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  )آزمونبا (  1399نام از دانشجويان جديدالورود مقطع كارشناسي سال اطالعيه ثبت
  .به دقت مطالعه شود لطفاً و استاين اطالعيه در سه صفحه تنظيم شده

شيوع ويروس كرونا و رعايت به علت  رساندعزيز، به اطالع مي شدگانآرزوي توفيق براي پذيرفته و ضمن عرض تبريك
 توسط دانشجواينترنتي  حضوري وغير كامالًو بلوچستان  ستانيدانشگاه سنام در ثبت ،هاي بهداشتيپروتكل

 20/08/1399 تيلغا 14/08/1399 هايخيتاردر ذيل  از طريق سايت دانشگاه و سامانه آموزشي گلستان به آدرس
  :ردگييانجام م

https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm 
  

شنبه، جمعه ي دانشجو حداكثر ظرف سه روز اداري (بجز پنجاعالم تاييد يا عدم تاييد مدارك بارگذاري شده
  پذيرد.صورت مياز طريق سامانه گلستان و تعطيالت رسمي) توسط كارشناسان آموزش دانشگاه 

هاي توسط كارشناسان گروهو بوده  غيرحضوري و الكترونيكيبه صورت دانشجويان محترم انتخاب واحد 
  پذيرد.در سامانه گلستان صورت مي نام الكترونيكينهايي ثبتتاييد اعالم پس از سه روز اداري  طيآموزشي 

و  يرحضوريغبه صورت  17/08/1399از تاريخ  1399-1400نيمسال اول  دروس هايكالسو تشكيل وع شر
  :باشدميمجازي دانشگاه به آدرس ذيل  هايآموزش از طريق سامانه يكيالكترون

https://lms.usb.ac.ir/login/index.php 
  
  باشد: به شرح زير مي گلستان سامانه آموزشيورود به براي  گذر واژه و شناسه كاربري   

  .شماره داوطلبيدر ادامه  991b براي دانشجويان ورودي مهر شناسه كاربري
 b9913621095042باشد، شناسه كاربري وي  3621095042دانشجويي  شماره داوطلبيبه عنوان مثال اگر    
  باشد.مي

  .شماره داوطلبيو در ادامه  992bبراي دانشجويان ورودي بهمن  شناسه كاربري
 b9923621095042باشد شناسه كاربري وي  3621095042دانشجويي  شماره داوطلبيبه عنوان مثال اگر     
  باشد.مي

  باشد.ملي دانشجو مي كد گذر واژه
  

  باشد:به شرح زير مي دانشگاه يمجاز يهاآموزشسامانه ورود به براي  گذر واژه و شناسه كاربري
  است). در دسترس يالكترونيكثبت نام تاييد نهايي  از باشد (شماره دانشجويي پسمي شماره دانشجويي شناسه كاربري

  باشد.ملي دانشجو مي كد گذر واژه
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  نام: جهت ثبت گلستان سامانه آموزشيورود به قبل از  محترم تذكر: دانشجويان
  .دننمايمطالعه به دقت گلستان قرار دارد،  سامانهاول  نام غيرحضوري را كه در صفحهثبتراهنماي  -1
  :دنكنتهيه اسكن گلستان سامانه ير جهت بارگذاري در مدارك ز از -2

 ريزنمرات  دانشگاهي،پيش رو، اصل يا گواهي موقت مدرك شناسنامه، كارت ملي پشت و تمام صفحاتجديد،  عكس
هاي دهم تا دوازدهم پايه گواهي كلي سوابق تحصيليديپلم متوسطه، مدرك دانشگاهي، اصل يا گواهي موقت پيش

 .ريزنمرات سه ساله ديپلم يا

  دانشجو بايد فرم معافيت  م يا برگ معافيت تحصيلي نظام وظيفه جهت برادرانئپايان خدمت يا معافيت داكارت)
برگ  جهت صدور 10+دفاتر پليس و به يكي از  )5163(گزارش گلستان پرينت گرفته سامانه تحصيلي را از 

 ).بارگذاري نمايدگلستان  در سامانهرا  آن معافيت تحصيلي مراجعه و

 نظام جديد ديپلم  مدرك يكپبايد به همراه  (دانشجو ييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان خدمات دولتارسيد ت
دفاتر پيشخوان به  تنمراريز يكپ و 4-3-5دانشگاهي نظام پيشمدرك  يكپيا  3-3-6آموزش متوسطه نظام 

د و رسيد آن درخواست نمايش محل تحصيل از اداره آموزش و پرور را مراجعه و تأييديه تحصيلي خدمات دولت
مشخصات خود را  نيبه صورت آنالنام در فرايند ثبتيا و  دنماي ذاريبارگ گلستان در سامانه مدارك سايررا همراه 

 ).دينما ثبتسامانه گلستان  شده را دركد پيگيري دريافتو  ليتكم ليدر آدرس ذ

https://emt.medu.ir 
 ايثارگر، هد،شا ،1 هاي منطقهدوره روزانه جهت اخذ تعهد از سهميهشدگان شده مخصوص پذيرفتهفرم تكميل 

، گرفته گلستان پرينتسامانه را از  مذكور(دانشجو بايد فرم  3و  2هاي منطقه يا سهميه رزمنده و جانباز، ،آزاده
 .بارگذاري نمايد) مجدداً در سامانه گلستان كميل وتسپس 

