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  .لطفا به دقت مطالعه شود ،است صفحه تنظيم شده ششاين اطالعيه در 

تان، سيستان و بلوچسدانشگاه  كارشناسي ارشدپذيرفته شدگان محترم مقطع تحصيلي ضمن تبريك و آرزوي سالمتي به 

راجعه نيازي به مگيرد و  الكترونيكي و غيرحضوري صورت مي به صورت كامالاوليه مي رساند تمامي مراحل ثبت نام به اطالع 

ك ارسال مدارثبت نام نهايي و «و  الكترونيكيبه صورت » ثبت نام غير حضوري«. ثبت نام طي دو مرحله حضوري وجود ندارد

   . توسط دانشجو طي مراحل ذيل انجام خواهد شد پست پيشتازاز طريق مراكز پستي و » فيزيكي
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حضوري نام غير ثبت مراحل  

 ثبت و بارگذاري در سامانه گلستان جهتآماده سازي مدارك الزم اسكن و  .١

 :نام غيرحضوريمدارك مورد نياز براي ثبت
 .تكميل و بارگذاري تمامي فرم هاي مشخص شده در سامانه گلستان در زمان ثبت نام 

  عكس جديد 

  تصوير تمام صفحات شناسنامه دانشجو 

 تصوير كارت ملي 

  تصوير مدرك نظام وظيفه 

جهت  10+پليس خدمات دفاتر و به يكي از  )٥١٦٣(گزارش گلستان پرينت گرفته سامانه دانشجو بايد فرم معافيت تحصيلي را از 
درگاه خدمات تواند با مراجعه به و يا دانشجو مي بارگذاري نمايددر سامانه گلستان آن را  صدور برگ معافيت تحصيلي مراجعه و

در سامانه درخواست خود را ثبت نمايد و رسيد ثبت درخواست خود را  https://services.epolice.irدر  آدرس  10+پليس 
  استفاده شود.) كلمه عبور يفراموش(جهت ورود به درگاه مذكور از گزينه . بارگذاري نمايدگلستان 

 تصوير مدرك كارشناسي 

 تاريخ در سنجش سازمان قبولي فرم ذيل اطالعيه اعالم(آن دسته از مدارك دانشنامه كه فاقد درج معدل مي باشد مي بايست 
  )جش را كه به تاييد دانشگاه محل تحصيل رسيده، به همراه ريز نمرات خود بارگذاري نمايند.نموجود در سايت سازمان س ٢٧/٧/١٤٠٠

ر حداكث بايستاند، ميبوده كارشناسي مقطع آخر سال دانشجوي آزمون، در شركت براي نامثبت زمان در كه شدگانيپذيرفته: ١ تبصره

  در غير اينصورت وفق مقررات امكان ادامه تحصيل آنها وجود نخواهد داشت. فارغ التحصيل شده باشند.  ٣١/٦/١٤٠٠تا تاريخ 

  را نيز بارگذاري نمايند.  "ميانگين تعداد واحدهاي گذراندهفرم مخصوص "دانشجويان سال آخر مي بايست : ٢ تبصره

امضا، مهر و ثبت گردد.  كارشناسي دوره التحصيليفارغ محل عالي آموزش اين فرم بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه و يا موسسه

  توصيه مي گردد نسبت به پيگيري دريافت اصل گواهينامه موقت يا دانشنامه مدرك تحصيلي قبلي خود بطور عاجل اقدام نماييد. 

  
فرم مخصوص "نموده اند. ( يسال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) كه در سامانه بارگذار انيدانشجو يفرم معدل برا "

دفترچه " ٥١٢در صفحه  نيو  همچن "ارشد ينام و شركت در آزمون كارشناسدفترچه راهنماي ثبت" ٧٨در صفحه  "معدل
  باشد) يموجود م "ارشد يراهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي كارشناس

 ٥٠٢رم تعهد و فرم تصوير موافقت كتبي براي شاغلين ادارات دولتي و دبيران آموزش و پرورش (ف.( 

