
 بسمه تعالی

قابل توجه پذیرفته شدگان استعداد درخشان )بدون شرکت در آزمون سراسری( کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه سیستان و 

 96بلوچستان، ورودی مهرماه 

  به آدرس دانشگاهسیستم گلستان وب سایت به اطالع می رساند که جهت طی مراحل قانونی ورود به دانشگاه، الزم است که با مراجعه به 

 http://golestan.usb.ac.ir ، اینترنتی انجام دهید.  مشروطثبت نام ، 22/6/96مورخ  چهارشنبهاز صبح روز 

 فایل راهنمای پی دی افی که در صفحه اول وب سایت دانشگاه به آدرس مشروط قبل از شروع فرایند ثبت نام ،

online.pdf-http://www.usb.ac.ir/LinkLeft/Paziresh   ،بارگذاری شده را مطالعه و ، جهت آشنایی پذیرفته شدگان کنکوری

 آن عمل کنید. مشابه

  یر ریز نمرات یا گواهی فارغ التحصیلی خواسته شود. در چنین اینترنتی ممکن است از شما اطالعاتی نظمشروط در طی مراحل ثبت نام

 فایل کارت ملی تان را بارگذاری کنید. ،حالتی، اگر مدارک را دارید، بهتر است که فایل آن را بارگذاری کنید و اگر ندارید، به جای آن

  استفاده کنید.گذرواژه از شماره ملی تان به عنوان 

  حرف  چهاربرای شناسه کاربری، در ابتدای شماره ملی تانU961  کنید. استفادهو را اضافه 

 تغذیه و ... را باید مشابه پذیرفته شدگان کنکوری و شخصا انجام دهید. کارت خوابگاه و واحد و نظیر اخذ تان شجویی همه امور دان 

 تحصیالت تکمیلی شرکت کنید.  ، در کالسهای درساز روز اول شروع سال تحصیلی 

  باطل و از ادامه  شمامشروط ثبت نام پذیرش و دانش آموخته شوید. در غیر اینصورت  31/6/96بایستی از مقطع کارشناسی، حداکثر تا مورخ

در این خصوص اگر مشکلی داشتید، به معاون آموزشی و تحصیالت  تحصیل و شرکت در کنکور سراسری سال آینده نیز محروم می شوید.

 تکمیلی دانشکده تان مراجعه کنید.

 ش کشور و دریافت تائیدیه صالحیت عمومی تان از ثبت نام مشروط شما بعد از دریافت تائیدیه صالحیت علمی تان از سازمان سنجش آموز

 به ثبت نام قطعی تغییر خواهد کرد. در غیر اینصورت با شما تماس خواهیم گرفت. خودکارگزینش دانشجو، به طور 

 کمیلی الت تپس از انجام ثبت نام مشروط اینترنتی، بایستی در دو نوبت )طی یکماه آینده( به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تحصی

دانشگاه شخصا مراجعه کنید. یکی برای تکمیل کردن مدارک صالحیت عمومی و ارسال به گزینش دانشجو و دیگری جهت تحویل اصل 

اطالع  www.usb.ac.ir مدارکی که قبال فایل آن را بارگذاری کرده اید. این تاریخ ها از طریق صفخه اول وب سایت دانشگاه به آدرس 

 رسانی خواهد شد.

  .فعال نیازی به مراجعه حضوری شما به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه وجود ندارد 

 سرکار خانم زبری  05431136205نی در ساعات اداری با شماره هرگونه سوالی در خصوص پذیرش بدون آزمون را از طریق تماس تلف(

 با ما مطرح کنید. bto@usb.ac.irیل به آدرس کارشناس دفتر( یا ارسال ایم
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