  فرم  ديدانشجو بادر سامانه گلستان در فرايند ثبت نام اينترنتي ( اجتماعيتكميل فرم معاونت فرهنگي و رسيد
 يدر سامانه گلستان بارگذاربه همراه ساير مدارك را آدرس ذيل تكميل و رسيد آن به صورت آنالين در  را مذكور

 ).دينما

http://smauni.ir/?page_id=1311  
  نكات بسيار مهم

-054و  054-31136287 هايبا تلفن نام غيرحضوري صرفاًدر خصوص ثبتپرسش در صورت بروز مشكل و يا  -1
تماس  054-31136290در خصوص پرسش راجع به تحويل مدارك فيزيكي با تلفن و  054-31136280و  31136278

 هاي دانشگاه را مشغول نفرماييد.حاصل نماييد و ساير تلفن

 د.يتماس حاصل نماي 054- 31136409 با تلفن فقط در خصوص مسائل وام -2

هاي آتي در ترممهماني يا انتقال  اصلي يكي از شروط باشد.پذير نميامكان مهماني و تغيير رشته در ترم اولانتقال،  -3
  باشد.در هر ترم مي 13كسب معدل حداقل 

ها ـ معاونت عاونتممنوي  http://www.usb.ac.ir ينشانبه  هاي آموزشينامهنييگردد، جهت اطالع از آتوصيه مي -4
 از ، مانعهاي آموزشينامهزيرا عدم اطالع از آيين .آموزشي و تحصيالت تكميلي ـ مديريت خدمات آموزشي مراجعه نماييد

   گردد.اجراي قانون نمي
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  تحويل مدارك
 راذيل ليست مدارك بايد سيستان و بلوچستان  در دانشگاه يينهاو  يقطع رشيجهت پذ دانشجويان گرامي

به پاكت و تلفن همراه در پشت  شجويي، رشته قبولي، مقطع تحصيليدگي، شماره داناخانودرج نام و نام با
 ،98135-987پستي  صندوق سازمان مركزي، اداره كل آموزش، ،بلوچستان دانشگاه سيستان وزاهدان،  آدرس

 28/8/1399لغايت  24/8/1399تاريخ از ها ادارات پست شهرستان فقط از طريق 9816745639كدپستي 
  ند.نماي ارسال

  مدارك الزم: 
 گلستان كه اطالعات دانشجو در آن ثبت شده است. سامانهاز  1800يك نسخه پرينت گزارش  -1

 ايثارگر، شاهد، ،1هاي منطقه از سهميه شدگان دوره روزانه جهت اخذ تعهدپرينت و تكميل فرم مخصوص پذيرفته -2
  .گلستان سامانهاز  3 و 2هاي منطقه سهميهيا  رزمنده جانباز، ،آزاده

 .گلستان سامانهتكميل فرم اخذ تعهد صحت و اصالت مدارك از  و پرينت -3

 يك برگ كپي از تمام صفحات شناسنامه. -4

 .كارت ملييك برگ كپي از هر دو طرف  -5

 3-3-6ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام مدرك اصل يا گواهي موقت  -6

نمرات ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه نظام اصل ريز هاي دهم تا دوازدهم يااصل گواهي كلي سوابق تحصيلي پايه -7
6-3-3 

 4-3-5التحصيالن نظام دانشگاهي براي فارغپيش مدركديپلم و اصل يا گواهي موقت  مدركاصل يا گواهي موقت  -8

  4-3-5التحصيالن نظام فارغدانشگاهي براي اصل ريز نمرات ديپلم و پيش -9
  اصل مدرك ديپلم كامل براي نظام قديم آموزش متوسطه -10
 ايهاي فني و حرفهكارداني پيوسته آموزشكده اصل و يا گواهي موقت مدرك پايان دوره -11

نظام جديد ديپلم  ي مدرككپ(دانشجويان بايد به همراه  از دفاتر پيشخوان خدمات دولتتحصيلي  هييديرسيد تأ -12
دفاتر پيشخوان خود به  تنمراريز يكپ و 4-3-5دانشگاهي نظام پيش ي مدرككپيا  3-3-6آموزش متوسطه نظام 

از اداره آموزش و پرورش محل تحصيل خود درخواست نمايند و رسيد آن را مراجعه و تأييديه تحصيلي  خدمات دولت
 نامفرايند ثبتطي در  https://emt.medu.ir شده از آدرسيا كد پيگيري دريافت و پست نمايند مدارك سايررا همراه 

  .)نديمدارك پست نما ريهمراه سارا  الكترونيكي

برگه صدور معافيت تحصيلي براي برادران  صلا يا و دائم كارت معافيتو يا  كارت پايان خدمتاصل  با كپي برابر -13
پليس به يكي از دفاتر  و )5163(گزارش گلستان پرينت گرفته  سامانهمشمول (دانشجو بايد فرم معافيت تحصيلي را از 

 .)ديمدارك پست نما ريآن را همراه سا وجهت صدور برگه معافيت تحصيلي ارائه  10+

 كتبي و بدون قيد وشرط سازمان متبوع (براي كارمندان دولت).اصل حكم مرخصي ساالنه و يا موافقت  -14

كپي برابر با اصل تهيه نماييد  ،به اداره پستنمرات خود قبل از تحويل و ريز لطفا از مدارك تحصيلي تذكر مهم:
   آموختگي وجود نخواهد داشت.زيرا پس از تحويل، امكان دسترسي به اين مدارك تا زمان دانش

 سيستان و بلوچستان آموزشي دانشگاهمديريت امور 


