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 استفاده از روش ... •

 حصول به محصول با درصد خلوص .... •

 تولید  •

 خصوصیات •

 

در بازه زمانی  ۱۴۰۲ -۱۴۰۱نیمسال دوم سال تحصیلی  )انتخاب واحد(ثبت نام  :به اطالع دانشجویان گرامی کلیه مقاطع تحصیلی می رساند 

 :خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید .شودبرگزار می  ۱۴۰۱ /۱۱/۱۱لغایت  ۱۴۰۱ /۰8/۱۱روزه از تاریخ  پنج

  انتخاب واحد( نام ثبت ،مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۲۱بر اساس ماده(  

 .شود می محسوب تحصیل از انصراف تحصیلی، نیمسال هر در دانشجو نکردن

  برای  شده باشد. در غیر اینصورتتوسط اساتید محترم تعیین تکلیف  )انتخاب واحد( نام ثبتمی بایست تا قبل از دانشجو کلیه نمرات

 .نمره صفر درج خواهد شدو که نمره ای اعالم نشده  باشد بر اساس قانون از دنشجدروسی 

  در صورت عدم تمدید و ماقبل؛  98و ماقبل؛ و کارشناسی ارشد ورودی مهرماه  ۱396دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری ورودی

  .نخواهند بود نام )انتخاب واحد( قادر به انجام ثبتسنوات تحصیلی در موعد مقرر، 

 امکان پذیر است ۱۴۰۱ /۰۵/۱۱ از روز چهارشنبه سامانه گلستان ۵9گزارش شماره مشاهده  کسب اطالع از روز و ساعت ثبت نام از طریق. 

 امکان ثبت و حذف درس و  ساعت 7۲به مدت  (شودزمانی که فایل ثبت نام دانشجو باز می)ای هر دانشجو از شروع ساعت ثبت نام بر

 .انجام تغییرات مورد نظر میسر است

  حذف گروه های زیر حد  ،ایجاد گروه جدید ،اضافه نمودن ظرفیت :روز ثبت نام تغییرات دروس مانند ۴با توجه به اینکه ممکن است طی

دانشجویان گرامی جهت اطالع از این تغییرات و اصالح به موقع برنامه درسی  ؛انجام پذیرد.... و  ،تغییر ساعت ارائه و زمان امتحان ،نصاب

چندین بار کنترل  ((7۴)گزارش  جهت رفع خطاها و اشکاالت احتمالی)و فرم ثبت نام خود را (  ۱۱۰گزارش )برنامه ارائه دروس  ،خود

 .تا در صورت نیاز بتوانند تغییرات مورد نظر را به موقع ثبت کنند ؛نمایند

  می باشد 1۴۰1 /16/11 زمان شروع کالس ها روز یکشنبه. 

  اجرا خواهد شد 1۴۰1 /۰2/12لغایت  1۴۰1 /3۰/11از تاریخ  (حذف و اضافه)ترمیم.  

 راهنمای مجوز درخواست مجوز ثبت نام را مطالعه فرمایید ،جهت اطالع از چگونگی ارسال درخواست استثنا. 

 شود تاکید می شود کلیه مراحل ثبت نام و ترمیم به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه گلستان انجام می. 

  شهریه مطابق با اطالعیه های مربوطه و از طریق پرداخت الکترونیکی سامانه جامع گلستان قبل از ثبت نام الزامی استپرداخت. 

تان و دانشگاه سیس یآموزش مدیریت امورجهت کسب اطالع از تقویم آموزشی و سایر اطالعیه های مربوطه می توانید به وب سایت 

 .مراجعه فرمایید https://www.usb.ac.ir/education بلوچستان به آدرس

 دانشگاه امور آموزشیمدیریت 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 1۴۰2 -1۴۰1اطالعیه مهم آموزشی پیرامون ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 