 يآزمايش -رسمي" يا و "قطعي -رسمي" مربيان ويژه امتياز از استفاده براي بودن شرايط واجد بر مبني رسمي نامهمعرفي تصوير" 
 .عالي آموزش موسسات و دانشگاه ها

نامه امضا شده تاييديه تحصيلي را پرينت و به محل تحصيل قبلي خود پست و  )٢٢٧گزارش (تمامي دانشجويان الزم است با گرفتن تذكر: 
 امكان فراغت از تحصيل شدن دانشجو و صدور مدرك امكانپذير نخواهد بود.  تحصيلي، تاييديه نمايند، در صورت عدم دريافت پاسخپيگيري 
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 ورود به سامانه گلستاندريافت نام كاربري براي  .٢

  به شكل زير تعريف گرديده است:مورد نياز جهت ورود به سامانه گلستان ات اطالع

 :شماره داوطلبي  شناسه كاربريu001 

 :نمائيد حذف را  صفر آنو قادر به ورود با آن نبوديد ملي با صفر شروع مي شود  كد گر(اكد ملي  گذرواژه.(  

  به شرح زير مي باشد: ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩و كد ملي  ٥٤٣٢١ شماره داوطلبيبا  ورود شخصياطالعات الزم براي مثال: 

 :شناسه كاربري  u00154321  

 :123456789(و يا   0123456789 گذرواژه(  

سامانه جامع دانشگاهي و از طريق  زمانبنديبر اساس جدول  )غير حضوري(نام الكترونيكي ثبت  .٣
 به نشاني زير انجام مي شود: گلستان

cateuser/main.htmhttps://golestan.usb.ac.ir/forms/authenti  

 ثبت نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگان الزامي است. 

شنبه  پنج الي روز ٣/٨٠/١٤٠٠ شنبه مورخدو از روز كارشناسي ارشدبراي مقطع تحصيلي  زه زماني ثبت نام الكترونيكيبا
  :باشدميبندي  زير  بر اساس جدول زمان  ٦/٨٠/١٤٠٠ خمور

  

  

  

  

  

  
  هاي فوق الذكر، با تلفندرتاريخكارشناسي ارشد در صورت پرسش در خصوص ثبت نام غيرحضوري در مقطع 

 د.يتماس حاصل نماي ٠٥٤- ٣١١٣٦٢٥٨

 ٠٥٤- ٣١١٣٦٢٧٨يا  ٠٥٤ -٣١١٣٦٢٨٧تلفنبا در دسترسي به سامانه جامع آموزشي گلستان  در صورت بروز مشكل 
 د.يتماس حاصل نماي

  سامانه گلستان از طريق غيرحضوري (اينترنتي)بندي ثبت نام  جدول زمان

  به ترتيب حرف اول نام خانوادگي  تاريخ  روز
  الف ب پ ت ث ح ج  ٣/٨/١٤٠٠  شنبهدو

  ح خ د ذ ر ز ژ س ش  ٤/٨/١٤٠٠  شنبهسه 
  ص ض ط ظ ع غ ف ق ك  ٥/٨/١٤٠٠  شنبههارچ

  گ ل م ن و ه ي ١٤٠٠/٨/٦  شنبهپنج 
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 ارسال فيزيكي اصل مدارك و قطعي كردن ثبت نام

 ٣٠/٨/١٤٠٠لغايت  ٠١/٨/١٤٠٠حضوري از تاريخ غيرپس از اتمام ثبت نام شدگان عزيز  ، پذيرفتهقطعي شدن ثبت نامبراي 

يا نقص در فرصت ارسال فيزيكي مدارك فهرست شده ذيل را دارند، در صورت عدم دريافت مدارك تا زمان اعالم شده فوق 

ه همراه بقبولي دانشجو لغو و از ادامه تحصيل وفق مقررات جلوگيري بعمل خواهد آمد. الزم است دانشجويان محترم مدارك، 

 مراجعه نمايند.(حتي ساكنين شهر زاهدان) به شرح چك ليست زير به دفاتر پست شهرستان محل زندگي خود مدارك 

 .هيه و نزد خود نگه داريدتر اصل ا از مدارك خود كپي برابارسال حتمقبل از  صورت حضوري دريافت نخواهد شد.ه مدارك ب

 اعالم زمان تا مدارك دريافت عدم صورت در مدارك تحويل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصيلي عودت داده نخواهد شد.

