
 تعالی بسمه

 

 پردیس و مجازی 89سال  ارشد های دوره جدیدالورود دانشجویان از نام ثبت اطالعیه

 

و  رحلهم دو در دانشگاه این در نام ثبت رساند می اطالع به توفیق، آرزوی و عزیز دانشجویان به تبریک ضمن

 :پذیرد می صورت زیر بصورت

 ثبت گردد، دستورالعمل می انجام زیر آدرس به دانشگاه وبگاه طریق از و حضوری غیر بصورت ابتدا الف(

 .:است شده تعبیه سامانه اطالعات در

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

 

 ورود نحوه

 u981 داوطلبی شماره: کاربری شناسه

 u98154321: شود می وارد صورت این به 12345 داوطلبی شماره با مثال

 ملی کد: گذرواژه

 :باشد می زیر جدول در مندرج تاریخهای شرح به و

 تاریخ ثبت نام غیر حضوری مقطع تحصیلی

 45/60/89لغایت  51/60/89 کارشناسی ارشد

 

 حضوری غیر نام ثبت در مهم بسیار نکات

 باشد. می میسر غیرحضوری بصورت واحد انتخاب.  5

 .باشد می ممنوع علوم وزارت های نامه آئین مطابق مهمانی و انتقال.  4

پردیس  دفتر 612 - 35530353تلفن با 89/  60/  46 تاریخ از نام ثبت خصوص در پرسش هرگونه جهت.  3

 نمایید. حاصل تماس اداری وقت در دانشگاه



 هب سایت دانشگاه در پردیس صفحه به آموزشی های نامه آئین و مقررات از اطالع جهت گردد، می توصیه.  2

 .نمایید مراجعه http://www.usb.ac.ir نشانی

 هب مدارک ارائه اصل با و حضوری بعد، بصورت مرحله در ، کالسها در حضور و اینترنتی نام ثبت از پس ب(

 می انجام مقرر در تاریخهای پردیس دانشگاه ،پایه علوم دانشکده جنب مرکزی، سازمان محوطه انتهای آدرس

 :گردد

 می باشد. 31 الی 8 ساعت 8/7/89لغایت  6/7/89تاریخ  از حضوری مراجعه برای ثبت نام زمان

 :نیاز مورد مدارک

 .ارشد( دوره دانشجویان برای کارشناسی )مدرک قبل دوره تحصیلی مدرک کپی و اصل - 5

 .باشند شده التحصیل فارغ 89/  6/  13 تاریخ تا حداکثر باید سال آخر دانشجویان

 .گلستان سایت از حضوری غیر پذیرش در دانشجو توسط شده ثبت اطالعات پرینت نسخه یک - 4

 .صفحات تمام از شناسنامه و ملی کارت کپی و اصل - 3

 .جاری سال در شده تهیه 3*2 رخ تمام عکس قطعه شش - 2

 قبل خدمت، پایان کارت دارای و مشمول غیر و مشمول مرد )دانشجویان خدمت پایان کارت کپی و اصل - 1

 مجوز و مراجعه آموزشی خدمات درساختمان واقع مشمولین دایره به ابتدا مدارک تحویل جهت از مراجعه

 .نمایند( دریافت ثبت نام

 

 حضوری نام ثبت در مهم بسیار نکات

ونده پر در تحصیل، از فراغت زمان تا مدرک اصل. نمایید تهیه اصل با برابر کپی خود تحصیلی مدارک از.  5

 .باشد می اعاده قابل غیر و بایگانی

 .است الزامی آخر سال دانشجویان برای مقرر موعد یا و نام ثبت زمان در مدرک اصل ارائه.  4

 زمان هر است بدیهی. گردد پیگیری و اظهار دانشجو توسط بایست می نام ثبت زمان در معدل مغایرت.  3

 .شد خواهد اخراج دانشجو گردد، ثابت معدل در مغایرت و بررسی دانشگاه

 


