) آمده است نیزاین اطالعیه 

 باشد.  و مهر و امضاء شده وختگینش آمتاریخ دا ،رشته تحصیلی، مقطع ذکر است گواهی مذکور باید با عنوان دانشگاه بوعلی سینا با 

مدرک  بارگذاریعالوه بر  الزم استپذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج و تکمیل فرم انتخاب رشته دانشجوی سال آخر بوده اند  •

دفترچه  512صفحه در  این فرمنمایند. )  بارگذاریرا نیز  30/11/1399تا تاریخ  میانگین تعداد واحدهای گذراندهفرم مخصوص تحصیلی 

ند نیازی به . دانشجویانی که به صورت بدون آزمون می باش(  4 فرم پیوست) ن کارشناسی ارشد قید گردیده  دانشجویا انتخاب رشتهراهنمای 

 .  این فرم ندارند بارگذاری
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بر اساس جدول زیر باید نسبت به ، پذیرفته شدگان برحسب وضعیت نظام وظیفه خود بارگذاری وضعیت نظام وظیفه )جهت آقایان( :  -4

 بارگذاری مدرک نظام وظیفه خود اقدم نمایند :

 مدرک نظام وظیفهنوع مدرک ارسالی به عنوان  وضعیت پذیرفته شده ردیف

 

 الف

 

 که از دانش آموختگان مقطع کارشناسی پذیرفته شدگان سال آخر و 

 تاریخ فراغت از تحصیل بیش از یک سال نگذشته باشد. و یا پذیرفته 

 شدگانی که در زمان ثبت نام در حال خدمت سربازی می باشند
 بارگذاری نامه لغو معافیت تحصیلی

 زمان ثبت نام در حال خدمت سربازی می باشندپذیرفته شدگانی که در  ب

 ج
 دانشجویان انصرافی که از تاریخ فراغت از تحصیل ایشان بیش از یک 

 سال نگذشته باشد

 د
پذیرفته شدگانی که از تاریخ فراغت از تحصیل ایشان بیش از یک سال 

 گذشته باشد ولی هنوز به خدمت اعزام نگردیده اند 

برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که در آن تاریخ 

 اعزام بعد از تاریخ ثبت نام در دانشگاه باشد.

 هـ
ها و کارکنان پایور کارکنان متعهد خدمت در سازمان ها و یا وزارت خانه 

 شاغل در نیروهای مسلح

بارگذاری گواهی اشتغال به خدمت با ذکر موافقت با ادامه 

 کارشناسی ارشدتحصیل در مقطع 

 2و  1سطح طالب دینی دارنده مدرک  و
بارگذاری معافیت تحصیلی حوزه و نامه موافقت با ادامه 

 تحصیل از حوزه علمیه

 بارگذاری تصویر کارت پایان خدمت هوشمند کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمتپذیرفته شدگان دارای  ز

 

معافیت  یستجهت تحصیل در دانشگاه می یا) ردیف الف تا د ( پذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت می باشند •

نامه لغو معافیت تحصیلی خود را از دانشگاه مقطع کارشناسی اخذ نموده و حداکثر  ابتداالزم است  لذا این پذیرفته شدگان تحصیلی اخذ نمایند

واست معافیت تحصیلی نسبت به ثبت درخ 10و یا دفاتر پلیس +  https://services.epolice.ir از طریق سامانه  15/08/1400تا تاریخ 

تحصیلی ایشان غیرفعال شده و امکان ادامه تحصیل نخواهند داشت جهت راهنمایی از نحوه ثبت  خود اقدام نمایند . در غیر این صورت وضعیت

 .  مراجعه فرمایید  https://services.epolice.ir/prtl/download/help.pdfنام به آدرس 

نسبت به ایست خدمت و دریافت معافیت تحصیلی  01/08/1400پذیرفته شدگانی که در حین خدمت سربازی می باشند نیز الزم است از تاریخ  •

 ر نمی باشد .تحصیل ایشان در دانشگاه مقدوخود اقدام نمایند در غیر این صورت امکان 

 بارگذاری ریز نمرات مقطع کارشناسی ) نیاز به تایید نمی باشد ( -5

 خدمات دانشجوییو  دانشجویی برای صدور کارتریال  700000اریز مبلغ و -6

 به عنوان شهریه پرداخت نمایند.  ریال 27,830,000 مبلغ صورت علی الحسابمی بایست به کلیه پذیرفته شدگان دوره شبانه   -7

