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 .لطفا به دقت مطالعه شود ،است صفحه تنظیم شده ششاین اطالعیه در 

كه ساند می رسیستان و بلوچستان دانشگاه  بدون آزمون كارشناسی ارشدمحترم مقطع تحصیلی  پذیرفته شدگان اطالع به

م تایید سازمان درصورت عد لذاو تنها پس از تایید سازمان سنجش كشور نهایی میگردد.  بوده مشروطثبت نام ایشان 

 تمامی مراحل ثبت. كردخواهد ن و این ثبت نام هیچ حقی برای آنها ایجاد سنجش نام ایشان از لیست پذیرفته شدگان حذف

و . ثبت نام طی دنیازی به مراجعه حضوری وجود نداردگیرد و  الکترونیکی و غیرحضوری صورت می به صورت كامالاولیه نام 

از طریق مراكز پستی و « ارسال مدارک فیزیکیثبت نام نهایی و »و  الکترونیکیبه صورت « غیر حضوریثبت نام »مرحله 

  . توسط دانشجو طی مراحل ذیل انجام خواهد شد پست پیشتاز
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حضوری نام غیر ثبت مراحل  

 ثبت و بارگذاری در سامانه گلستان جهتآماده سازی مدارک الزم اسکن و  .1

 :نام غیرحضوریبرای ثبتمدارک مورد نیاز 

 .تکمیل و بارگذاری تمامی فرم های مشخص شده در سامانه گلستان در زمان ثبت نام 

  عکس جديد 

  تصوير تمام صفحات شناسنامه دانشجو 

 تصوير کارت ملی 

  تصوير مدرک نظام وظیفه 

جهت  10+پلیس خدمات دفاتر و به يکی از  (1163)گزارش گلستان پرينت گرفته سامانه دانشجو بايد فرم معافیت تحصیلی را از 

درگاه خدمات تواند با مراجعه به و يا دانشجو می بارگذاری نمايددر سامانه گلستان آن را  صدور برگ معافیت تحصیلی مراجعه و

در سامانه درخواست خود را ثبت نمايد و رسید ثبت درخواست خود را  https://services.epolice.irدر  آدرس  10+پلیس 

 استفاده شود.( کلمه عبور یفراموش)جهت ورود به درگاه مذکور از گزينه . بارگذاری نمايدگلستان 

 تصوير مدرک کارشناسی 

 تاريخ در سنجش سازمان قبولی فرم ذيل اطالعیه اعالم)آن دسته از مدارک دانشنامه که فاقد درج معدل می باشد می بايست 

 (جش را که به تايید دانشگاه محل تحصیل رسیده، به همراه ريز نمرات خود بارگذاری نمايند.نموجود در سايت سازمان س 27/7/1400

ر حداکث بايستاند، میبوده کارشناسی مقطع آخر سال دانشجوی آزمون، در شرکت برای نامثبت زمان در که شدگانیپذيرفته: 1 تبصره

 در غیر اينصورت وفق مقررات امکان ادامه تحصیل آنها وجود نخواهد داشت. فارغ التحصیل شده باشند.  31/6/1400تا تاريخ 

 را نیز بارگذاری نمايند.  "فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده"دانشجويان سال آخر می بايست : 2 تبصره

امضا، مهر و ثبت گردد.  کارشناسی دوره التحصیلیفارغ محل عالی آموزش دانشگاه و يا موسسهاين فرم بايد توسط معاون آموزشی 

 توصیه می گردد نسبت به پیگیری دريافت اصل گواهینامه موقت يا دانشنامه مدرک تحصیلی قبلی خود بطور عاجل اقدام نمايید. 

 

فرم مخصوص "نموده اند. ) یسال آخر )مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش( که در سامانه بارگذار انيدانشجو یفرم معدل برا "

دفترچه " 512در صفحه  نیو  همچن "ارشد ینام و شرکت در آزمون کارشناسدفترچه راهنمای ثبت" 78در صفحه  "معدل

 باشد( یموجود م "ارشد یراهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناس

 (.502وافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش )فرم تعهد و فرم تصوير م 
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 یآزمايش -رسمی" يا و "قطعی -رسمی" مربیان ويژه امتیاز از استفاده برای بودن شرايط واجد بر مبنی رسمی نامهمعرفی تصوير" 

