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 بسمه تعالی

   1400سال کارشناسی ارشد مقطع  نو وروددانشجویان اطالعیه ثبت نام از 

 دانشگاه سیستان و بلوچستانپردیس واحد 

 واحد و شروع کالسهای درسی  نتخابا

 ،ه شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد واحد پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستانبه پذیرفت، و آرزوی سالمتیضمن تبریک 

 و صورت می گیرد  غیر حضوریالکترونیکی و  اولیه به صورت کامالًثبت نام تمامی مراحل  ،به اطالع می رساند

نهایی  ثبت نام »به صورت الکترونیکی و  «ریثبت نام غیر حضو »نام طی دو مرحله ثبت نیست.  یرحضومراجعه  نیازی به

 .از توسط دانشجو طی مراحل ذیل انجام خواهد شداز طریق مراکز پستی و پست پیشت «و ارسال مدارک فیزیکی
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 ثبت نام غیر حضوریمراحل 

 جهت ثبت نام و بارگذاری در سامانه گلستانماده سازی مدارک الزم آو اسکن  .1

 :مورد نیاز برای ثبت نام غیر حضوریمدارک 

 و بارگذاری تمامی فرم های مشخص شده در سامانه گلستان در زمان ثبت نام.تکمیل  -

 جدیدعکس  -

 تمام صفحات شناسنامهتصویر  -

 کارت ملیتصویر  -

 مدک نظام وظیفه تصویر  -

جهت صدور  + 10پلیس و به یکی از دفاتر خدمات  (5163گزارش )گرفته گلستان پرینت باید فرم معافیت تحصیلی را از سامانه دانشجو 

درس آبه  + 10خدمات پلیس د و یا دانشجو با مراجعه به درگاه ن را در سامانه گلستان بارگذاری نمایآمعافت تحصیلی مراجعه و برگ

//services.epolice.ir:http جهت ورود به درگاه )خود را ثبت و رسید درخواست خود در سامانه گلستان بارگذاری کند  درخواست

 .(مذکور از گزینه فراموشی کلمه عبور استفاده شود

 کارشناسی تصویر  -

موجود در سایت  27/07/1400تاریخ در بولی سازمان سنجش ستی فرم ذیل اطالعات اعالم قیانی که فاقد معدل می باشند باین دسته از دانشجوآ)

 .(سازمان سنجش را که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده را به همراه ریز نمرات خود بارگذاری کنند

حداکثر تا  بایستی ،وده اندب خر مقطع کارشناسی ارشدآدانشجوی سال  ،زمونآت نام برای شرکت در پذیرفته شدگان که در زمان ثب :1ذکرت

 نها وجود نخواهد داشت.آغیر اینصورت وفق مقررات امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیل شده باشند. در  31/6/1400تاریخ 

 را نیز بارگذاری کنند. «فرم مخصوص میانگین تعداد واحد های گذرانده »خر می بایست آسال ن دانشجویا :2 رذکت

گردد. توصیه  و مهر و ثبت ءموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی امضاآموزشی دانشگاه و یا موسسه آفرم بایستی توسط معاون ین ا

 می گردد نسبت به پیگیری دریافت اصل گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی قبلی خود به طور عاجل اقدام نمایید.

فرم مخصوص معدل در  »)که در سامانه بارگذاری نموده اید.  (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش)خر آفرم معدل برای دانشجویان سال  »

زمون آدفترچه راهنمی انتخاب رشته  » 512و همچنین در صفحه  «زمون کارشناسی ارشدآدفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در  « 78صفحه 

 (موجود می باشد «ورودی کارشناسی ارشد 

 .(502فرم تعهد و فرم )موزش و پرورش آدارات دولتی و دبیران موافقت کتبی برای شاغلین اتصویر  -

پیگیری  وه محل تحصیل قبلی خود پست شده تایید تحصیلی را پرینت و ب ءنامه امضا 227تمامی دانشجویان الزم است با گرفتن گزارش  :تذکر

 صورت عدم دریافت تاییدیه تحصیلی امکان فراغت از تحصیل شدن دانشجو و صدو مدرک امکان پذیر نخواهد بود.نمایند. در 
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 نام کاربری برای ورود به سامانه گلستاندریافت  .2

  :یر تعریف شده استهت ورود به سامانه گلستان به شکل زجمورد نیاز ات اطالع

 :001داوطلبی شماره  شناسه کاربریu  ( به این صورت وارد می شود:  54321مثال با شماره داوطلبی u00154321) 

 (ن را حذف نمائیدآن نبودید صفر آاگر کد ملی با صفر شروع شود و قادر به ورود با ) کد ملی ه:ژذرواگ 

 

بر اساس جدول زمانبندی و از طریق سامانه جامع  (غیر حضوری)نام به صورت الکترونیکی ثبت  .3

 :دانشگاهی گلستان به نشانی زیر انجام می شود

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

  نام الکترونیکی کلیه پذیرفته گان الزامی است.ثبت 

الی روز پنجشنبه  03/08/1400الکترونیکی برای مقطع کارشناسی ارشد از روز دوشنبه مورخ  ثبت نام یزمانبازه 

  :ول زیر می باشداجدهای مندرج در تاریخشرح به  :باشدبر اساس جدول زمان بندی زیر می  06/08/1400مورخ 

 

 

 

 

 

 

 

  یا  054 -31136386های فوق الذکر، با تلفنغیرحضوری )اینترنتی( درتاریخثبت نام در خصوص پرسش در صورت

 تماس حاصل نمایند. 05431136224و  31136389-054 ، 054- 31136313

  054-31136278و  054-31136887موزشی گلستان با تلفن های آصورت بروز مشکل در دسترسی به سامانه در 

 تماس حاصل فرمایید

  تماس حاصل نمایند 054- 31136409در خصوص مسائل وام با تلفن. 

