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  .فرمائيداست، لطفا به دقت مطالعه صفحه تنظيم شده  تفهاين اطالعيه در 

ميبلوچستان، به اطالع  و سيستاندانشگاه  كارشناسي تحصيلي شدگان محترم مقطعپذيرفتهآرزوي سالمتي به  و تبريك ضمن

. نيازي به مراجعه حضوري وجود نداردگيرد و الكترونيكي و غيرحضوري صورت مي به صورت كامالًاوليه نام رساند تمامي مراحل ثبت

از طريق مراكز پستي » ارسال مدارك فيزيكينام نهايي و ثبت«و  الكترونيكيبه صورت  »حضوريثبت نام غير«نام طي دو مرحله ثبت

  د شد.توسط دانشجو طي مراحل ذيل انجام خواه پست پيشتازو 

  

   ١٤٠١سال كارشناسي عيه ثبت نام از دانشجويان نوورود مقطع اطال

 هاي درسي السو انتخاب واحد و شروع ك
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  مراحل ثبت نام غيرحضوري

 ثبت و بارگذاري در سامانه گلستان جهتسازي مدارك الزم آمادهاسكن و  .١

 :نام غيرحضوريمدارك مورد نياز براي ثبت

 تعهد صحت و اصالت مدارك و فرم شدهفرم تكميل( نامگلستان در زمان ثبتشده در سامانه هاي مشخصتكميل و بارگذاري تمامي فرم 

جانباز، رزمنده و يا سهميه ،، شاهد، ايثارگر، آزاده١هاي منطقه شدگان دوره روزانه جهت اخذ تعهد از سهميهمخصوص پذيرفته

 )٣و   ٢هاي منطقه 

 .بارگذاري نمايد مجددًا در سامانه گلستان تكميل وگرفته، سپس  گلستان پرينتسامانه را از  مذكوردانشجو بايد فرم 

 جديد عكس 

  تصوير تمام صفحات شناسنامه دانشجو 

 پشت و رو( تصوير كارت ملي( 

 دانشگاهيپيش اصل يا گواهي موقت مدرك 

 دانشگاهيريزنمرات پيش 

  ديپلم متوسطهمدرك اصل يا گواهي موقت 

  :حداكثر  بايستاند، ميديپلم بوده مقطع آخر سال آموز دانش آزمون، در شركت براي نامثبت زمان در كه شدگانيپذيرفتهتبصره
 ها وجود نخواهد داشت. التحصيل شده باشند. در غير اينصورت وفق مقررات امكان ادامه تحصيل آنفارغ ٣١/٦/١٤٠١تا تاريخ 

 ريزنمرات سه ساله ديپلمهاي دهم تا دوازدهم يا گواهي كلي سوابق تحصيلي پايه 

  ييديه تحصيليارسيد تكد رهگيري 

يا مدرك پيش ٦-٣-٣ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام  مدرك مشخصات نيبه صورت آنالنام در فرايند ثبتدانشجو بايد 

 دينما ثبتسامانه گلستان  شده را دركد پيگيري دريافتو  ليتكم http://emt.medu.irدر آدرس خود را  ٥-٣-٤دانشگاهي نظام 

 .بارگذاري نمايد در سامانه گلستان مدارك سايررسيد آن را همراه  و

 سايتدر  جسم سالمت پايش حطر جهتترم حم نپذيرفتهشدگا https://portal.saorg.ir/physicalhealth نمايند مثبتنا .

 پرسشنامه تكميل به نسبتو  جعهامر https://portal.saorg.ir/mentalhealthآدرس  بهروان  سالمت پايش ايبر همچنين

 .نمايند امقدروان ا سالمت
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 معافيت تحصيلي نظام وظيفه جهت برادران  رسيد م يائكارت پايان خدمت يا معافيت دا 

در اسرع وقت (حداكثر  يليتحص تياخذ معاف يملزم هستند برا باشند،يم تيمعاف ايخدمت و  انيكه فاقد كارت پا يشدگانرفتهيپذ 

و رسيد  ؛ندي/)اقدام نماhttps://services.epolice.ir( (سخا) يانتظام يكيسامانه خدمات الكترون قياز طر) ٠٦/٠٧/١٤٠١ خيتا تار

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

 خيگلستان، حداكثر تا تارسامانه مدارك فوق در  يپس از بارگذار زين باشنديم يخدمت سرباز نيكه در ح يشدگانرفتهيدر مورد پذ 