 .عالی آموزش موسسات و دانشگاه ها

 به سامانه گلستانورود دریافت نام كاربری برای  .2

 به شکل زیر تعریف گردیده است:مورد نیاز جهت ورود به سامانه گلستان ات اطالع

  :شماره دانشجوییشناسه كاربری 

 :شماره دانشجویی گذرواژه 

 .شماره دانشجویی در فایل پیوست موجود می باشد  

  نکته: افرادی كه نام آنها در لیست پیوست بوده و از طریق با آزمون نیز پذیرفته شده اند قادر به ثبت نام از طریق این

قبولی خود را اطالع دهند. بدیهی  bto@usb.ac.irاطالعیه )پذیرش بدون آزمون( نبوده و باید از طریق آدرس ایمیل 

 عواقب عدم اطالع رسانی بر عهده دانشجو می باشد.است 

 :مثال:

 :40035304  شناسه كاربری 

 :40035304 گذرواژه 

ام به نشانی زیر انج سامانه جامع دانشگاهی گلستاناز طریق  (غیر حضوری)نام الکترونیکی ثبت  .3

 می شود:

https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm 

 ثبت نام الکترونیکی كلیه پذیرفته شدگان الزامی است. 

 از روز شنبه مورخ ن بدون آزمونیابرای دانشجو كارشناسی ارشدبرای مقطع تحصیلی  زه زمانی ثبت نام الکترونیکیبا

  .نداردوجود از نظر نام و نام خانوادگی اولویتی در ثبت نام می باشد.   18/80/1400 خمورشنبه  سه الی روز 15/80/1400

 

  های فوق الذكر، با تلفندرتاریخكارشناسی ارشد در صورت پرسش در خصوص ثبت نام غیرحضوری در مقطع 

 د.یتماس حاصل نمای 054- 05311362

 054- 31136278یا  054 -31136287تلفنبا در دسترسی به سامانه جامع آموزشی گلستان  در صورت بروز مشکل 

 د.یتماس حاصل نمای

 ارسال فیزیکی اصل مدارک و قطعی کردن ثبت نام

mailto:bto@usb.ac.ir
https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm
https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm


 

 بسمه تعالی

  1400سال  بدون آزمون ارشدكارشناسی ورود مقطع  عیه ثبت نام از دانشجویان نواطال

 های درسی السو انتخاب واحد و شروع ك

4 
 

 10/09/1400لغایت  20/08/1400حضوری از تاریخ غیرپس از اتمام ثبت نام شدگان عزیز  ، پذیرفتهقطعی شدن ثبت نامبرای 

یا نقص در فرصت ارسال فیزیکی مدارک فهرست شده ذیل را دارند، در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعالم شده فوق 

ه همراه بقبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری بعمل خواهد آمد. الزم است دانشجویان محترم مدارک، 

 مراجعه نمایند.)حتی ساكنین شهر زاهدان( به شرح چک لیست زیر به دفاتر پست شهرستان محل زندگی خود مدارک 

 .هیه و نزد خود نگه داریدتر اصل ا از مدارک خود كپی برابارسال حتمقبل از  صورت حضوری دریافت نخواهد شد.ه مدارک ب

 اعالم زمان تا مدارک دریافت عدم صورت در مدارک تحویل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد شد.

 .آمد خواهد عمل به جلوگیری مقررات وفق تحصیل ادامه از و لغو دانشجو قبولی شده،

 واحدهای پستی در سراسر كشورارسالی از طریق مدارک اصل چک لیست 

 كارشناسی ارشددر مقطع 

 )تصوير تمامی صفحات شناسنامه )يکسری 

 )تصوير کارت ملی )پشت و رو، يکسری 

 قطعه عکس پشت نويسی شده دو 

 يا    آن از کپی يک مراهه به کارشناسیدانشنامه مدرک  اصل  يک کپی از آنمراه ه به گواهی موقت کارشناسی اصل 

 فرم مخصوص ")که در سامانه بارگذاری نموده اند.  فرم معدل برای دانشجويان سال آخر )مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش( اصل
دفترچه راهنمای " 512در صفحه  نیو  همچن "ارشد ینام و شرکت در آزمون کارشناسدفترچه راهنمای ثبت" 78در صفحه  "معدل

