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  .به دقت مطالعه شود لطفاً  ؛است صفحه تنظیم شده هفتاین اطالعیه در 

سیستان و بلوچستان، به اطالع دانشگاه  کارشناسیشدگان محترم مقطع تحصیلی پذیرفتهضمن تبریک و آرزوي سالمتی به 

نیازي به مراجعه حضوري وجود گیرد و الکترونیکی و غیرحضوري صورت می نام به صورت کامالً رساند تمامی مراحل ثبتمی

از » ارسال مدارك فیزیکینام نهایی و ثبت«و  الکترونیکیبه صورت » حضورينام غیرثبت«. ثبت نام طی دو مرحله ندارد

   . توسط دانشجو طی مراحل ذیل انجام خواهد شد پست پیشتازطریق مراکز پستی و 
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ناممراحل ثبت  

 ثبتنام غیرحضوري

 ثبت و بارگذاري در سامانه گلستان جهتسازي مدارك الزم آمادهاسکن و  -1

 :نام غیرحضوريمدارك مورد نیاز براي ثبت

  دانشگاه مبدأ مربوط بهنام در دانشگاه مبدأ (قبولی اولیه) کارت دانشجویی یا پرینت پذیرش غیرحضوري صورت ثبتدر 

  حکم عضو محترم هیات علمی شناسنامه صفحاتتمام در صورت استفاده از سهمیه فرزند عضو محترم هیات علمی ،

  و فرم شماره یک مخصوص اعضاي محترم هیات علمیکارگزینی عضو محترم هیات علمی 

 جدید عکس 

  تصویر تمام صفحات شناسنامه دانشجو 

 پشت و رو( تصویر کارت ملی( 

 دانشگاهیپیش اصل یا گواهی موقت مدرك 

 دانشگاهیریزنمرات پیش 

  دیپلم متوسطهمدرك اصل یا گواهی موقت 

 هاي دهم تا دوازدهم یا ریزنمرات سه ساله دیپلمگواهی کلی سوابق تحصیلی پایه 

 م یا برگ معافیت تحصیلی نظام وظیفه جهت برادران ئکارت پایان خدمت یا معافیت دا 

جهت  10+پلیس خدمات دفاتر و به یکی از  )5163(گزارش گلستان پرینت گرفته سامانه انشجو باید فرم معافیت تحصیلی را از د

  د.بارگذاري نمایدر سامانه گلستان آن را  صدور برگ معافیت تحصیلی مراجعه و

  ییدیه تحصیلیارسید تکد رهگیري 

دانشگاهی یا مدرك پیش 6-3-3دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام  مدرك مشخصات نیبه صورت آنالنام در فرایند ثبتدانشجو باید 

رسید آن را  و دینما ثبتسامانه گلستان  شده را درکد پیگیري دریافتو  لیتکم http://emt.medu.irدر آدرس خود را  5-3-4نظام 

 .بارگذاري نماید در سامانه گلستان مدارك سایرهمراه 

 هاي شدگان دوره روزانه جهت اخذ تعهد از سهمیهمخصوص پذیرفته تعهد صحت و اصالت مدارك و فرم شدهفرم تکمیل

  3و  2هاي منطقه جانباز، رزمنده و یا سهمیه ،، شاهد، ایثارگر، آزاده1منطقه 

 .بارگذاري نماید مجدداً در سامانه گلستان تکمیل وگرفته، سپس  گلستان پرینتسامانه را از  مذکوردانشجو باید فرم 
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 ورود به سامانه گلستاندریافت نام کاربري براي  -2

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

 001شماره داوطلبی  :مهرورودي براي دانشجویان  شناسه کاربريu 

 200شماره داوطلبی  :بهمنورودي براي دانشجویان  شناسه کاربريu 

 :دانشجوکد ملی  گذرواژه  

  باشد:به شرح زیر می 3621095042ت الزم براي ورود شخصی با شماره داوطلبی اطالعامثال: 

o 3621095042001 :مهرورودي  شناسه کاربريu  

o 3621095042200  :بهمنورودي براي  شناسه کاربريu  

o :دانشجو ملی کد گذرواژه  

 سامانه جامع دانشگاهی گلستانو از طریق  زمانبنديبر اساس جدول  )حضوريغیر(نام الکترونیکی ثبت -3

 شود:به نشانی زیر انجام می

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

 شدگان الزامی استثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته. 

