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  مطالعه شود. دقتبه لطفاًاست،  صفحه تنظيم شده ششاين اطالعيه در 

 رسانديمستان و بلوچستان، به اطالع يسدانشگاه  دكتريمحترم مقطع تحصيلي  شدگانرفتهيپذضمن تبريك و آرزوي سالمتي به 

 نامثبت. نيازي به مراجعه حضوري وجود نداردو  رديگيمالكترونيكي و غيرحضوري صورت  كامالً صورتبهاوليه  نامثبتتمامي مراحل 

ست پاز طريق مراكز پستي و » ارسال مدارك فيزيكينهايي و  نامثبت«و  الكترونيكي صورتبه» يرحضوريغ نامثبت«طي دو مرحله 

   . توسط دانشجو طي مراحل ذيل انجام خواهد شد پيشتاز

 

   ١٤٠١سال  دكتريورود مقطع  عيه ثبت نام از دانشجويان نواطال

 هاي درسي السو انتخاب واحد و شروع ك
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  يرحضوريغ نامثبت مراحل

 ثبت و بارگذاري در سامانه گلستان جهتمدارك الزم  يسازآمادهن و كاس .١

 :نام غيرحضوريبراي ثبت ازيموردنمدارك 

  نامثبتمشخص شده در سامانه گلستان در زمان  يهافرمتكميل و بارگذاري تمامي. 

 د يس جدكع 

  تصوير تمام صفحات شناسنامه دانشجو 

 تصوير كارت ملي 

  فهيوظنظامتصوير مدرك  

درخواست خود را ثبت نمايد و رسيد ثبت  https://services.epolice.irبه آدرس  10+پليس درگاه خدمات با مراجعه به بايد  يان آقاي مشمولدانشجو

  استفاده شود.) كلمه عبور يفراموش(جهت ورود به درگاه مذكور از گزينه . بارگذاري نمايددر سامانه گلستان درخواست خود را 

 و كارشناسي ارشد كارشناسي كتصوير مدر 

موجود در سايت سازمان سنجش را كه  ،سنجش سازمان قبولي فرم ذيل اطالعيه اعالم ستيبايم باشديم(آن دسته از مدارك دانشنامه كه فاقد درج معدل 

  دانشگاه محل تحصيل رسيده، به همراه ريز نمرات خود بارگذاري نمايند.) دييتأبه 

 حداكثر تا تاريخ ستيباياند، مبودهارشد  يارشناسك مقطع آخر سال يدانشجو آزمون، در تكشر يبرا نامثبت زمان در هك يشدگانرفتهيپذ: ١تبصره 

  صورت وفق مقررات امكان ادامه تحصيل آنها وجود نخواهد داشت.  شده باشند. در غير اين ليالتحصفارغ ٣١/٦/١٤٠١

  را نيز بارگذاري نمايند.  "فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده" ستيبايمدانشجويان سال آخر : ٢تبصره 

امضا، مهر و ثبت گردد. به دانشجويان  ارشد يارشناسك مقطع يليالتحصفارغ محل يعال آموزش مؤسسهاين فرم بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه و يا 

عاجل اقدام نماييد.  به طورنسبت به پيگيري دريافت اصل گواهينامه موقت يا دانشنامه مدرك تحصيلي قبلي خود  گردديمآخر موكدا توصيه  سال

ري ا جلوگيچنانچه حداكثر پس از يك ماه از شروع ترم تحصيلي نسبت به ارائه و درج آن در پرونده خود اقدام ننماييد وفق مقررات از ادامه تحصيل شم

  عمل خواهد آمد. ه ب

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

  )باشديمموجود  "دكترينام و شركت در آزمون ثبت يدفترچه راهنما"

  ٥٠٢فرم تعهد و فرم ( وپرورشآموزشتصوير موافقت كتبي براي شاغلين ادارات دولتي و دبيران.( 

 هاانشگاهد "يشيآزما - يرسم" اي و "يقطع - يرسم" انيمرب ژهيو ازيامت از استفاده يبرا بودن طيشرا واجد بر يمبن يرسم نامهيمعرف تصوير 
 .عالي آموزش مؤسسات و

 

د در غير دانشگاه باشن ، پس از مكاتبه تحصيلخود در حين تحصيلي  هيدييتأپيگير دريافت پاسخ تمامي دانشجويان الزم است : مهم ركتذ
 نخواهد بود.  ريپذامكانامكان فراغت از تحصيل شدن دانشجو و صدور مدرك اين صورت 
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 ورود به سامانه گلستان يبرا ياربركافت نام يدر .٢

  ده است:يف گردير تعريل زكجهت ورود به سامانه گلستان به ش ازيموردناطالعات 

 :كد ملي   شناسه كاربريu011 

 :كد ملي  گذرواژه  

  :باشديمر يبه شرح ز ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩كد ملي  يورود شخص ياطالعات الزم برامثال: 

 :شناسه كاربري  u0110123456789  

 :0123456789 گذرواژه  

ر به نشاني زي سامانه جامع دانشگاهي گلستانو از طريق زمانبندي غير حضوري) بر اساس جدول (نام الكترونيكي ثبت  .٣
 انجام مي شود:

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

 الزامي است شدگانرفتهيپذالكترونيكي كليه  نامثبت. 