  .آمد خواهد عمل به جلوگيري مقررات وفق تحصيل ادامه از و لغو دانشجو قبولي شده،

  واحدهاي پستي در سراسر كشورارسالي از طريق مدارك اصل چك ليست 
  كارشناسي ارشددر مقطع 

 (يكسري) تصوير تمامي صفحات شناسنامه  

 (پشت و رو، يكسري) تصوير كارت ملي  

 قطعه عكس پشت نويسي شده دو  

 يا    آن از كپي يك مراهه به كارشناسيدانشنامه مدرك  اصل  يك كپي از آنمراه ه به گواهي موقت كارشناسي اصل  

 فرم مخصوص "(كه در سامانه بارگذاري نموده اند.  فرم معدل براي دانشجويان سال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) اصل
دفترچه راهنماي " ٥١٢در صفحه  نيو  همچن "ارشد ينام و شركت در آزمون كارشناسدفترچه راهنماي ثبت" ٧٨در صفحه  "معدل

اين دسته از دانشجويان نيز مي بايست اصل مدارك يا اصل گواهي موقت ). باشد يموجود م "ارشد يانتخاب رشته آزمون ورودي كارشناس
  نمايند. پست ٣٠/٨/١٤٠٠تا تاريخ  حداكثر مداركساير  همراهه بخود را مقاطع كارشناسي 

  شده دارندگان دانشنامه.امضاء  و ريزنمرات مهراصل  

  (پايان خدمت/معافيت) برابر اصل شده تصوير مدرك نظام وظيفه   ١٠معافيت تحصيلي دريافتي از پليس  نامه تاييديهاصل يا+  

 هاي تعهد تكميل شده و چاپ شده از پذيرش اينترنتي (با امضاء دانشجو) فرم  

  ٥٠٢ فرم و تعهد فرم( پرورش و آموزش دبيران و دولتي ادارات شاغلين براي كتبي موافقتاصل.(  

و تلفن همراه در پشت پاكت ارسال مدارك  قبولي، مقطع تحصيلي و گرايش خانوادگي، شماره دانشجويي، رشته درج نام و نام
  .باشد الزامي مي

 -مركزيسازمان -دانشگاه سيستان و بلوچستان -شهرستان زاهدان-آدرس پستي: استان سيستان و بلوچستان

  ٩٨١٣٥-٩٨٧صندوق پستي:  -اداره كل تحصيالت تكميلي -حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي
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 تذكرات خيلي مهم

انصراف از  منزلهدر بازه زماني اعالم شده به  ،ثبت نام غيرحضوري جهتبه سامانه جامع آموزشي گلستان  عدم مراجعه -١
 .احتمالي آن مسئوليتي بر عهده نداردتلقي مي شود و دانشگاه در قبال تبعات  تحصيل

و  وضعيت تاييد مدارك خود را كنترل در سيستم گلستان، بطور مستمر بارگذاري مدارك پذيرفته شدگان الزم است پس از -٢
 .امكان پذير گردد اوليهپذيرش  نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي ثبت نام و

نامه  پس از ثبت نام غيرحضوري و تاييد مدارك اوليه ضروري است كه (آقايان)،مشمول نظام وظيفه  پذيرفته شدگان -٣
دفاتر و به يكي از پرينت  ،مطابق راهنماي تعبيه شده در سامانه) ٥١٦٣الكترونيكي ايجاد شده را از سامانه گلستان (گزارش 

و يا دانشجو  بارگذاري نمايددر سامانه گلستان آن را  جهت صدور برگ معافيت تحصيلي مراجعه و 10+پليس خدمات 
درخواست خود را ثبت نمايد  https://services.epolice.ir در  آدرس 10+پليس درگاه خدمات تواند با مراجعه به مي