 .ندينما/) اقدام https://services.epolice.ir(سخا) ( يانتظام يكيسامانه خدمات الكترون قياز طر ٠٦/٠٧/١٤٠١

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

 

   
 ورود به سامانه گلستاندريافت نام كاربري براي  .٢

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

 b011شماره داوطلبي  :مهرورودي شناسه كاربري براي دانشجويان 

 b012شماره داوطلبي  :بهمنورودي شناسه كاربري براي دانشجويان 

  ).ذكر گردد ملي با صفر شروع مي شود نبايستي صفر آن كد  گر(ا دانشجو كد ملي گذرواژه:

  

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

https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm  
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 شدگان الزامي استنام الكترونيكي كليه پذيرفتهثبت. 

 روز الي ٠٢/٧٠/١٤٠١ مورخ شنبهاز روز كارشناسي براي مقطع تحصيلي  الكترونيكي نامزه زماني ثبتبا
  :باشدميبندي زير بر اساس جدول زمان  ٦٠/٧٠/١٤٠١ خمور چهارشنبه

  

  
  
  

  
  
  
  

 

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

 ٠٥٤- ٣١١٣٦٢٧٨ هايبا تلفن غيرحضوري صرفاًالكترونيكي نام در خصوص ثبت   
 هاي ذيلبا تلفنو مسائل وام و خوابگاه  تحويل مدارك فيزيكيهاي آموزشي، نامهآيين پرسش راجع به در صورت:  

o هاي ادبيات، الهيات، علوم تربيتي و روانشناسي و صنعت و معدن خاش:  هاي دانشكدهكارشناسان آموزشي رشته

٠٥٤ - ٣١١٣٦٥٨٤ - ٣١١٣٦٢٨٤  

o هاي اقتصاد و مديريت، برق و كامپيوتر، مهندسي، علوم پايه، هنر: هاي دانشكدهرشته كارشناسان آموزشي

٣١١٣٦٥٨٣-٠٥٤ – ٣١١٣٦٢٨٩   

o ٠٥٤-٣١١٣٦٢٩٠:  هاي جغرافيا و رياضياي دانشكدههرشتهكارشناس نام و اداره پذيرش و ثبتآموزشي  كارشناس  

o  ٠٥٤-٣١١٣٢٠١٠ميز خدمت 

 

 

  سامانه گلستاناز طريق غيرحضوري (اينترنتي) جدول زمانبندي ثبت نام 

  به ترتيب حرف اول نام خانوادگي  تاريخ
  الف ب پ ت ث ح ج  ٠٢/٧٠/١٤٠١
  ح خ د ذ ر ز ژ س ش  ٠٣/٧٠/١٤٠١
  ص ض ط ظ ع غ ف ق ك  ٠٤/٧٠/١٤٠١

  گ ل م ن و ه ي ١٤٠١/٠٧/٠٥
  كليه افراد جامانده ١٤٠١/٠٧/٠٦
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 ارسال فيزيكي اصل مدارك و قطعي كردن ثبت نام

فرصت  ٣٠/٨٠/١٤٠١لغايت  ١٤/٨٠/١٤٠١پس از اتمام ثبت نام غيرحضوري از تاريخ شدگان عزيز  ، پذيرفتهنامقطعي شدن ثبتبراي 

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

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

مدارك به صورت حضوري هرستان محل زندگي خود (حتي ساكنين شهر زاهدان) مراجعه نمايند. چك ليست زير به دفاتر پست ش

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 

 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

 -اداره كل آموزش -دانشگاه سيستان و بلوچستان -زاهدان -سيستان و بلوچستان استانآدرس پستي: 

  ٩٨١٦٧٤٥٦٣٩، كدپستي ٩٨١٣٥-٩٨٧صندوق پستي 

 انتخاب واحد و شركت در كالس هاي درسي 

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

  پذيرد.در سامانه گلستان صورت مينام الكترونيكي تاييد نهايي ثبت

 باشد.مي يحضوربه صورت  ٠٩/٧٠/١٤٠١شنبه مورخ از روز  ١١٤٠-٢١٤٠هاي دروس نيمسال اول شروع و تشكيل كالس -٢
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  چك ليست اصل مدارك ارسالي از طريق واحدهاي پستي در سراسر كشور براي مقطع كارشناسي