 الي  ١٣/٠٦/١١٤٠ مورخ يكشنبهاز روز  دكتري يليمقطع تحص يبرا الكترونيكي نامثبتزه زماني با
  :باشدمير يز  يبندزمانبر اساس جدول   ١٦/٠٦/١١٤٠ خمور  چهارشنبه

  

  
  
  

  
  
  
  

  تماس  ٠٥٤- ٣١١٣٦٢٥٨با تلفن  الذكرفوق يهاخيدر تاردكتري غيرحضوري در مقطع  نامثبتدر صورت پرسش در خصوص
 د.يحاصل نماي

 تماس  ٠٥٤- ٣١١٣٦٢٧٨يا  ٠٥٤ -٣١١٣٦٢٨٧تلفن گلستان با  يبه سامانه جامع آموزش يدر صورت بروز مشكل در دسترس
 د.يحاصل نماي

  سامانه گلستانق ياز طرغيرحضوري (اينترنتي)  نامثبت يبندزمانجدول 

  به ترتيب حرف اول نام خانوادگي  تاريخ
  الف ب پ ت ث ح ج  ١٣/٠٦/١٤٠١
  ح خ د ذ ر ز ژ س ش  ١٤/٠٦/١٤٠١
  ض ط ظ ع غ ف ق كص   ١٥/٠٦/١٤٠١

  گ ل م ن و ه ي ١٤٠١/٠٦/١٦
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 ارسال فيزيكي اصل مدارك و قطعي كردن ثبتنام

فرصت  ١٥/٧٠/١٤٠١لغايت  ١٤/٠٦/١٤٠١غيرحضوري از تاريخ  نامثبتپس از اتمام عزيز  شدگانرفتهيپذ، نامثبتقطعي شدن براي 

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

عمل خواهد آمد. الزم است دانشجويان محترم به همراه مدارك به شرح ه دانشجو لغو و از ادامه تحصيل وفق مقررات جلوگيري ب

حضوري  صورتبهمدارك زير به دفاتر پست شهرستان محل زندگي خود (حتي ساكنين شهر زاهدان) مراجعه نمايند.  ستيلچك

از مدارك خود كپي برابر اصل تهيه و نزد خود نگه داريد. مدارك تحويل گرفته شده تا زمان  حتماًريافت نخواهد شد. قبل از ارسال د

 تحصيل ادامه از و لغو دانشجو قبولي شده، اعالم زمان تا مدارك دريافت عدم صورت در فراغت از تحصيلي عودت داده نخواهد شد.

  .آمد خواهد عمل به جلوگيري مقررات وفق

   ق واحدهاي پستي در سراسر كشورياز طر ياصل مدارك ارسال ستيلچك
  دكتريدر مقطع 

 (يكسري) تصوير تمامي صفحات شناسنامه  

 (پشت و رو، يكسري) تصوير كارت ملي  

  شدهيسينوپشتدو قطعه عكس  

 آن يا    از كپي يك به همراه مدرك دانشنامه كارشناسي اصل  گواهي موقت كارشناسي  به همراه يك كپي از آناصل  

 آن يا    از كپي يك به همراه ارشد مدرك دانشنامه كارشناسي اصل  به همراه يك كپي از آنارشد گواهي موقت كارشناسي اصل  

 در  "فرم مخصوص معدل". (اندنمودهفرم معدل براي دانشجويان سال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) كه در سامانه بارگذاري  اصل
اصل دانشنامه يا اصل  ستيبايماين دسته از دانشجويان نيز ). باشديمموجود  "دكترينام و شركت در آزمون ثبت يدفترچه راهنما" ٧٣صفحه 

  پست نمايند. ١٥/٧/١٤٠١خود را به همراه ساير مدارك حداكثر تا تاريخ  ارشد گواهي موقت مقاطع كارشناسي

  شده دارندگان دانشنامه. امضامهر و  نمراتزيراصل  

  (پايان خدمت/معافيت)  برابر اصل شده  فهيوظنظامتصوير مدرك  ١٠معافيت تحصيلي دريافتي از سامانه پليس  هيدييتأنامه اصل يا+ 
https://services.epolice.ir 