ب ناشي از عدم پيگيري معافيت قدر غير اين صورت عوا؛ بارگذاري نمايددر سامانه گلستان و رسيد ثبت درخواست خود را 
 .باشدتحصيلي به عهده شخص دانشجو مي

نامه امضا شده تاييديه تحصيلي را پرينت و به محل تحصيل قبلي  )٢٢٧گزارش (تمامي دانشجويان الزم است با گرفتن  -٤
خود پست و پيگيري نمايند، در صورت عدم دريافت پاسخ تاييديه تحصيلي، امكان فراغت از تحصيل شدن دانشجو و صدور 

 ر نخواهد بود.مدرك امكانپذي
نسبت به ثبت درخواست + ١٠دفاتر پليس باشند الزم است با مراجعه به مي خدمت سربازيدر حال  پذيرفته شدگاني كه -٥

 .ترخيص و معافيت اقدام نمايند
لذا دانشجويان محترم پس  .باشدميقطعي شدن ثبت نام و منوط به  مشروط ثبت نام دانشجويان در ترم جاري به صورت  -٦

فرصت ارسال  ٣٠/٨/١٤٠٠لغايت  ٠١/٨/١٤٠٠از اتمام ثبت نام غيرحضوري و جهت قطعي شدن ثبت نام خود، از تاريخ 
، قبولي دانشجو لغو و از ادامه تحصيل دريافت مدارك تا زمان اعالم شده در صورت عدم .فيزيكي مدارك را دارند

 آمد. عمل خواهده وفق مقررات جلوگيري ب
وجود مغايرت ميان مدارك ارائه شده از طريق ثبت نام الكترونيكي و و يا مدارك ارايه شده در قص ن بديهي است در صورت -٧

، )در هر مرحله از تحصيل(عات ارسالي سازمان سنجش آموزش كشور الال شده از طريق پست پيشتاز با اطمدارك ارس
  .لقي شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شدقبولي دانشجو لغو و ثبت نام وي كان لم يكن ت

كپي با توجه به اين كه مدارك تحويل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصيلي عودت داده نخواهد شد لذا از مدارك خود  -٨
  هيه و نزد خود نگه داريد. تبرابر اصل 

 باشد.مي ممنوع  كارشناسي ارشددر مقطع انتقال و مهماني  تغيير رشته،هرگونه   -٩
 تماس حاصل نمايند. ٠٥٤- ٣١١٣٦٤٠٩در خصوص مسائل وام با تلفن  -١٠
را در اولين فرصت   academicshttp://www.usb.ac.ir/ به آدرسقوانين و مقررات آموزشي  توصيه اكيد مي گردد، -١١

  مطالعه نماييد.
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 انتخاب واحد و شركت در كالس هاي درسي 

از  سپهاي آموزشي بوده و توسط كارشناسان گروهغيرحضوري و الكترونيكي به صورت دانشجويان محترم انتخاب واحد  -١

  پذيرد.در سامانه گلستان صورت مينام الكترونيكي اعالم تاييد نهايي ثبت

و  يرحضوريغبه صورت   ٠٨/٠٨/١٤٠٠ مورخ بهشناز روز  ١٤٠٠-١٤٠١هاي دروس نيمسال اول شروع و تشكيل كالس -٢

 باشد:هاي مجازي دانشگاه به آدرس ذيل مياز طريق سامانه آموزشي كيالكترون

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

  باشد:به شرح زير ميدانشگاه  يمجاز يهاآموزشسامانه ورود به  براي گذر واژه و شناسه كاربري -٣

  نام الكترونيكي در دسترس است).دانشجويي پس از تاييد نهايي ثبت(شماره  شماره دانشجويي :شناسه كاربري

  ملي دانشجو كد :گذر واژه

  
 اطالعات كامل و راهنماي استفاده از سامانه به آدرس فوق در دسترس مي باشد. لطفا به دقت مطالعه نماييد. -٤

  
  
  
  

  موفق باشيد
  بلوچستانمعاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه سيستان و 


