
با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال ضمن عرض تبريك و تهنيت به خواهران و برادران عزيزي كه در آزمون سراسري سال 
در سايت تي به صورت اينترناوليه ثبت نام  رساند وسيله به اطالع مياند، بدينشدهپذيرفتهدانشگاه سيستان و بلوچستان در  ١٣٩٦

  انجام مي پذيرد. ٠١/٠٧/١٣٩٦لغايت شنبه  ٢٨/٠٦/١٣٩٦سه شنبه از روز   http://golestan.usb.ac.irگلستان    
  : يادآوري آوري مهم

  هزينه هاي دانشجويان نوبت دوم(دوره ي شبانه) در صورت انصراف بعد از ثبت نام قابل استرداد نمي باشد.-
  : مدارك مورد نياز جهت بارگذاري در سايت گلستان

  لطفا قبل از بارگذاري 
  در سايت گلستان راهنماي ثبت نام غير حضوري(ويژه دانشجويان جديدالورود) به الف:

 http://golestan.usb.ac.ir    شود.اجعه مر  
  بايت باشد.كيلو  ٢٥٠حجم كمتر از با   jpg يي كه بارگذاري مي شود فرمت تمام فايل هاب: 

   
  .دانشگاهياصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش -١
  
  .دانشگاهياصل كارنامه تحصيلي دوره پيش -٢
  
  و ريزنمرات سه ساله متوسطه ديپلم يا گواهي مدركاصل  -٣
  
  قبض رسيد تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي -٤
  

 كليه پرورش   و آموزش سنجش مركز محترم رياست  ٩١/١٠/١٨مورخ  ٢٢١٤٤٦/٤٦٠با توجه به بخشنامه شماره  
 يديهمراجعه و تائ» دفاتر پيشخوان خدمات دولت« به خود دانشگاهيپيش گواهي تصوير همراه به بايستمي شدگانپذيرفته

نام و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبتتحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش 
يشخوان دفاتر پ«خود را در فرم عالي محل تحصيل مؤسسه آموزشو  رشتهنامشدگان حتماً به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته

  م نمايند.اعال» خدمات دولت
  
  تمامي صفحات شناسنامه -٥
  
  )شت و روپكارت ملي( -٦
  
  مدرك نظام وظيفه (ويژه آقايان)-٧
    

(پرينت گرفته شده از سايت گلستان پس از اتمام گواهي پذيرش  به همراه را فوق كليه ي دانشجويان موظفند اصل مدارك 
به آموزش كل  ١٩/٠٧/٩٦لغايت  ١٥/٠٧/٩٦در تاريخ هاي ) روزانه مخصوص دانشجويان، (  شماره يك تكميل فرمو  مراحل ثبت نام)

تأييد نهايي نخواهد شد و عواقب ناشي از آن به عهده ي دانشگاه تحويل نمايند،در غير اين صورت ثبت نام اوليه (اينترنتي) 
  .مي باشددانشجو شخص 

 آموزش دانشگاه


