
 بسمه تعالی

 97سال کارشناسی  مقطع دانشجویان جدیدالوروداطالعیه ثبت نام از 

 هثبت نام اولیهه رر ایهن راناه ا  بهبه اطالع می رساند پذیرفته شدگان عزیز،  برایوآرزوی توفیق  تبریکعرض ضمن 

-رر تهاری https://golestan.usb.ac.ir:راناه ا  بهه آرر  سهایتاز طریهق و  راناهوو، توسه حضوریصورتغیر

 .گیررانوام می 31/۰۶/97لغایت  25/۰۶/97های

 نمایند.به گرو  مربوطه مراجعه  کالسی بالفاصلهو گرفتن برنامةبعد از ثبت نام رر سیستم گلستان جهت انتخاب واحد راناوویان یادآوری:

 گلستان به شرح زیر می باشد:  ورود به سیستمشناسه کاربری و گذرواژ ، برای 

 .باشد می کدملیگذرواژهو .راوطلبی شمارة رر ارامه 971Bمهر وروری راناوویان برایکاربری شناسه
 باشد.میکدملی و گذرواژ   B97123456باشد، شناسه کاربری وی  ۲۳۴۵۶به عنوان مثال اگر شمار  راوطلبی راناوویی 

 باشد. می کدملیگذر واژهو .راوطلبی شمارة رر ارامه 972Bبهمن  وروری راناوویان برایکاربری شناسه
 باشد.میکدملی گذرواژ  و  B97234567باشد، شناسه کاربری وی   ۳۴۵۶7به عنوان مثال اگر شمار  راوطلبی راناوویی 

 

 ،جهت ثبت نامگلستان ورود به سیستم تذکر: دانشجویان قبل از 

 ند.مطالعه کن راهنمای ثبت نام غیرحضوری را که در صفحة اول سیستم گلستان قرار دارد، -1

 :تهیه کنند  اسکن،جهت بارگذاری در سیستم گلستانمدارک زیراز -2

 ،گواهینامه دیپللم متوسپطه ،ریزنمرات پیش دانشگاهی ،گواهینامه پیش دانشگاهی ،کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه،عکس

 .مدارک نظام وظیفه ،ریزنمرات سه ساله دیللم

 نکات بسیار مهم:

-۳11۳۶۲78و  0۵۴-۳11۳۶۲87بها تلنهن ،ی رر تاریخهای فوق الهذکررر ثبت نام غیر حضور و یا پرسش بروز ماکلرر صورت  .1

 د.تما  حاصل نماین0۵۴

 رر ثبت نام غیرحضوری، ررخواست خواب ا  نیز قابل ثبت می باشد. .۲

 د.تما  حاصل نماین 0۵۴۳11۳۶۴09تلنن وام بارر خصوص مسائل  .۳

 د.تما  حاصل نماین0۵۴-۳11۳۶۴۲8و  0۵۴۳11۳۶۴08تلنن رر خصوص مسائل خواب ا  با  .۴

 .ور از تاری  مذکور الزامی استحضور تمامی راناوویان جدیدالور لذامی باشد ۳1/0۶/97از تاری  شنبه  مهرشروع کالسهای ترم  .۵

 متعاقبا اعالم خواهد شد. تحویل اصل مدارک زمان .۶

 ممنوع می باشد.رر ترم اول، و تغییر رشته مهمانی  انتقال، .7

معاونت هها ه معاونهت http://www.usb.ac.irتوصیه می گررر، جهت اطالع از مقررات و آئین نامه های آموزشی به ناانی   .8

 مراجعه نمایید.آموزشی ه مدیریت خدمات آموزشی 

 دانشگاه مدیریت امور آموزشی

https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm
http://www.usb.ac.ir/