  

 سامانه گلستاندول زمانبندی مراجعه به ج

 غیرحضوری )اینترنتی(جهت ثبت نام  
 

   نام خانوادگی  به ترتیب حرف اول تاریخ

   لف ب پ ت ث ح جا 03/8/1400

   خ د ذ ر ز ژ س ش ح 04/8/1400

   ض ط ظ ع غ ف ق ک ص 05/8/1400

   ل م ن و ه ی گ 06/8/1400
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 مدارک و قطعی کردن ثبت نام)پست( ارسال فیزیکی 

مدارک  )پست( دانشجویان محترم فرصت ارسال فیزیکی 30/8/1400لغایت  10/8/1400از تاریخ توجه داشته باشید  ،قطعی شدن ثبت نام برای

قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق یا نقص در مدارک، فهرست شده ذیل را دارند، در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعالم شده فوق 

 محل زندگیدفاتر پست شهرستان به شرح چک لیست زیر به بهمراه مدارک مقررات جلوگیری بعمل خواهد آمد. الزم است دانشجویان محترم 

 از ارسال مدارک توصیه می شود از مدارک خود کپی برابر اصل تهیه و نزد خود نگه دارید. قبل .مراجعه نمایند( حتی ساکنین شهر زاهدان)خود 

قبولی دانشجو لغو  ،صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعالم شدهتحویل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیل عودت داده نمی شود. در مدارک 

 ید.آو از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری به عمل می 

 چک لیست مدارک تحویلی به واحدهای پستی در سراسر کشور

 )تصویر تمامی صفحات شناسنامه )یکسری 

 )تصویر کارت ملی )پشت و رو، یکسری 

  پشت نویسی شده 4در  3دوقطعه عکس 

  یا   ن و آبه همراه یک کپی از  کارشناسیدانشنامه  اصل مدرک        نآبه همره یک کپی از  اصل گواهی موقت کارشناسی 

 )دل فرم مخصوص مع)»  که در سامانه بارگذاری نموده اند. اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر )مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش

انتخاب رشته  یدفترچه راهنم»  512در صفحه  نیو همچن« ارشد یثبت نام و شرکت در آزمون کارشناس یدفترچه راهنما«  78در صفحه 

مقاطع کارشناسی این دسته از دانشجویان نیز می بایست اصل مدارک یا اصل گواهی موقت  باشد( یموجود م« ارشد  یکارشناس یآزمون ورود

 نمایند. پست  30/8/1400خود را حداکثر تا تاریخ 

 شده دارندگان دانشنامه ءاصل ریز نمرات مهر و امضا. 

  پایان خدمت/معافیت(تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده(  + 10یا اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس  

  دانشجو(شخص فرمهای تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذیرش اینترنتی )با امضاء 

 (.502 فرم و تعهد فرم) پرورش و آموزش دبیران و دولتی ادارات شاغلین برای کتبی اصل موافقت 

 

و تلفن همراه در  قبولی، مقطع تحصیلی و گرایش خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته درج نام و نام

 .باشدپشت پاکت ارسال مدارک الزامی می
 

 

د واح-سازمان مرکزی-دانشگاه سیستان و بلوچستان-شهرستان زاهدان-آدرس پستی: استان سیستان و بلوچستان

 9816745845کدپستی  98135-987صندوق پستی: - -پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 انتخاب واحد و شرکت در کالسهای درسی 

موزشی پس از اعالم تایید نهایی ثبت آگروه های  کارشناسان و توسط)اینترنتی( غیرحضوری انتخاب واحد بصورت  .1

 صورت می گیرد. نام الکترونیکی در سامانه گلستان

موزش های آاز طریق سامانه  (لکترونیکی)ایر حضوری غو به صورت 08/80/1400 شنبهاز تاریخ  شروع کالسها .2

 :درس ذیل می باشدآمجازی به 

https://lms.usb.ac.ir/login/index.php 

 :جازی دانشگاه به شرح ذیل می باشدموزش مآه برای ورود به سامانه ژکاربری و گذر واشناسه  .3

  شماره دانشجویی پس از تایید نهایی ثبت نام الکترونیکی در دسترس قرار ) شماره دانشجویی  :کاربریشناسه

 (می گیرد

 کد ملی :ذرواژهگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان واحد پردیس

https://lms.usb.ac.ir/login/index.php