اين دسته از دانشجويان نیز می بايست اصل مدارک يا اصل گواهی موقت (. باشد یموجود م "ارشد یانتخاب رشته آزمون ورودی کارشناس
 نمايند. پست 10/09/1400تا تاريخ  حداکثر مدارکساير  همراهه بخود را مقاطع کارشناسی 

  شده دارندگان دانشنامه.امضاء  و ريزنمرات مهراصل 

  پايان خدمت/معافیت( برابر اصل شده تصوير مدرک نظام وظیفه(   10معافیت تحصیلی دريافتی از پلیس  نامه تايیديهاصل يا+  

 های تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذيرش اينترنتی )با امضاء دانشجو( فرم 

  (.502 فرم و تعهد فرم) پرورش و آموزش دبیران و دولتی ادارات شاغلین برای کتبی موافقتاصل 

ده پذیرفته شو درج عنوان و تلفن همراه  قبولی، مقطع تحصیلی و گرایش خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته درج نام و نام
 .باشد در پشت پاكت ارسال مدارک الزامی می استعداد درخشان

 -سازمان مركزی-دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدانشهرستان -آدرس پستی: استان سیستان و بلوچستان

 98135-987صندوق پستی:  -اداره كل تحصیالت تکمیلی -حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 تذكرات خیلی مهم
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انصراف از  منزلهدر بازه زمانی اعالم شده به  ،ثبت نام غیرحضوری جهتبه سامانه جامع آموزشی گلستان  عدم مراجعه -1

 .تلقی می شود و دانشگاه در قبال تبعات احتمالی آن مسئولیتی بر عهده ندارد تحصیل

و  وضعیت تايید مدارک خود را کنترل در سیستم گلستان، بطور مستمر بارگذاری مدارک پذيرفته شدگان الزم است پس از -2

 .ير گرددامکان پذ اولیهپذيرش  نواقص احتمالی را برطرف نمايند تا مراحل بعدی ثبت نام و

نامه  پس از ثبت نام غیرحضوری و تايید مدارک اولیه ضروری است که مشمول نظام وظیفه )آقايان(، پذيرفته شدگان -3

دفاتر و به يکی از پرينت  ،مطابق راهنمای تعبیه شده در سامانه( 1163الکترونیکی ايجاد شده را از سامانه گلستان )گزارش 

و يا دانشجو  بارگذاری نمايددر سامانه گلستان آن را  معافیت تحصیلی مراجعه وجهت صدور برگ  10+پلیس خدمات 

درخواست خود را ثبت نمايد  https://services.epolice.ir در  آدرس 10+پلیس درگاه خدمات تواند با مراجعه به می

ب ناشی از عدم پیگیری معافیت قدر غیر اين صورت عوا؛ بارگذاری نمايددر سامانه گلستان و رسید ثبت درخواست خود را 

 .باشدتحصیلی به عهده شخص دانشجو می

نسبت به ثبت درخواست + 10دفاتر پلیس باشند الزم است با مراجعه به می خدمت سربازیدر حال  پذيرفته شدگانی که -4

 .ترخیص و معافیت اقدام نمايند

لذا دانشجويان محترم پس  .باشدمیقطعی شدن ثبت نام و منوط به  مشروط ثبت نام دانشجويان در ترم جاری به صورت  -5

فرصت ارسال  10/09/1400لغايت  20/08/1400از اتمام ثبت نام غیرحضوری و جهت قطعی شدن ثبت نام خود، از تاريخ 

، قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل دریافت مدارک تا زمان اعالم شده در صورت عدم .فیزيکی مدارک را دارند

 عمل خواهد آمد.ه مقررات جلوگیری بوفق 

وجود مغايرت میان مدارک ارائه شده از طريق ثبت نام الکترونیکی و و يا مدارک ارايه شده در قص ن بديهی است در صورت -6

، (در هر مرحله از تحصیل)عات ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور الال شده از طريق پست پیشتاز با اطمدارک ارس

 .و و ثبت نام وی كان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شدقبولی دانشجو لغ

کپی با توجه به اين که مدارک تحويل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد شد لذا از مدارک خود  -7

 هیه و نزد خود نگه داريد. تبرابر اصل 

 می باشد.ممنوع  کارشناسی ارشددر مقطع انتقال و مهمانی  تغییر رشته،هرگونه   -8

 تماس حاصل نمايند. 054- 31136409در خصوص مسائل وام با تلفن  -9

را در اولین فرصت   academicshttp://www.usb.ac.ir/ به آدرسقوانین و مقررات آموزشی  توصیه اکید می گردد، -10

  مطالعه نمايید.

