اطﻼعيه ثبت نام از دانشجويان نوورود مقطع كارشناسي سال ١٤٠١
و انتخاب واحد و شروع كﻼس هاي درسي
اين اطﻼعيه در ﻫﻔﺖ صﻔحه تنظيم شده اسﺖ ،لطﻔا به دقﺖ مطالعه فرمائيد.
ﺿﻤن تبريك و آرزوي سﻼمتي به پذيرفتهشدگان محترم مقطع تحصيلي كارشناسي دانشگاه سيستان و بلوچستان ،به اطﻼع مي
رساند تﻤامي مراحل ثبﺖنام اوليه به صورت كامﻼً الكترونيكي و غيرحضوري صورت ميگيرد و نيازي به مراجعه حضوري وجود ندارد.
ثبﺖنام طي دو مرحله »ثبﺖ نام غيرحضوري« به صورت الكترونيكي و »ثبﺖنام نهايي و ارسال مدارك فيزيكي« از طريق مراكز پستي
و پسﺖ پيشتاز توسط دانشجو طي مراحل ذيل انجام خواﻫد شد.
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مراحل ثبت نام غيرحضوري
 .١اسكن و آمادهسازي مدارك ﻻزم جهﺖ ثبﺖ و بارگذاري در سامانه گلستان
مدارك مورد نياز براي ثبتنام غيرحضوري:


تكميل و بارگذاري تمامي فرمهاي مشخصشده در سامانه گلستان در زمان ثبتنام )فرم تكﻤيلشده تعهد صحﺖ و اصالﺖ مدارك و فرم
مخصوص پذيرفتهشدگان دوره روزانه جهﺖ اخذ تعهد از سهﻤيهﻫاي منطقه  ،١شاﻫد ،ايثارگر ،آزاده ،جانباز ،رزمنده و يا سهﻤيه
ﻫاي منطقه  ٢و (٣

دانشجو بايد فرم مذكور را از سامانه گلستان پرينﺖ گرفته ،سﭙﺲ تكﻤيل و مجدد ًا در سامانه گلستان بارگذاري نﻤايد.


عكﺲ جديد



تصوير تﻤام صﻔحات شناسنامه دانشجو



تصوير كارت ملي )پشﺖ و رو(



اصل يا گواﻫي موقﺖ مدرك پيشدانشگاﻫي



ريزنﻤرات پيشدانشگاﻫي



اصل يا گواﻫي موقﺖ مدرك ديﭙلم متوسطه



تبصره :پذيرفتهشدگاني كه در زمان ثبﺖنام براي شركﺖ در آزمون ،دانش آموز سال آخر مقطع ديﭙلم بودهاند ،ميبايسﺖ حداكثر



گواﻫي كلي سوابق تحصيلي پايهﻫاي دﻫم تا دوازدﻫم يا ريزنﻤرات سه ساله ديﭙلم



كد رﻫگيري رسيد تاييديه تحصيلي

تا تاريخ  ١٤٠١/٦/٣١فارغ التحصيل شده باشند .در غير اينصورت وفق مقررات امكان ادامه تحصيل آنﻫا وجود نخواﻫد داشﺖ.

دانشجو بايد در فرايند ثبﺖنام به صورت آنﻼين مشخصات مدرك ديﭙلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام  ٦-٣-٣يا مدرك پيش
دانشگاﻫي نظام  ٥-٣-٤خود را در آدرس  http://emt.medu.irتكﻤيل و كد پيگيري دريافﺖشده را در سامانه گلستان ثبﺖ نﻤايد
و رسيد آن را ﻫﻤراه ساير مدارك در سامانه گلستان بارگذاري نﻤايد.
 پذيرفتهشدگان محترم جهﺖ طرح پايش سﻼمﺖ جسم در سايﺖ  https://portal.saorg.ir/physicalhealthثبﺖنام نﻤايند.
ﻫﻤچنين براي پايش سﻼمﺖ روان به آدرس  https://portal.saorg.ir/mentalhealthمراجعه و نسبﺖ به تكﻤيل پرسشنامه
سﻼمﺖ روان اقدام نﻤايند.
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كارت پايان خدمﺖ يا معافيﺖ دائم يا رسيد معافيﺖ تحصيلي نظام وظيﻔه جهﺖ برادران

