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 مهم :های یادآوری 

کارشناسی ارشد در مقاطع  و جابجایی انتقالی ،مهمانیبه استناد مقررات آموزشی مصوب وزارت علوم،   - 1

 ممنوع می باشد. دکتری و

دانشجویان مقطع روزانه در صورت انصراف بعد از ثبت نام، مشمول پرداخت هزینه های آموزشی رایگان می  – 2

 باشند.

قابل در صورت انصراف بعد از ثبت نام،  پردیس و مجازیهزینه های دانشجویان نوبت دوم ) دوره شبانه (،  – 3

 باشد. استرداد نمی

 

 

 96-97 تحصیلی سال ورودی ارشد کارشناسی و دکتری  مقاطع جدید محترم دانشجویان توجه قابل

 بلوچستان و سیستان دانشگاه

 

 /http://golestan.usb.ac.ir: در سایت گلستان می باشد  ثبت نام اولیه دانشجویان بصورت اینترنتی

 22/6/96 لغایت 19/6/96 تاریخ از:  ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان  اینترنتی نام ثبت زمان

 29/6/96 لغایت 25/6/96 تاریخ از:  دکتری مقطع دانشجویان اینترنتی نام ثبت زمان

http://golestan.usb.ac.ir/


 96-97ورودی سال تحصيلی  و دکتری کارشناسی ارشدمقاطع دانشجویان جدید مورد نياز  مدارک

 /http://golestan.usb.ac.ir گلستانسایت  درجهت بارگذاری 

 

 کارت ملی( تصویر اصل  1

 ) برای پذیرفته شدگان دارای مدرك مذكور(  مدرک کاردانی( تصویر اصل یا گواهی  2

 (. کارشناسی ارشد) مخصوص دانشجویان  مدرک دوره کارشناسی( تصویر اصل یا گواهی موقت  3

 (. دانشجویان دکتری) مخصوص  کارشناسی ارشدتصویر اصل یا گواهی موقت دوره ( 4

  کارمندان دولت(در خصوص ادامه تحصیل ) اخذ موافقت موسسه(  5

  صفحات شناسنامه( تصویرتمامی  6

) نحوه ی دریافت و بارگذاری فرم ها در دستور العمل ثبت نام اینترنتی  سهميه رتبه اولچهت استفاده كنندگان از  فرم تأیيدیه رتبه اول(  7

 آموزش داده خواهد شد (

 نظام وظيفه ) ویژه آقایان (( تصویر مدرك 8

جهت پذیرفته شدگان دارای معرفی نامه های مذكور  ستاد مشترک سپاه پاسداران یا وزارت جهاد کشاورزی( فرم معرفی نامه رسمی از  9

 آموزش داده خواهد شد ( دستور العمل ثبت نام اینترنتیی دریافت و بارگذاری فرم ها در ) نحوه 

 تهيه شده در سال جاری 4×3تصویر عكس( 10

 ( مخصوص دانشجویان روزانه) ،  آموزش رایگانتقاضانامه بهره مندی از  تكميل فرم( 11

 مورد قبول است .کيلوبایت 250و یا حجم کمتر از  jpgتوجه : فرمت تمام فایل ها 
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 (کارشناسی ارشد)مخصوص دانشجویان  دوره کارشناسی( اصل مدرك  1

 (دوره دکتری) مخصوص دانشجویان  کارشناسی ارشد( اصل مدرك دوره  2

 معافيت تحصيلی ) برای دانشجویان مشمول (( مدرك 3 

 () ویژه آقایان نظام وظيفه یا معافيتمدرک پایان خدمت  و تصویر اصل (4

 ( برای کارمندان دولت)  موافقت رسمی بدون قيد و شرطبا  حكم مرخصی ساالنه( اصل  5

 شناسنامه تمام صفحاتو تصویر  اصل شناسنامه( 6

 اصل کارت ملی و تصویر آن( 7

  حكم کارگزینی مربيان( 8

 مشخصات کامل دانشجو( چاپ فرم 9

 دانشجو پذیرش غيرحضوریگواهی ( چاپ 10

 برای دانشجویان روزانه فرم هزینه آموزشی رایگان( چاپ 11

اریخ های تدر مكلف به ارائه اصل مدارك زیر دانشجویان ارشد ودکتری  تمامیالزم به ذکر است که 

در  ،می باشندواقع در سازمان مرکزی  ردیسپساختمان محل در  19/7/69لغایت   15/07/96

انشجو عواقب ناشی از آن بعهده شخص دو  ثبت نام موقت ) اینترنتی ( تأیید نهایی نشدهغیراینصورت 

  می باشد


