
 یتعالبسمه

 ارشدکارشناسی مقطع  دالورودیجداز دانشجویان  نامثبتاطالعیه 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان بین الملل پردیسواحد 

 

 درسی یهاکالسانتخاب واحد و شروع 

اه و لیه در این دانشگاو نامثبت، رساندیمضمن تبریک به شما دانشجویان عزیز و آرزوی سالمتی، به اطالع 

 یرحضوریغ کامالً صورتبه (۹۱۱۰) ۰۹۱۱-۰۰۱۱تحصیلی سال  اول  درترم هاکالسهمچنین تشکیل 

 نامثبت .دیینما یارخودمراجعه حضوری به دانشگاه سیستان و بلوچستان . لذا از هرگونه هست )الکترونیکی(

 . گرددیماز طریق درگاه سامانه گلستان دانشگاه به آدرس زیر انجام  و فقط یرحضوریغ

http://golestan.usb.ac.ir/home/default.htm 

حوه ورود:ن  

 ۱۱۰u   شماره داوطلبیشناسه کاربری: 

 ۱۱۰۱۰۹۴۰u دیشویمبه این صورت وارد  ۱۰۹۴۰با شماره داوطلبی  مثالً

 کد ملی: گذرواژه

 

 :هستمندرج در جداول زیر  یهاخیتار، به شرح نامثبتزمان 

 )الکترونیکی(یرحضوریغ نامثبت یهاخیتار مقطع تحصیلی

 ۰۱/۱۰/۱۱لغایت  ۰۱/۱۰/۱۱ کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

http://golestan.usb.ac.ir/home/default.htm


 نامثبتدر سامانه جهت  یبارگذارجهت  ازیموردناسکن مدارک 

 )اینترنتی( یرحضوریغ

 نامثبتدر سامانه گلستان در زمان  شدهمشخص یهابرگهتمام تکمیل و بارگذاری -۰

عیه از مدارک دانشنامه که فاقد درج معدل باشند نیز بایستی فرم ذیل اطال آن دستهتصویر مدرک کارشناسی. -۴

دانشگاه محل تحصیل  دیتائموجود درسایت سازمان سنجش را که به  ۱۱/۱۰/۰۹۱۱قبولی سازمان سنجش در تاریخ 

 خود بارگذاری نمایند. زنمراتیررسیده به همراه 

 ۰۰فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده موجود در صفحه  ستیبایمدانشجویان سال آخر  :تبصره

موجود درسایت  ۱۱/۱۰/۰۹۱۱دفترچه سازمان سنجش و فرم ذیل اطالعیه اعالم قبولی سازمان سنجش در تاریخ 

نسبت به پیگیری  شودیمدانشگاه محل تحصیل رسیده را نیز بارگذاری نمایند. توصیه  دیتائسازمان سنجش را که به 

 لاعاجل اقدام نمایید. دانشجویان س طوربهامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی قبلی خود دریافت اصل گواهین

و یا در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود  ۹۰/۱۰/۰۹۱۱آخر باید حداکثر تا تاریخ 

امه تحصیل وفق مقررات امکان اد صورت نیاشده باشد. در غیر  لیالتحصفارغ ۹۱/۱۱/۰۹۱۱ خیتارحداکثر تا 

 .ستینبرای آنان میسر 

 مهاز کارت ملی و تمام صفحات شناسنا وروپشتتصویر -۹

 تصویر کارت پایان خدمت-۹

( ۰۰۰۹رش را از سامانه گلستان  )گزا جادشدهیا، نامه الکترونیکی مرد فاقد کارت پایان خدمتدانشجویان  :تبصره

مراجعه نمایند. سپس با بارگذاری تصویر نامه تمدیدی  ۰۱در سامانه پرینت و به پلیس + شدههیتعبمطابق راهنمای 

 خود را تکمیل نمایند. نامثبتمعافیت تحصیلی در سامانه 

صیل حل تتحصیلی را پرینت  و به مح دیتائ امضاءشده( نامه ۴۴۱تمامی دانشجویان الزم است با گرفتن گزارش )-۰

انشجو امکان فراغت از تحصیل شدن د هیدییتأدریافت پاسخی نمایند. در صورت عدم  پیگریقبلی خود پست و 

 نخواهد بود. ریپذامکانو صدور مدرک 

 .ندارند هیدییأتمقطع کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان نیاز به اخذ  لیالتحصفارغدانشجویان  تبصره:

  



 مدارک و قطعی کردن ثبت نام)پست( ارسال فیزیکی 

دانشجویان محترم فرصت ارسال  ۹۱/۱۱/۹۱۱۰لغایت  ۰۰/۱۰/۰۹۱۱از تاریخ  نامثبتو جهت قطعی شدن  اینترنتی نامثبتپس از اتمام 