و از طریق سامانه گلستان دانشگاه بوعلی سینا پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از پرداخت  صورت اینترنتی فقطکلیه وجوه پرداختی  •

 .  شهریه به صورتی فیش بانکی و ... خودداری گردد

 به شرح جدول ذیل می باشد.نوبت دوم)شبانه(   1400 کارشناسی ارشددانشجویان جدول شهریه  •

 سایر رشته ها رشته های علوم انسانی نوع درس نوع شهریه

 11,619,025 10,450,165 --- ثابت

 متغیر

 ) بازای هر واحد(

 2,323,805 2,034,120 نظری

 3,485,708 3,050,168 عملی

 7,260,847 5,809,513 پایان نامه نظری

 حسب ریال می باشد.مبالغ بر 

https://services.epolice.ir/
https://services.epolice.ir/prtl/download/help.pdf


 

 

 تذکرات مهم :

 تلقی می گردد . انصراف از تحصیلعدم ثبت نام اینترنتی به منزله  -

در صورت عدم بارگذاری هر یک از مدارک تحصیلی مذکور امکان پذیرش و انتخاب واحد برای دانشجو مقدور نمی باشد لذا خواهشمند  -

 آید.است در بارگذاری مدارک مذکور دقت الزم به عمل 

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان حضور پذیرفته شدگان در دانشگاه ، و به منظور اطالع رسانی دقیق ،  -

کلیه پذیرفته شدگان حتما در درج شماره تماس خود دقت الزم را به عمل آورند در صورت درج شماره تماس 

 د . می باشاشتباه عواقب آن برعهده دانشجو  های غیرواقعی و یا

ایند  مسئولیت عدم اقدام کلیه پذیرفته شد گان الزم است در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب با دانشگاه مقطع کارشناسی خود اقدام نم -

 به موقع متوجه دانشجو خواهد بود.

 خواهد بود. 08/08/1400شروع کالس ها از تاریخ  -

. لذا  می گرددا به صورت مجازی و از طریق سامانه درس افزار برگزار با توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی کلیه کالس ه -

 خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.

مسئولیت برگزاری کالس های مجازی برعهده مرکز آموزش های کاربردی و الکترونیکی دانشگاه می باشد . آدرس الکترونیکی این  -

 می باشد . /https://elearning.basu.ac.irمرکز 

پذیرفته شدگانی که دارای مغایرت معدل می باشند به صورت مشروط بر اساس دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور ، ثبت نام  -

 می باشد لذا ثبت نام قطعی ایشان منوط به استعالم قبولی از سازمان سنجش آموزش کشور با معدل واقعی می باشد .

 در صورت ارسال مدارک ناقص انتخاب واحد مقدور نمی باشد . -

شی دانشکده محل تحصیل ، پیامکی مبنی بر تایید ثبت نام شما به شماره همراه ثبت شده در صورت تایید ثبت نام شما توسط امور آموز -

 در سامانه ارسال خواهد شد و  شماره کاربری ورود به سامانه گلستان به شماره دانشجویی تغییر پیدا خواهد کرد .

زم است پس از تایید ثبت نام ایشان فرم صالحیت پذیرفته شدگان بر اساس بخشنامه تسهیالت استعدادهای درخشان ) بدون آزمون (  ال -

دریافت نموده و پس از دانلود    https://talent.basu.ac.ir/masterعمومی را از پرتال اینترنتی دفنر استعدادهای درخشان به نشانی 

 دهای درخشان اقدام نمایند در غیر این صورت قبولی ایشان لغو خواهد شد .نسبت به تحویل آن به دفتر استعدا و تکمیل 

 

  نحوه تحویل مدارک پذیرفته شدگان :ب : 

خود به دانشکده محل تحصیل اقدام نماید اصل مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی کلیه پذیرفته شدگان الزم است نسبت به ارائه  -

ولیکن با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ، تا زمان بهبود شرایط زمان دریافت مدارک تحصیلی 

دانشگاه محل  نسبت به دریافت اصل مدرک تحصیلی خود ازدر اسرع وقت متعاقبا به اطالع خواهد رسید. پذیرفته شدگان الزم است 

 تحصیل قبلی اقدام به عمل آورند. 

 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه
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