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 بسمه تعالی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 1931سال کارشناسی  مقطع دانشجویان جدیدالوروداطالعیه ثبت نام از 

 (.است لطفا به دقت مطالعه شودصفحه تنظیم شده این اطالعیه در سه)

 

سیستان و  دانشگاهدر  ثبت نامبه اطالع می رساند پذیرفته شدگان عزیز، به آرزوی توفیق  و تبریکعرض ضمن 

  یرد.گانجام می        ویل مدارکحتب :        و     غیر حضوریثبت نام الف :    :در دو مرحله بلوچستان

 

 حضوریغیرثبت نام  الف : 

 :به آدرسگلستان  ی جامعدانشگاه و سامانه سایتاز طریق  توسط دانشجوثبت نام غیر حضوری 
  https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm   

 باشد.می 9۶/۶۰/31ها: شنبهشروع کالس .گیردانجام می 23/۶۰/13 جمعه تا 52/۶۰/31شنبه دو تاریخاز 

 

 به شرح زیر می باشد:  گلستان ی جامعورود به سامانهبرای   واژهگذرو   کاربریشناسه 

  .داوطلبی یدر ادامه شمارهو  b981 مهر ورودی دانشجویان برای کاربری شناسه -

 باشد.می b98165432 باشد، شناسه کاربری 23456 ی شمابه عنوان مثال اگر شماره داوطلب

 .داوطلبی یو در ادامه شماره b982بهمن  ورودی دانشجویان برای کاربری شناسه -

 باشد.می  b98276543 باشد شناسه کاربری 32345 مثال اگر شماره داوطلبی شما به عنوان

  باشد. دانشجو می کدملی واژهگذر

 

 :  جهت ثبت نام گلستانی جامع ورود به سامانهتذکر: دانشجویان قبل از 

ه دقت بگلستان قرار دارد،  ی جامعاول سامانهی صفحه ای ثبت نام غیرحضوری را که درراهنم -1

 مطالعه کنند.

 :تهیه کننداسکن ، ی جامع گلستانسامانهجهت بارگذاری در مدارک زیر از -2

ریزنمرات  ،نامه پیش دانشگاهییا گواهی گواهی ،کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه ،جدید عکس

  .نظام وظیفه ارتک ،ریزنمرات سه ساله دیپلم ،گواهینامه دیپلم متوسطهگواهی یا  ،پیش دانشگاهی

 

پیش یا  وگواهی دیپلم اصل بعد از ثبت نام اینترنتی با در دست داشتن  ورودی مهردانشجویان 

 9۶/۰۶/31شنبه :هاشروع کالس .مراجعه نمایندجهت انتخاب واحد مربوطه به گروه بالفاصله دانشگاهی 

 می باشد.

 

به آموزش  ۶5/11/31 شنبه جهت تحویل مدارکبعد از ثبت نام اینترنتی،  دانشجویان ورودی بهمن

 می باشد. 12/11/31شنبه   ی ترم بهمن،هاکالس، شروع مراجعه کننددانشگاه سیستان و بلوچستان کل 
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جهت بررسی وضعیت  انداخذ کرده 1931 مهراز  مول)برادران( که دیپلم خود را قبلدانشجویان مش

به  1۶/۶1/31 چهارشنبه لغایت ۶۰/۶1/31 شنبه از نظام وظیفه با دردست داشتن مدارک تحصیلی

 . مراجعه نمایند دانشگاه کلآموزش
 

 نکات بسیار مهم:
 با تلفن ،های فوق الذکری در تاریخحضوردر ثبت نام غیر و یا پرسش مشکلهرگونه بروز در صورت  .1

 د.حاصل نماینتماس  51152683-434

  در ثبت نام غیرحضوری، درخواست خوابگاه و وام نیز قابل ثبت می باشد. .6

 د.تماس حاصل نماین 434 – 51152443 تلفن در خصوص مسائل وام با .5

 د.تماس حاصل نماین 434 – 51152448تلفن در خصوص مسائل خوابگاه با  .4

 .باشدامکانپذیر نمیبه هیچ عنوان اول،  در ترمو تغییر رشته مهمانی  انتقال،مرخصی،  .3

 (.باشدمیتحصیلی در هر ترم  15یکی از شروط مهمانی یا انتقال کسب معدل حداقل )الزم به ذکر است، 

تماس  434-51152683با تلفن  62/42/38 شنبهسه در خصوص ثبت نام صرفا از تاریخجهت هرگونه پرسش  .2