 دانشجو) يامضاتعهد تكميل شده و چاپ شده از پذيرش اينترنتي (با  يهافرم  

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

  .باشديم يالزام كت مداركو تلفن همراه در پشت پا يلي، مقطع تحصيقبول و گرايش ، رشتهيي، شماره دانشجويخانوادگ درج نام و نام

  
 - يازمان مركزس -ن دانشگاه سيستان و بلوچستا -ن هرستان زاهداش -ن آدرس پستي: استان سيستان و بلوچستا

  ٩٨١٣٥-٩٨٧صندوق پستي:  - ياداره كل تحصيالت تكميل - يحوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميل
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 تذكرات خيلي مهم

انصراف  منزلهدر بازه زماني اعالم شده به  ،غيرحضوري نامثبت جهتبه سامانه جامع آموزشي گلستان  عدم مراجعه -١

 .و دانشگاه در قبال تبعات احتمالي آن مسئوليتي بر عهده ندارد شوديمتلقي  از تحصيل

مدارك خود را  دييتأوضعيت  مستمر به طوردر سيستم گلستان،  بارگذاري مدارك الزم است پس از شدگانرفتهيپذ -٢

 .گردد ريپذامكان اوليهپذيرش  و نامثبتو نواقص احتمالي را برطرف نمايند تا مراحل بعدي  كنترل

 آدرس به 10+پليس درگاه خدمات مراجعه به بايستي با  (آقايان)، فهيوظنظاممشمول  شدگانرفتهيپذ -٣

https://services.epolice.ir در سامانه گلستان و رسيد ثبت درخواست خود را  د؛درخواست خود را ثبت نماين

هده به ع نامثبتنهايي  دييتأو معافيت تحصيلي  ناشي از عدم پيگيريب قدر غير اين صورت عوا؛ بارگذاري نمايد

 .باشدشخص دانشجو مي

نسبت به ثبت درخواست + ١٠دفاتر پليس باشند الزم است با مراجعه به مي  سربازي خدمتدرحال كه يشدگانرفتهيپذ -٤

 .ترخيص و معافيت اقدام نمايند

دانشجويان محترم  ؛ لذاباشدمي نامثبتقطعي شدن و منوط به  مشروط صورتبهدانشجويان در ترم جاري  نامثبت  -٥

فرصت  ١٥/٠٧/١٤٠١لغايت  ١٤/٠٦/١٤٠١خود، از تاريخ  نامثبتغيرحضوري و جهت قطعي شدن  نامثبتپس از اتمام 

ادامه تحصيل در صورت عدم دريافت مدارك تا زمان اعالم شده، قبولي دانشجو لغو و از ارسال فيزيكي مدارك را دارند. 

 وفق مقررات جلوگيري به عمل خواهد آمد.

 الكترونيكي نامثبتوجود مغايرت ميان مدارك ارائه شده از طريق ا يو شده  ارائهمدارك در نقص  بديهي است در صورت -٦

در هر مرحله از (عات ارسالي سازمان سنجش آموزش كشور و مدارك ارسال شده از طريق پست پيشتاز با اطال

  .تلقي شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد كنيلموي كان  نامثبتقبولي دانشجو لغو و  ،)تحصيل

ه مدارك تحويل گرفته شده از جمله اصل مدرك تا زمان فراغت از تحصيلي عودت داده نخواهد شد لذا كن يا بهباتوجه -٧

  تهيه و نزد خود نگه داريد. كپي برابر اصل از مدارك خود 

 .باشديمممنوع  دكتريدر مقطع انتقال و مهماني  تغيير رشته،هرگونه   -٨

 تماس حاصل نمايند. ٠٥٤- ٣١١٣٦٤٠٩در خصوص مسائل وام با تلفن  -٩
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 انتخاب واحد و شركت در كالسهاي درسي 

م اعالهاي آموزشي پس از بوده و توسط كارشناسان گروهغيرحضوري و الكترونيكي  صورتبهدانشجويان محترم انتخاب واحد  -١

  پذيرد.در سامانه گلستان صورت مينام الكترونيكي نهايي ثبت دييتأ

 باشد.مي يحضور صورتبه ١٩/٠٦/١٤٠١شنبه مورخ از روز  ١٤٠٢-١٤٠١هاي دروس نيمسال اول شروع و تشكيل كالس -٢

  

  

 يليتكم التيو تحص يمختلف معاونت آموزش يهاحوزهو مطالب مرتبط با  يآموزش يهاهياطالعاخبار،  نياز آخر يآگاه يراب

.ديير رجوع نمايستان و بلوچستان به آدرس زيدانشگاه س  

www.usb.ac.ir/academics 

  
  
  
  
  
 
  

  موفق باشيد
  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان      

 

 

 