  گلستان كه اطالعات دانشجو در آن ثبت شده است. سامانهاز  ١٨٠٠يك نسخه پرينت گزارش  
  ٦-٣-٣ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام مدرك اصل يا گواهي موقت 
 ديپلممدرك  اصل ريز نمراتهاي دهم تا دوازدهم يا  اصل گواهي كلي سوابق تحصيلي پايه  
 ٥-٣-٤التحصيالن نظام دانشگاهي براي فارغاصل يا گواهي موقت مدرك ديپلم و اصل يا گواهي موقت مدرك پيش 
 ٥-٣-٤التحصيالن نظام دانشگاهي براي فارغاصل ريز نمرات ديپلم و پيش  
 هاهنرستان ٥-٣-٤التحصيالن نظام اي براي فارغهاي فني و حرفهكارداني پيوسته آموزشكده اصل و يا گواهي موقت مدرك پايان دوره 
  شده از دريافت   ٥-٣-٤نظام دانشگاهي پيش مدركيا  ٦-٣-٣ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام  مدركتحصيلي  هتأييديكد رهگيري

 نام الكترونيكيدر طي فرايند ثبت https://emt.medu.irآدرس 

 ١٠تاييديه معافيت تحصيلي دريافتي از سامانه پليس  رسيد)  يا اصل دايم /معافيتيا (پايان خدمتبرابر اصل شده  تصوير مدرك نظام وظيفه+ 
 https://services.epolice.ir از آدرس 

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

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

 (يكسري) تصوير تمامي صفحات شناسنامه  

 (پشت و رو، يكسري) تصوير كارت ملي  

  يا موافقت كتبي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع (براي كارمندان دولت).اصل حكم مرخصي ساالنه و  

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

  
رشته                    مقطع كارشناسي به شماره تلفن همراه                              اينجانب                                 به شماره دانشجويي               

موارد تيك خورده در اين فرم را به اداره پست شهرستان ......................... ،نمايمضمن تعهد اصالت و صحت مدارك فوق تاييد مي

  تحويل نمودم.

  مدارك فوق از متقاضي دريافت شد.                       نام و نام خانوادگي دانشجو:       

  امضاء:                                                               نام و نام خانوادگي و امضاء متصدي اداره پست:

  



 

 www.usb.ac.ir/academics      آموزش خالق و اثربخش

  تذكرات خيلي مهم

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

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

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

هده به عو تاييد نهايي ثبت نام معافيت تحصيلي  ب ناشي از عدم پيگيريقدر غير اين صورت عوا؛ بارگذاري نمايد
 .باشدشخص دانشجو مي

نسبت به ثبت + ١٠دفاتر پليس باشند الزم است با مراجعه به مي  خدمت سربازيدر حال  شدگاني كهپذيرفته -٤
 .درخواست ترخيص و معافيت اقدام نمايند

لذا دانشجويان محترم  .باشدميقطعي شدن ثبت نام و منوط به  مشروط دانشجويان در ترم جاري به صورتنام ثبت  -٥
فرصت  ٣٠/٨٠/١٤٠١لغايت  ١٤/٨٠/١٤٠١پس از اتمام ثبت نام غيرحضوري و جهت قطعي شدن ثبت نام خود، از تاريخ 

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

وجود مغايرت ميان مدارك ارائه شده از طريق ثبت نام الكترونيكي و يا ه شده ئمدارك ارادر نقص  بديهي است در صورت -٦
در هر مرحله از (موزش كشور عات ارسالي سازمان سنجش آو مدارك ارسال شده از طريق پست پيشتاز با اطال

  .قبولي دانشجو لغو و ثبت نام وي كان لم يكن تلقي شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد، )تحصيل
ه اصل مدرك تا زمان فراغت از تحصيلي عودت داده نخواهد شد كه مدارك تحويل گرفته شده از جملبا توجه به اين  -٧

  تهيه و نزد خود نگه داريد. كپي برابر اصل لذا از مدارك خود 
 باشد.ميممنوع ترم جاري در مقطع كارشناسي انتقال و مهماني  تغيير رشته،هرگونه   -٨

  باشد.مي يحضوربه صورت  ٠٩/٠٧/١٤٠١شنبه مورخ از روز  ١٤٠١-١٤٠٢هاي دروس نيمسال اول شروع و تشكيل كالس -٩

 

دانشگاه سيستان و  يمختلف معاونت آموزش يو مطالب مرتبط با حوزه ها يآموزش يها هياخبار، اطالع نياز آخر يآگاه يراب
.دييبلوچستان به آدرس زير رجوع نما  

www.usb.ac.ir/academics 

 موفق باشيد

 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان      


