


  :جدید الورود قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

در سیستم جامع گلستان براساس مقاطع گذرواژهو يکاربر شناسه
  :تحصیلی به شرح ذیل می باشد

  :دانشجویان مقطع کارشناسی

يکاربر شناسه:b961شماره داوطلبی                             ورودي مهر ماه      

گذرواژه:کدملی                                                                                                

يکاربر شناسه:b962شماره داوطلبی  ورودي بهمن ماه                             

  گذرواژه:کدملی  

  :دانشجویان مقاطع ارشد و دکتري

  يکاربر شناسه:u961شماره داوطلبی                                   ورودي مهرماه
گذرواژه:کدملی

  ورودي بهمن ماه

يکاربر شناسه:u962شماره داوطلبی     

گذرواژه:کدملی  
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نكته:راهنماى ثبت نام خوابگاه در صفحه 15 همين جزوه موجود مى باشد.لطفا مشاهده فرماييد. 
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ثبت نام و پذیرش غیر حضوري دانشجویان جدید الورود در مراحل ثبت نام خوابگاه اصالحات 
  :ذیل باید صورت پذیرد

  :اطالعات خوابگاهی دانشجوکه به صورت زیر انجام می پذیرد-1

  ابتدا دانشجو باید گزینه بدون شغل را انتخاب نماید)الف

یا بهزیستی می باشد گزینه مربوطه را باید چنانچه داوطلب تحت پوشش نهاد،کمیته امداد،و )ب
  .انتخاب نماید

  درخواست خوابگاه -2

  .تایید شود*می دانم........اینجانب با مطالعه کامل *ابتدا باید عبارت )الف

  .می باشم را انتخاب و اعمال تغییرات زده شود*نقدي*تعهد پرداخت به صورت )ب

کارشناسی ارشد و دکترا رشناسی ،کاقابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع 
  متقاضی خوابگاهغیر بومی روزانه 

جهت اخذ خوابگاه می بایستی پس از انجام مراحل ثبت نام آموزشی و اخذ برگ ثبت نام غیر حضوري 
مطابق تاریخ هاي ذیل بصورت حضوري به سایت کامپیوتر پروفسور عظیمی واقع در دانشکده مهندسی 

. مراجعه نمائید 

  شهریور 22الی 20: رشناسی ارشد کا

  شهریور 26الی25                   : دکترا 

  شهریور 30الی 26:                کارشناسی

  .غیرحضوري الزامی است نام همراه داشتن برگ ثبت *

  .پردیس تعلق نمی گیرد ، خوابگاه به دانشجویان شبانه *

  . می گردداخذ ثبت نام هزینه خوابگاه نیمسال فوق در محل *

به دانشجویانی که در مقطع تحصیلی قبلی تسویه حساب با صندوق رفاه ننموده اند خوابگاه تعلـق نخواهـد    *
  .گرفت 
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در  افته و الزم است دانشجو با مطالعه مطالب مندرجدر اینجا پذیرش غیر حضوري پایان ی
گواهی پذیرش غیر حضوري و آماده سازي مدارك الزم در تاریخ قید شده در فرم گواهی 

  .جهت پذیرش قطعی به دانشگاه مراجعه نمایند

زمان مراجعه حضوري کلیه دانشجویان در همه مقاطع جهت تحویل مدارك از تاریخ  ضمنا
  :می باشد که مکان تحویل به شرح ذیل می باشد 19/7/1396لغایت 15/7/1396

در .به اداره آموزش کل واقع در درب دبیرستان مراجعه نمایند دانشجویان مقطع کارشناسی
تماس حاصل  05431136284صورت وجود هرگونه اشکال و دریافت اطالعات بیشتر با تلفن 

  .فرمایید

به اداره تحصیالت تکمیلی  واقع در سازمان  و شبانهدانشجویان مقاطع ارشد و دکتري  روزانه 
در صورت وجود هرگونه اشکال و دریافت .مراجعه نمایندساختمان  بنت الهدي مرکزي دانشگاه 

  .تماس حاصل فرمایید 05431136258و  05431136250اطالعات بیشتر با تلفن 

در سازمان مرکزي دانشگاه به دفتر پردیس واقع  دانشجویان پذیرفته شده در پردیس دانشگاه
در صورت وجود هرگونه اشکال و دریافت اطالعات بیشتر با .نمایندساختمان  بنت الهدي  مراجعه 

  .تماس حاصل فرمایید 05431136387و  05431136386تلفن 

به دفتر مرکز آموزش هاي الکترونیکی واقع در جنب سازمان  دانشجویان پذیرفته شده مجازي
ضمنادانشجویان مجازي می بایست حتما جهت .مراجعه نمایندساختمان  بنت الهدي مرکزي 

اطالع از نام کاربري و رمز سامانه آموزش هاي الکترونیکی و دریافت اطالعیه هاي مربوطه به 
العات مراجعه و در صورت وجود هرگونه اشکال و دریافت اط http://vle.usb.ac.irآدرس