 

 

 

 انتخاب واحد و شرکت در کالس های درسی 

http://www.usb.ac.ir/


 

 بسمه تعالی

  1400سال  بدون آزمون ارشدكارشناسی ورود مقطع  عیه ثبت نام از دانشجویان نواطال

 های درسی السو انتخاب واحد و شروع ك

6 
 

از  سپهای آموزشی بوده و توسط كارشناسان گروهغیرحضوری و الکترونیکی به صورت دانشجویان محترم انتخاب واحد  -1

 پذیرد.در سامانه گلستان صورت مینام الکترونیکی اعالم تایید نهایی ثبت

از ی کیو الکترون یرحضوریغبه صورت  15/08/1400 مورخ بهشناز روز  1400-1401های دروس نیمسال اول كالسبرگزاری  -2

 باشد:های مجازی دانشگاه به آدرس ذیل میطریق سامانه آموزش

https://lms.usb.ac.ir/login/index.php 

 باشد:به شرح زیر میدانشگاه  یمجاز یهاآموزشسامانه ورود به  برای گذر واژه و شناسه كاربری -3

 نام الکترونیکی در دسترس است(.)شماره دانشجويی پس از تايید نهايی ثبت شماره دانشجویی :شناسه كاربری

 ملی دانشجو كد :گذر واژه

 
 اطالعات كامل و راهنمای استفاده از سامانه به آدرس فوق در دسترس می باشد. لطفا به دقت مطالعه نمایید. -4

 

 

 

 

 موفق باشید

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان



شماره دانشجویینام و نام خانوادگیگرایش کارشناسی ارشد/رشتهدانشکدهردیف
40035374محمد حنیف ختارآمایش شهریجغرافیا1
40035404محمد رضا قاسمی نیاکالبدی فضاییجغرافیا2
40035394آسیه رییسیکالبدی فضاییجغرافیا3
40035414پریسا درزادهمخاطرات  محیطیجغرافیا4
40035424بهینا مظفریمخاطرات  محیطیجغرافیا5
40035314اسماعیل باهورزهی سورانیزبان و ادبیات عربیادبیات6
40035324منور رحیمیزبان و ادبیات عربیادبیات7
40035334آسیه عبداللهیزبان و ادبیات عربیادبیات8
40035344اسما شاقوزائیجامعه شناسیادبیات9

40035354مژگان کوچک زائیجامعه شناسیادبیات10
40035364محمدعلی یاراحمدزهیجامعه شناسیادبیات11
40035304الیاس خانه زرینتاریخ اسالمادبیات12
40036554فاطمه بامریتصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومیاقتصاد، مدیریت و حسابداری13
40036524فاطمه سرگزیتصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومیاقتصاد، مدیریت و حسابداری14
40036564نسرین ساالریتوسعه منابع انسانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری15
40036504ازاده علی پورتوسعه منابع انسانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری16
40036574فریبا آریان نوازتوسعه منابع انسانیاقتصاد، مدیریت و حسابداری17
40036604امیر حسین امیری رادبازاریابیاقتصاد، مدیریت و حسابداری18
40036594مسلم خاشی کمال آبادیتوسعه- کارآفرینیاقتصاد، مدیریت و حسابداری19
40036514مینا ایرندگانیبازاریابیاقتصاد، مدیریت و حسابداری20
40036544فاطمه کهخائی مقدمکسب و کار جدید- کارآفرینیاقتصاد، مدیریت و حسابداری21
40036534حسنیه بندهیکسب و کار جدید- کارآفرینیاقتصاد، مدیریت و حسابداری22
40036584مینا محمودی رابرتوسعه- کارآفرینیاقتصاد، مدیریت و حسابداری23
40035464نگین نوروزی ثانیحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری24
40035574زهرا شکیب زادهحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری25
40035554فاطمه زارعحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری26
40035514فاطمه اکبریحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری27
40035504فاطمه محمد رحیمی فهرجیحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری28
40035484فاطمه بدر آبادیحسابداریاقتصاد، مدیریت و حسابداری29
40036464زهره استرکی قاسم ابادیپژوهش هنرهنر و معماری30
40036474حسنیه کدخدائیپژوهش هنرهنر و معماری31
40036484مریم چراغداریپژوهش هنرهنر و معماری32
40036494مطهره کوهکننقاشیهنر و معماری33
40035444هلما جهانتیغروانشناسی عمومیعلوم تربیتی و روانشناسی34
40035454مریم چمنروانشناسی عمومیعلوم تربیتی و روانشناسی35
40035474مهدیه خمریمدیریت آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی36
40035494راضیه بوبکیمدیریت آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی37
40035524محدثه آبادمدیریت آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی38
40035534زینب امیرآبادیمدیریت آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی39
40035544فاطمه ساالریروانشاسی تربیتیعلوم تربیتی و روانشناسی40
40035564ام البنین دادی دهنویتحقیقات آموزشیعلوم تربیتی و روانشناسی41
40035434مینا ریگیفیزیو لوژی ورزشی کاربردی- فیزیولوژی ورزشیعلوم تربیتی و روانشناسی42
40035714محمد راست بودسیستم های قدرتمهندسی برق و کامپیوتر43