پذيرفتهشدگاني كه فاقد كارت پايان خدمﺖ و يا معافيﺖ ميباشند ،ملزم ﻫستند براي اخذ معافيﺖ تحصيلي در اسرع وقﺖ )حداكثر
تا تاريخ  (١٤٠١/٠٧/٠٦از طريق سامانه خدمات الكترونيكي انتظامي )سخا( )(/https://services.epolice.irاقدام نﻤايند؛ و رسيد
ثبﺖ درخواسﺖ خود را در سامانه گلستان بارگذاري نﻤايد) .جهﺖ ورود به درگاه مذكور از گزينه فراموشي كلﻤه عبور استﻔاده شود(.
در مورد پذيرفتهشدگاني كه در حين خدمﺖ سربازي ميباشند نيز پﺲ از بارگذاري مدارك فوق در سامانه گلستان ،حداكثر تا تاريخ
 ١٤٠١/٠٧/٠٦از طريق سامانه خدمات الكترونيكي انتظامي )سخا( ) (/https://services.epolice.irاقدام نﻤايند.


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

 .٢دريافﺖ نام كاربري براي ورود به سامانه گلستان
اطﻼعات مورد نياز جهﺖ ورود به سامانه گلستان به شكل زير تعريف گرديده اسﺖ:
شناسه كاربري براي دانشجويان ورودي مهر :شﻤاره داوطلبيb011
شناسه كاربري براي دانشجويان ورودي بهﻤن :شﻤاره داوطلبيb012
گذرواژه :كد ملي دانشجو )اگر كد ملي با صفر شروع مي شود نبايستي صفر آن ذكر گردد(.
 .٣ثبﺖ نام الكترونيكي )غيرحضوري( بر اساس جدول زمانبندي و از طريق سامانه جامع دانشگاﻫي گلستان به نشاني زير
انجام ميشود:
https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm
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ثبﺖنام الكترونيكي كليه پذيرفتهشدگان الزامي اسﺖ.

بازه زماني ثبﺖنام الكترونيكي براي مقطع تحصيلي كارشناسي از روز شنبه مورخ  ١٤٠١/٠٧/٠٢الي روز
چهارشنبه مورخ  ١٤٠١/٠٧/٠٦بر اساس جدول زمانبندي زير ميباشد:

جدول زمانبندي ثبﺖ نام غيرحضوري )اينترنتي( از طريق سامانه گلستان
تاريخ

به ترتيب حرف اول نام خانوادگي

١٤٠١/٠٧/٠٢

الف ب پ ت ث ح ج

١٤٠١/٠٧/٠٣

حخدذرزژسش

١٤٠١/٠٧/٠٤

صضطظعغفقك

١٤٠١/٠٧/٠٥

گلمنوهي

١٤٠١/٠٧/٠٦

كليه افراد جامانده

در صورت بروز مشكل و يا پرسش با توجه به نوع مشكل صرفاً با شﻤاره تلﻔن مربوطه به شرح ليسﺖ ذيل تﻤاس حاصل بﻔرماييد:



در خصوص ثبﺖنام الكترونيكي غيرحضوري صرفاً با تلﻔنﻫاي ٠٥٤- ٣١١٣٦٢٧٨

در صورت پرسش راجع به آييننامهﻫاي آموزشي ،تحويل مدارك فيزيكي و مسائل وام و خوابگاه با تلﻔنﻫاي ذيل:
 oكارشناسان آموزشي رشتهﻫاي دانشكده ﻫاي ادبيات ،الهيات ،علوم تربيتي و روانشناسي و صنعﺖ و معدن خاش:
٠٥٤ - ٣١١٣٦٥٨٤ - ٣١١٣٦٢٨٤
 oكارشناسان آموزشي رشتهﻫاي دانشكدهﻫاي اقتصاد و مديريﺖ ،برق و كامﭙيوتر ،مهندسي ،علوم پايه ،ﻫنر:
٣١١٣٦٥٨٣-٠٥٤ – ٣١١٣٦٢٨٩
 oكارشناس آموزشي اداره پذيرش و ثبﺖنام و كارشناس رشتهﻫاي دانشكدهﻫاي جغرافيا و رياﺿي٠٥٤-٣١١٣٦٢٩٠ :
 oميز خدمﺖ ٠٥٤-٣١١٣٢٠١٠
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ارسال فيزيكي اصل مدارك و قطعي كردن ثبت نام
براي قطعي شدن ثبﺖنام ،پذيرفته شدگان عزيز پﺲ از اتﻤام ثبﺖ نام غيرحضوري از تاريخ  ١٤٠١/٠٨/١٤لغايﺖ  ١٤٠١/٠٨/٣٠فرصﺖ
ارسال فيزيكي مدارك فهرسﺖ شده ذيل را دارند ،در صورت عدم دريافﺖ مدارك تا زمان اعﻼم شده فوق يا نقص در مدارك ،قبولي
دانشجو لغو و از ادامه تحصيل وفق مقررات جلوگيري به عﻤل خواﻫد آمد .ﻻزم اسﺖ دانشجويان محترم به ﻫﻤراه مدارك به شرح
چك ليسﺖ زير به دفاتر پسﺖ ش هرستان محل زندگي خود )حتي ساكنين شهر زاﻫدان( مراجعه نﻤايند .مدارك به صورت حضوري
دريافﺖ نخواﻫد شد .قبل از ارسال حتﻤا از مدارك خود كﭙي برابر اصل تهيه و نزد خود نگه داريد .مدارك تحويل گرفته شده تا زمان
فراغﺖ از تحصيلي عودت داده نخواﻫد شد .در صورت عدم دريافﺖ مدارك تا زمان اعﻼم شده ،قبولي دانشجو لغو و از ادامه تحصيل
وفق مقررات جلوگيري به عﻤل خواﻫد آمد.
آدرس پستي :استان سيستان و بلوچستان -زاﻫدان -دانشگاه سيستان و بلوچستان -اداره كل آموزش-
صندوق پستي  ،٩٨١٣٥-٩٨٧كدپستي ٩٨١٦٧٤٥٦٣٩
انتخاب واحد و شركت در كﻼس هاي درسي
 -١انتخاب واحد دانشجويان محترم به صورت غيرحضوري و الكترونيكي بوده و توسط كارشناسان گروهﻫاي آموزشي پﺲ از اعﻼم
تاييد نهايي ثبﺖنام الكترونيكي در سامانه گلستان صورت ميپذيرد.
 -٢شروع و تشكيل كﻼسﻫاي دروس نيﻤسال اول  ١٤٠١-١٤٠٢از روز شنبه مورخ  ١٤٠١/٠٧/٠٩به صورت حضوري ميباشد.
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چك ليسﺖ اصل مدارك ارسالي از طريق واحدﻫاي پستي در سراسر كشور براي مقطع كارشناسي
 يك نسخه پرينت گزارش  ١٨٠٠از سامانه گلستان كه اطﻼعات دانشجو در آن ثبت شده است.
 اصل يا گواهي موقت مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام ٦-٣-٣
 اصل گواهي كلي سوابق تحصيلي پايه هاي دهم تا دوازدهم يا اصل ريز نمرات مدرك ديپلم
 اصل يا گواهي موقت مدرك ديپلم و اصل يا گواهي موقت مدرك پيشدانشگاهي براي فارغالتحصيﻼن نظام ٥-٣-٤
 اصل ريز نمرات ديپلم و پيشدانشگاهي براي فارغالتحصيﻼن نظام ٥-٣-٤
 اصل و يا گواهي موقت مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي براي فارغالتحصيﻼن نظام  ٥-٣-٤هنرستانها
 كد رهگيري تأييديه تحصيلي مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام  ٦-٣-٣يا مدرك پيشدانشگاهي نظام  ٥-٣-٤دريافتشده از
آدرس  https://emt.medu.irدر طي فرايند ثبتنام الكترونيكي
 تصوير مدرك نظام وظيفه برابر اصل شده )پايان خدمت يا/معافيت دايم( يا اصل رسيد تاييديه معافيت تحصيلي دريافتي از سامانه پليس +١٠
از آدرس https://services.epolice.ir
 فرم هاي تعهد تكميل شده و چاپ شده از پذيرش اينترنتي )با امضاء دانشجو(
 اصل موافقت كتبي براي شاغلين ادارات دولتي و دبيران آموزش و پرورش )فرم تعهد و فرم .(٥٠٢
 تصوير تمامي صفحات شناسنامه )يكسري(
 تصوير كارت ملي )پشت و رو ،يكسري(
 اصل حكم مرخصي ساﻻنه و يا موافقت كتبي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع )براي كارمندان دولت(.
درج نام و نام خانوادگي ،شﻤاره دانشجويي ،رشته قبولي ،مقطع تحصيلي و تلﻔن ﻫﻤراه در پشﺖ پاكﺖ ارسال مدارك الزامي مي باشد.