  .تماس حاصل فرمایید 05431136858بیشتر با تلفن 
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  96- 97شرایط ثبت نام مالی جهت دانشجویان شهریه پرداز ورودي 
دانشجویان محترم می بایست هنگام پذیرش اولیه و ثبت نام بر اساس مقطع قبولی مبالغ تعیین شده طبـق    -الف

جدل ذیل را به صورت علی الحساب پرداخت نموده و پس از طی مراحل ثبت نام جهت پرداخت مابقی شهریه تـا   
  خواهد شد  پایان ترم و به هنگام انتخاب واحد ترم بعدي به دانشجویان عزیز مهلت داده

  مبلغ   مقطع تحصیلی 

  ریال          000/000/5  )نوبت دوم (کارشناسی 

  ریال         000/000/10  )نوبت دوم( کارشناسی ارشد 

  ریال         000/000/10  ) دوره مجازي( کارشناسی ارشد 

  ریال        000/000/20  )پردیس( کارشناسی ارشد 

  ریال        000/000/30  )نوبت دوم و پردیس( دکتري 

دانشجویان محترم می بایست در طول ترم حداقل یک مرتبه جهت بررسی وضعیت مالی شـهریه خـود بـه     -ب
بدیهی می باشـد   . واحد امور مالی شبانه مراجعه نموده و نسبت به میزان شهریه ترم خود اطمینان حاصل نمایند 

بعد به عهـده دانشـجو مـی    عدم مراجعه جهت بررسی وضعیت شهریه و بروز مشکل در هنگام انتخاب واحد ترم
  .باشد 

دانشجویان محترم پس از انجام فرایند ثبت نام می توانند جهت تامین بخشی از شهریه خـود بـه اداره وام و    -ج
  .رفاه دانشجویی واقع در امور دانشجویی مراجعه نموده و از وام قرض الحسنه شهریه در هر ترم بهره مند شوند 

شجویانی که پس از پذیرش بنا به هر دلیل تصمیم به انصراف یا انتقـال بگیرنـد مـی   الزم به ذکر می باشد دان -د
بایست کلیه هزینه هاي ترم تحصیلی بعالوه شهریه ثابت ترم بعد را به عنوان هزینه انصـراف پرداخـت نمـوده و   

  .سپس انصراف یا انتقال دهند

ند با در درست داشتن معرفـی نامـه از بنیـاد   دانشجویان محترم تحت پوشش بنیاد شهید و جانبازان می توان -و
شهید به همراه اصل مدرك فارغ التحصیلی و یا همراه داشتن یک عدد چک کارمندي و حکم کـارگزینی جهـت   

  .به امور مالی شبانه مراجعه نمایند) الف(عدم پیش پرداخت مبالغ ذکر شده در بند 

پس از پایان  پـذیرش و پرداخـت علـی الحسـاب و    دانشجویان محترم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی -د
قطعی شد ن انتخاب واحد  می توانند با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش و با مراجعه به امور مالی نسـبت   

  . به دریافت گواهی برآورد شهریه جهت ارگانهاي مذکور اقدام نمایند
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  نکات مهم

می باشدکه حضور تمامی  25/6/1396از تارخ و شروع کالسها مراجعه حضوري -1
.دانشجویان ورودي مهرماه در این تاریخ الزامی می باشد

جهت  222الزم است پس از پایان مراحل ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی به گزارش -2
نسبت به رفع آن حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم مشاهده کسري مدارك مراجعه و 

اقدام نمایند
سیستم گلستان نسبت بهپیگیري درخواست تاییدیه تحصیلی  84با استفاده از گزارش -3

اقدام نموده و در صورت عدم وصول از دانشگاه مقطع قبلی از طریق تلفنی یا حضوري 
دوم به این دانشگاه رسیده و مشکلی در اقدام کرده تا تاییدیه شما قبل از شروع نیمسال 

.خصوص ثبت نام نیمسال آتی بوجود نیاید
پس از مراجعه جهت تحویل مدارك توسط مسئول پذیرش شناسه کاربري شما در -4

از کلیه دانشجویان تقاضا می گردد .سیستم گلستان به شماره دانشجویی تغییر می یابد
ایند در هر صورت چنانچه در مدت زمان در حفظ شناسه و گذر واژه خود دقت الزم بنم

تحصیل در دانشگاه نام و کلمه عبور خود را فراموش نمودید الزم است با مراجعه حضوري 
.و ارائه کارت دانشجویی به دفتر آموزش دانشکده خود اقدام به تغییر آن نمایید

مورد نرم افزار ضمنا دانشجویان محترم می توانند هر گونه سوال و اشکال احتمالی صرفا در 
و  05431136287شماره تلفن هاي توانند از طریق حضوري را میپذیرش غیر

  .مطرح نمایند 05431136278

  مهندس محسن شهرکی: کارشناس سیستم                مهندس رضا تازه رو                   : مدیر سیستم

  با تشکر         
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