شماره دانشجویینام و نام خانوادگیگرایش کارشناسی ارشد/رشتهدانشکدهردیف
40035734رضا مال نسبسیستم های قدرتمهندسی برق و کامپیوتر44
40035754بهزاد الهامیانشبکه های کامپیوتریمهندسی برق و کامپیوتر45
40035784غزاله مهردلمحاسبات نرم و هوش مصنوعیریاضی، آمار و علوم کامپیوتر46
40035584هاشم ناروئیشیمی تجزیهعلوم پایه47
40035624فاطمه جاللیان پورژنتیکعلوم پایه48
40035594محبا ذوالفقاری ده ارباببیوشیمیعلوم پایه49
40035634صبا دانائیبیوشیمیعلوم پایه50
40035674فاطمه شه بخشآب زمین شناسیعلوم پایه51
40035684محمد امین جابریفیزیک ماده چگالعلوم پایه52
40036444هادی زمان ثانیبهینه سازی سیستم هامهندسی شهید نیکبخت53
40036454علیرضا شهسواریطراحی فرآیندمهندسی شهید نیکبخت54
40035804روح االمین چتر آذرسازهمهندسی شهید نیکبخت55
40036334رامتین محروم شهرکیسازهمهندسی شهید نیکبخت56
40036344عارف رکانسازهمهندسی شهید نیکبخت57
40036354محمدرضا هاشمیسازهمهندسی شهید نیکبخت58
40036364سیدرضا ذبیحیمدیریت منابع آبمهندسی شهید نیکبخت59
40036374اعظم جوکار ده مرغوئیمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیمهندسی شهید نیکبخت60
40036384پدرام براهوییتبدیل انرژیمهندسی شهید نیکبخت61
40036394صادق خسروی صبورتبدیل انرژیمهندسی شهید نیکبخت62
40036404یاسر دهقانیتبدیل انرژیمهندسی شهید نیکبخت63
40036414کوثر ترساییتبدیل انرژیمهندسی شهید نیکبخت64
40036424فاطمه عرب پور ثمورکانیانتخاب و شناسایی مواد مهندسیمهندسی شهید نیکبخت65
40036434علیرضا زاهدیانتخاب و شناسایی مواد مهندسیمهندسی شهید نیکبخت66
40035724ثریا اله یاریعلوم قرآن و حدیثالهیات67
40035814زهرا نوراعلوم قرآن و حدیثالهیات68
40035794شهین میرعلوم قرآن و حدیثالهیات69
40035774رضا بزی اله ریتفسیر اثریالهیات70
40035744مهدیه فنودیتفسیر اثریالهیات71
40035614فاطمه سراوانیفقه و مبانی حقوق اسالمیالهیات72
40035644فاطمه شه بخشفقه و مبانی حقوق اسالمیالهیات73
40035654زهرا طاهری نژادفقه و مبانی حقوق اسالمیالهیات74
40035664محمد مهدی ساالریفقه و مبانی حقوق اسالمیالهیات75
40035604سید حمیدرضا طباطباییفقه و مبانی حقوق اسالمیالهیات76

40035694فاطمه لشکرزادهفلسفه و کالم اسالمیالهیات77

40035704فاطمه اکبری نژادفلسفه و کالم اسالمیالهیات78