اينجانب

به شﻤاره دانشجويي

رشته

مقطع كارشناسي به شﻤاره تلﻔن ﻫﻤراه

ﺿﻤن تعهد اصالﺖ و صحﺖ مدارك فوق تاييد مينﻤايم،موارد تيك خورده در اين فرم را به اداره پسﺖ شهرستان .........................
تحويل نﻤودم.
نام و نام خانوادگي دانشجو:

مدارك فوق از متقاﺿي دريافﺖ شد.

امضاء:

نام و نام خانوادگي و امضاء متصدي اداره پسﺖ:
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تذكرات خيلي مهم
 -١عدم مراجعه به سامانه جامع آموزشي گلستان جهﺖ ثبﺖ نام غيرحضوري ،در بازه زماني اعﻼم شده به منزله انصراف
از تحصيل تلقي مي شود و دانشگاه در قبال تبعات احتﻤالي آن مسئوليتي بر عهده ندارد.

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

 -٣پذيرفته شدگان مشﻤول نظام وظيﻔه )آقايان( ،بايستي با مراجعه به درگاه خدمات پليﺲ  +10به آدرس
 https://services.epolice.irدرخواسﺖ خود را ثبﺖ نﻤايند؛ و رسيد ثبﺖ درخواسﺖ خود را در سامانه گلستان

بارگذاري نﻤايد؛ در غير اين صورت عواقب ناشي از عدم پيگيري معافيﺖ تحصيلي و تاييد نهايي ثبﺖ نام به عهده
شخص دانشجو ميباشد.

 -٤پذيرفتهشدگاني كه در حال خدمﺖ سربازي ميباشند ﻻزم اسﺖ با مراجعه به دفاتر پليﺲ  +١٠نسبﺖ به ثبﺖ
درخواسﺖ ترخيص و معافيﺖ اقدام نﻤايند.

 -٥ثبﺖنام دانشجويان در ترم جاري به صورت مشروط و منوط به قطعي شدن ثبﺖ نام ميباشد .لذا دانشجويان محترم
پﺲ از اتﻤام ثبﺖ نام غيرحضوري و جهﺖ قطعي شدن ثبﺖ نام خود ،از تاريخ  ١٤٠١/٠٨/١٤لغايﺖ  ١٤٠١/٠٨/٣٠فرصﺖ

ارسال فيزيكي مدارك را دارند .در صورت عدم دريافﺖ مدارك تا زمان اعﻼم شده ،قبولي دانشجو لغو و از ادامه تحصيل
وفق مقررات جلوگيري به عﻤل خواﻫد آمد.

 -٦بديهي اسﺖ در صورت نقص در مدارك ارائه شده و يا وجود مغايرت ميان مدارك ارائه شده از طريق ثبﺖ نام الكترونيكي
و مدارك ارسال شده از طريق پسﺖ پيشتاز با اطﻼعات ارسالي سازمان سنجش آموزش كشور )در ﻫر مرحله از

تحصيل( ،قبولي دانشجو لغو و ثبﺖ نام وي كان لم يكن تلقي شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواﻫد شد.

 -٧با توجه به اين كه مدارك تحويل گرفته شده از جﻤل ه اصل مدرك تا زمان فراغﺖ از تحصيلي عودت داده نخواﻫد شد
لذا از مدارك خود كﭙي برابر اصل تهيه و نزد خود نگه داريد.

 -٨ﻫرگونه تغيير رشته ،انتقال و مهﻤاني در مقطع كارشناسي ترم جاري مﻤنوع ميباشد.

 -٩شروع و تشكيل كﻼسﻫاي دروس نيﻤسال اول  ١٤٠١-١٤٠٢از روز شنبه مورخ  ١٤٠١/٠٧/٠٩به صورت حضوري ميباشد.

براي آگاﻫي از آخرين اخبار ،اطﻼعيه ﻫاي آموزشي و مطالب مرتبط با حوزه ﻫاي مختلف معاونﺖ آموزشي دانشگاه سيستان و
بلوچستان به آدرس زير رجوع نﻤاييد.
www.usb.ac.ir/academics
موفق باشيد
معاونﺖ آموزشي و تحصيﻼت تكﻤيلي دانشگاه سيستان و بلوچستان
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