 د.مشغول نفرماینهای دانشگاه را تلفند و سایر حاصل نماین

 http://www.usb.ac.ir به نشانی   دانشگاه،  آئین نامه های آموزشی ه می گردد، جهت اطالع ازتوصی .1

م زیرا عد مراجعه نماییدـ مدیریت خدمات آموزشی  و تحصیالت تکمیلی معاونت ها ـ معاونت آموزشیمنوی 

  .شودنمی مانع اجرای قانون ،اطالع از آیین نامه

 

 حویل مدارکت ب :

 مراجعه کنند:دانشگاه دانشجویان جهت تحویل مدارک طبق جدول زیر به آموزش کل 

 ثبت نام دانشجو قطعی خواهد شد. ،بعد از تحویل مدارک  : 1یادآوری

آموزش اداره را به  خودی صنعت و معدن خاش مدارک دانشجویان دانشکده  :2ییادآور

 ی خاش تحویل نمایند.دانشکده

 

 یب حرف اول نام خانوادگیبه ترت 12تا  3از ساعت  برای تحویل مدارک زمان مراجعه

 برادران خواهران

 "ژ "تا  "الف "از حرف  ۶1/۶1/31 دوشنبه " ژ "تا  "الف "از حرف  ۶۰/۶1/31شنبه 

 "ی"تا "س "ازحرف  ۶3/۶1/31سه شنبه  " ی "تا  "س"ازحرف  ۶1/۶1/31شنبه یک

 اند.ی دانشجویانی که مدارک تحویل نداده: تمام 1۶/۶1/31چهارشنبه 
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 :براساس زمانبندی جدول فوق دانشگاه برای تحویل به اداره آموزش مدارک الزم

 گلستان که اطالعات دانشجو در آن ثبت شده است. ی جامعاز سامانه 1844گزارش یک نسخه پرینت  .1

 .کپی از تمام صفحات آن اصل شناسنامه و یک برگ .6

 .آن اصل کارت ملی و یک برگ کپی از هر دو طرف .5

 5-5-2 نظامآموزش متوسطه  دینظام جد پلمید یواهگ یاصل و کپ .4

 5-5-2نظام  آموزش متوسطه دینظام جد اصل ریز نمرات دیپلم .3

 4-5-3برای فارغ التحصیالن نظام  کپی گواهی دیپلم و پیش دانشگاهیاصل و .2

 4-5-3 برای فارغ التحصیالن نظام قدیم دیپلم و پیش دانشگاهی اصل ریز نمرات .3

 آموزش متوسطه مینظام قد یبرا کامل پلمید مدرک یکپاصل و .8

 یو حرفه ا یفن یآموزشکده ها وستهیپ یکاردان یدوره انیمدرک پا یگواه ایاصل و  .3

 تحصیلی یییدیهرسید تأ .14

 ند،اکردهدریافت ن دفاتر پیشخوان خدمات دولتدانشجویانی که هنوز رسید تأییدیه تحصیلی را از 

دمات دفاتر پیشخوان خخود به  نمراتِریز کپیِدانشگاهی وپیشیا  دیپلم گواهیِکپیِبه همراه  باید

ییدیه تحصیلی از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و أمراجعه و ت دولت

 دانشگاه نمایند. آموزش تحویل  همراه دیگر مدارکرسید آن را 

 .برای برادران ت معافیت و یا کارت پایان خدمت کپی و اصل کار .11

  مشمول برای برادران معافیت تحصیلیصدور فرم  .16

پس از مهر  و (11۰9 گزارش) گرفتهگلستان پرینت  ی جامعاز سامانه را فرم معافیت تحصیلیدانشجو باید 

 .جهت صدور معافیت تحصیلی ارائه نماید 1۶پلیس + یکی از دفاتر به، دانشگاه آموزشی ادارهو امضای 

 .ت(کارمندان دول یشرط سازمان متبوع )برا و دیو بدون ق یکتب تفقامو ایساالنه و  یاصل حکم مرخص .15

 

 

 انشگاه،د کلقبل از تحویل به آموزشو ریز نمرات خود  تحصیلیمدارک لطفا از  :تذکر مهم

ان دانش امکان دسترسی به این مدارک تا زم ،پس از تحویل زیرا یدینماتهیه برابر با اصل کپی 

                                                 وجود نخواهد داشت.به هیچ عنوان آموختگی 

 

 

 ات الهیبا آرزوی توفیق

 سیستان و بلوچستان انشگاهد مدیریت امور آموزشی