 روز لغایت 51/08/1400 شنبه مورخ از روز ارشناسیکبراي مقطع تحصیلی و انتخاب واحد  نام الکترونیکیزه زمانی ثبتبا

  .باشدمی 		19/08/1400	خمور چهارشنبه

شنبه، جمعه و تعطیالت رسمی) دانشجو حداکثر ظرف سه روز اداري (بجز پنج ا عدم تایید مدارك بارگذاري شدهاعالم تایید ی

  پذیرد.توسط کارشناسان آموزش دانشگاه از طریق سامانه گلستان صورت می
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با توجه به نوع مشکل صرفًا با شماره تلفن مربوطه به شرح لیست ذیل تماس حاصل در صورت بروز مشکل و یا پرسش 

  :بفرمایید

 054- 31136287و  054- 31136278 هايبا تلفن غیرحضوري صرفاً الکترونیکی نام در خصوص ثبت  

 هاي ذیلبا تلفنو مسائل وام و خوابگاه  فیزیکیتحویل مدارك هاي آموزشی، نامهآیین پرسش راجع به در صورت:  

o 054-31136290نام اداره پذیرش و ثبت  

o هاي ادبیات، الهیات، علوم تربیتی و روانشناسی و صنعت و معدن هاي دانشکدهکارشناسان آموزشی رشته

  054 - 31136284 : خاش

o کامپیوتر، مهندسی، علوم پایه، هنرهاي اقتصاد و مدیریت، برق و هاي دانشکدهکارشناسان آموزشی رشته :

31136289 - 054  

o 054-31136290 : هاي جغرافیا و ریاضیاتهاي دانشکدهکارشناسان آموزشی رشته  

o  054-31132010میز خدمت 

o تماس حاصل نمایید. 054- 31136409با تلفن و خوابگاه صرفًا  در خصوص مسائل وام 

  

 ارسال فیزیکی اصل مدارك و قطعی کردن ثبتنام

  لغایت 22/08/1400حضوري از تاریخ غیرنام پس از اتمام ثبتشدگان عزیز ، پذیرفتهنامشدن ثبتو نهایی قطعیبراي 

در صورت عدم دریافت مدارك تا زمان  ؛را دارند ستیچک لطبق فهرست شده مدارك فیزیکی فرصت ارسال  30/80/0140

 عمل خواهد آمد.ه دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیري بقبولی ، ارسالی یا نقص در مدارك مذکورشده اعالم

شهر  نیساکن ی(حتاز مراجعه حضوري  باشد.پذیر میامکان هاادارات پست شهرستان فقط از طریقارسال فیزیکی مدارك 

تهیه نموده و نزد خود نگه  قبل از ارسال مدارك حتماً از آن کپی برابر اصل .جداً خودداري شودجهت تحویل مدارك  زاهدان)

  شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد شد.دارید. مدارك تحویل گرفته

 -اداره کل آموزش -دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان -سیستان و بلوچستان آدرس پستی:

  9816745639، کدپستی 98135-987صندوق پستی 
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  کارشناسیمقطع  براي واحدهاي پستی در سراسر کشورارسالی از طریق مدارك اصل چک لیست 

 مربوط به دانشگاه مبدأ يرحضوریغ رشیپذ نتیپر ای یی) کارت دانشجوهیاول قبولی( مبدأ دانشگاه در نامثبت صورت در 

  عضو محترم هیات علمی، حکم کارگزینی عضو  شناسنامه تمام صفحاتدر صورت استفاده از سهمیه فرزند عضو محترم هیات علمی

  محترم هیات علمی و فرم شماره یک مخصوص اعضاي محترم هیات علمی

  گلستان که اطالعات دانشجو در آن ثبت شده است. سامانهاز  1800یک نسخه پرینت گزارش  

 شاهد، ایثارگر، آزاده، جانباز، رزمنده1منطقه  هايشدگان دوره روزانه جهت اخذ تعهد از سهمیهمخصوص پذیرفته پرینت و تکمیل فرم ، 

  گلستان. سامانهاز  3 و 2هاي منطقه یا سهمیه

  گلستان. سامانهپرینت و تکمیل فرم اخذ تعهد صحت و اصالت مدارك از 

 .یک برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه 

 .یک برگ کپی از هر دو طرف کارت ملی 

  6-3-3دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام مدرك اصل یا گواهی موقت 

 6-3-3هاي دهم تا دوازدهم یا اصل ریزنمرات دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام اصل گواهی کلی سوابق تحصیلی پایه 

 5-3-4التحصیالن نظام دانشگاهی براي فارغاصل یا گواهی موقت مدرك دیپلم و اصل یا گواهی موقت مدرك پیش 

 5-3-4التحصیالن نظام دانشگاهی براي فارغیز نمرات دیپلم و پیشاصل ر  

 اصل مدرك دیپلم کامل براي نظام قدیم آموزش متوسطه  

 هاهنرستان 5-3-4التحصیالن نظام اي براي فارغهاي فنی و حرفهکاردانی پیوسته آموزشکده اصل و یا گواهی موقت مدرك پایان دوره 

  5-3-4دانشگاهی نظام پیش مدركیا  6-3-3دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه نظام  مدركتحصیلی  هتأییدیکد رهگیري رسید   

 نام الکترونیکیدر طی فرایند ثبت https://emt.medu.irشده از آدرس دریافت

 پرینت راي برادران مشمول یا اصل برگه صدور معافیت تحصیلی ب و دائم کارت معافیتو یا  کپی برابر با اصل کارت پایان خدمت)

  )10+شده در دفاتر پلیس تایید 5163گزارش 

 .(براي کارمندان دولت) اصل حکم مرخصی ساالنه و یا موافقت کتبی و بدون قید وشرط سازمان متبوع  

  .باشد الزامی میو تلفن همراه در پشت پاکت ارسال مدارك  قبولی، مقطع تحصیلی خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته درج نام و نام

  

اره تلفن همراه                    اینجانب                                 به شماره دانشجویی                         رشته                    مقطع کارشناسی به شم

   .نمایمصحت مدارك فوق تایید می ضمن تعهد اصالت و

  اداره پست شهرستان ......................... تحویل نمودم. موارد تیک خورده در این فرم را به

  نام و نام خانوادگی دانشجو:                              مدارك فوق از متقاضی دریافت شد.