یا نقص در مدارک، فوق  شدهاعالم، در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان رادارندمدارک فهرست شده ذیل  )پست( فیزیکی

به  مدارک به همراهخواهد آمد. الزم است دانشجویان محترم  به عملقبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری 

وری از مراجعه حضو  مراجعه نمایند( حتی ساکنین شهر زاهدان)محل زندگی خود دفاتر پست شهرستان زیر به  ستیلچکشرح 

 دریافت نخواهد شد. عنوانچیهبهحضوری  صورتبهمدارک  .جدا خودداری فرمایند

 مدارک تحویلی به واحدهای پستی در سراسر کشور ستیلچک

 کارشناسی ارشددر مقطع 

 )تصویر تمامی صفحات شناسنامه )یکسری 

 ( وروپشتتصویر کارت ملی)یکسری ، 

 شده یسینوپشت ۰در  ۹عکس  دو قطعه 

             اصل مدرک کارشناسی    یا   اصل گواهی موقت کارشناسی 

 )ته از این دس. اندنمودهکه در سامانه بارگذاری  اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر )مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش

به اخذ و  ۹۱/۱۱/۰۹۱۱خود را حداکثر تا تاریخ مقاطع کارشناسی اصل مدارک یا اصل گواهی موقت  ستیبایمدانشجویان نیز 

 مدارک ارسال نمایند. همراه

 ( جشسن سازمان سایت در موجود) ۱۱/۱۰/۰۹۱۱ تاریخ در سنجش سازمان قبولی اعالم اطالعیه ذیلشده  دیتائو  شدهلیتکم فرم

 .امضاءشده و مهر زنمراتیرفاقد درج معدل و یا  یهادانشنامهاز  آن دستهجهت 

  پایان خدمت/معافیت( برابر اصل شده  فهیوظنظامتصویر مدرک( 

  ۰۱معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس + هیدییتأیا اصل نامه 

 دانشجو(شخص از پذیرش اینترنتی )با امضاء  شدهچاپو  شدهلیتکمتعهد  یهابرگه 

 (.۱۱۴ فرم و تعهد فرم) وپرورشآموزش دبیران و دولتی ادارات شاغلین برای کتبی اصل موافقت 

و تلفن همراه در پشت پاکت ارسال مدارک  قبولی، مقطع تحصیلی و گرایش خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته درج نام و نام

 .هستالزامی 

 

ازمان مرکزی، سدانشگاه سیستان و بلوچستان، -اهدانشهرستان ز-استان سیستان و بلوچستان آدرس پستی:

 ۱۰۰۹۱-۱۰۱صندوق پستی: ، واحد پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

 



 مهم: داتیتأک

 یهاخیتار)اینترنتی( در  یرحضوریغ نامثبتخصوص در  یسؤالدر صورت بروز مشکل و یا هرگونه  -

در وقت  ۱۱۰-۹۰۰۹۰۹۰۰و یا  ۹۰۰۹۰۹۰۹، ۱۱۰-۹۰۰۹۰۹۰۰، ۱۱۰-۹۰۰۹۰۴۴۰ یهاتلفنبا  الذکرفوق

 نمایند. حاصلتماس  ۰۰صبح الی  ۰اداری از ساعت 

 تماس حاصل نمایند. ۱۱۰-۹۰۰۹۰۰۱۱در خصوص مسائل وام با تلفن  -

 . هستدر تمام دوران کارشناسی ارشد ممنوع  یتقالان -

، هامعاونت منوی http://www.usb.ac.ir، قوانین و مقررات آموزشی به آدرس گرددیمتوصیه  -

 را در اولین فرصت مطالعه نمایید. یالت تکمیلی، تحصیالت تکمیلیصآموزشی و تح معاون

 درسی یهاکالسنکات بسیار مهم در خصوص انتخاب واحد و شرکت در 

 .ردیگیممربوطه صورت  یهاگروه )الکترونیکی( و توسط یرحضوریغ صورتبهانتخاب واحد -۰

و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی برگزار  یرحضوریغ صورتبه و  ۰۱/۱۰/۰۹۱۱از تاریخ هاکالسشروع -۴

 دقت مطالعه شود.است و الزم است به شدههیراهنما در سامانه فوق تعب لیفا. شودیم

درسی و ارتباط با اساتید دروس به درگاه سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس زیر  یهاکالسورود به  جهت

 وارد شوید:

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

 

 نحوه ورود:

 شماره دانشجویی شناسه کاربری:

 کد ملی: گذرواژه

 

 موفق باشید                                                                      

 تحصیالت تکمیلیواحد                                                                        

 پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان                                                                                 

http://www.usb.ac.ir/