  :ی و امضاء متصدي اداره پستم خانوادگامضاء:                                                               نام و نا
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  مهم تذکرات

تلقی  انصراف از تحصیل منزلهدر بازه زمانی اعالم شده به  ،نام غیرحضوريثبت جهتبه سامانه جامع آموزشی گلستان  عدم مراجعه -1

  .شود و دانشگاه در قبال تبعات احتمالی آن مسئولیتی بر عهده نداردمی

و نواقص  وضعیت تایید مدارك خود را کنترل طور مستمره گلستان، بدر سیستم  بارگذاري مدارك شدگان الزم است پس ازپذیرفته -2

  .پذیر گرددامکان پذیرش نهایی نام واحتمالی را برطرف نمایند تا مراحل بعدي ثبت

شنبه، جمعه و تعطیالت دانشجو حداکثر ظرف سه روز اداري (بجز پنج ا عدم تایید مدارك بارگذاري شدهاعالم تایید ی

  پذیرد.رسمی) توسط کارشناسان آموزش دانشگاه از طریق سامانه گلستان صورت می

جهت  10+پلیس خدمات دفاتر و به یکی از  )5163(گزارش گلستان پرینت گرفته سامانه دانشجو باید فرم معافیت تحصیلی را از  -3

ب ناشی از عدم پیگیري معافیت قدر غیر این صورت عوا. بارگذاري نمایددر سامانه گلستان آن را  برگ معافیت تحصیلی مراجعه وصدور 

  .باشدتحصیلی به عهده شخص دانشجو می

درخواست نسبت به ثبت  10+ پلیسخدمات دفاتر باشند الزم است با مراجعه به می  خدمت سربازيدر حال  شدگانی کهپذیرفته -4

  .ترخیص و معافیت اقدام نمایند

نام لذا دانشجویان محترم پس از اتمام ثبت. باشدمینام شدن ثبتقطعیو منوط به  مشروط نام دانشجویان در ترم جاري به صورتثبت -5

در صورت  .مدارك را دارندفرصت ارسال فیزیکی  30/08/1400لغایت  22/08/1400نام خود، از تاریخ شدن ثبتغیرحضوري و جهت قطعی

  عمل خواهد آمد.ه ، قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیري بدریافت مدارك تا زمان اعالم شده عدم

نام الکترونیکی و مدارك شده از طریق ثبتوجود مغایرت میان مدارك ارائهو یا شده هئمدارك ارادر نقص  بدیهی است در صورت -6

نام ، قبولی دانشجو لغو و ثبت)در هر مرحله از تحصیل(عات ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور پیشتاز با اطالشده از طریق پستارسال

  .وي کان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد

تهیه کپی برابر اصل واهد شد لذا از مدارك خود شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخبا توجه به این که مدارك تحویل گرفته -7

  .و نزد خود نگه دارید

هاي آتی کسب مهمانی یا انتقال در ترم اصلی یکی از شروطباشد. پذیر نمیانتقال، مهمانی و تغییر رشته در ترم اول امکان هرگونه -8

  .باشددر هر ترم می 13معدل حداقل 

  .تماس حاصل نمایند 054- 31136409با تلفن و خوابگاه در خصوص مسائل وام  -9

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

  .گردداجراي قانون نمی از ، مانعهاي آموزشینامهزیرا عدم اطالع از آیین نمایید.
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 انتخاب واحد و شرکت در کالسهاي درسی 

هاي آموزشی طی سه بوده و توسط کارشناسان گروهغیرحضوري و الکترونیکی به صورت دانشجویان محترم انتخاب واحد  -1

  پذیرد.در سامانه گلستان صورت مینام الکترونیکی اعالم تایید نهایی ثبتروز اداري پس از 

و  يرحضوریغبه صورت  15/08/1400شنبه مورخ از روز  1400-1401 اولنیمسال در هاي دروس شروع و تشکیل کالس -2

 باشد:هاي مجازي دانشگاه به آدرس ذیل میاز طریق سامانه آموزشی کیالکترون

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

  باشد:به شرح زیر میدانشگاه  يمجاز يهاآموزشسامانه ورود به  براي گذر واژه و شناسه کاربري -3

  نام الکترونیکی در دسترس است).(شماره دانشجویی پس از تایید نهایی ثبت شماره دانشجویی :شناسه کاربري

  ملی دانشجو کد :گذر واژه

  

  

  

  

  

  موفق باشید

سیستان و بلوچستان مدیریت امور آموزشی دانشگاه  


