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 بسمه تعالی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  99سال  دکتریمقطع  دانشجویان جدیدالوروداطالعیه ثبت نام از 

 واحد و شروع کالسهای درسی  نتخابا

 (فرمایید. لطفا به دقت مطالعه ،است تنظیم شده صفحه چهاراین اطالعیه در )

ین و همچن در این دانشگاهاولیه ثبت نام  ،اطالع می رساندبه ، عزیز و آرزوی سالمتیدانشجویان شما ضمن تبریک به 

باشد، می (اینترنتی)  غیر حضوریکامال بصورت ( ۳99۱ ) ۱۳99-۱۴۰۰اول سال تحصیلی  تشکیل کالسها در ترم

 ید.خودداری نمائسیستان و بلوچستان دانشگاه  ی بهرحضومراجعه لذا از هرگونه 

 زیر انجام می گردد،  به آدرس دانشگاه سامانه گلستاندرگاه طریق از  ثبت نام غیر حضوری

 :است. تعبیه شدهگلستان سامانه صفحه اول دستورالعمل ثبت اطالعات در 

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

 

 :نحوه ورود

 u99۱داوطلبیشماره   شناسه کاربری:

 u99۱5۴۳2۱ به این صورت وارد می شود:  5۴۳2۱مثال با شماره داوطلبی 

 کد ملی ه:ژگذروا

 :ول زیر می باشداجدهای مندرج در تاریخشرح زمان ثبت نام، به 

 )اینترنتی( های ثبت نام غیر حضوریتاریخ مقطع تحصیلی

 ۱2/8۰/99لغایت  7/8۰/99 دکتری 

 

 

 

 

 

 

 

 سامانه گلستانجدول زمانبندی مراجعه به 

 غیرحضوری )اینترنتی(جهت ثبت نام  
 

   نام خانوادگی  به ترتیب حرف اول تاریخ

   الف ب پ ت ث ح ج 7/8/99

   ح خ د ذ ر ز ژ س ش ۱۰/8/99

   ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ۱۱/8/99

   گ ل م ن و ه ی ۱2/8/99

https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm
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 غیرحضوری )اینترنتی(:نیاز جهت بارگذاری در سامانه جهت ثبت نام مدارک مورد اسکن 

 

 در زمان ثبت نام.گلستان تکمیل و بارگذاری تمامی فرمهای مشخص شده در سامانه  -۱

دل می باشند نیز بایستی فرم آندسته از مدارک دانشنامه که فاقد درج معتصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد.  -2

که به تایید دانشگاه موجود در سایت سازمان ستجش را  29/7/99 تاریخ در سنجش سازمان قبولی اعالم طالعیهذیل ا

 ریز نمرات خود بارگذاری نمایند.ه همراه بمحل تحصیل رسیده، 

دفترچه  ۳9 صفحهفرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده موجود درتبصره: دانشجویان سال آخر می بایست 

را  ستجش سازمان سایت در موجود 29/7/99در تاریخ ذیل اطالعیه اعالم قبولی سازمان سنجش  فرم سازمان سنجش و

ه توصیه می گردد نسبت به پیگیری دریافت اصل گواهینام بارگذاری نمایندنیز  را که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده

د. دانشجویان سال آخر باید حداکثر تا تاریخ مدرک تحصیلی قبلی خود بطور عاجل اقدام نماییموقت یا دانشنامه 

فارغ التحصیل  ۳۰/7/99و یا در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود حداکثر تا تاریخ  ۳۱/6/99

  امکان ادامه تحصیل آنها وجود نخواهد داشت.شده باشند. در غیر اینصورت وفق مقررات 

 .شناسنامهتمام صفحات کارت ملی و پشت و رور از  تصویر -۳

 تصویرکارت پایان خدمت. -۳

 از سامانه گلستان )گزارش، نامه الکترونیکی ایجاد شده را مرد فاقد کارت پایان خدمت: دانشجویان تبصره بسیار مهم

مراجعه نمایند سپس با بارگذاری تصویر نامه تمدید  ۱۰+و به پلیس پرینت  ( مطابق راهنمای تعبیه شده در سامانه5۱6۳

  معافیت تحصیلی در سامانه ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

 (5۰2)فرم تعهد و فرم  موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورشتصویر : تبصره بسیار مهم -۴

 الزامی می باشد.

 مربیان ویژه امتیاز از استفاده برای بودن شرایط واجد بر مبنیاز دانشگاه محل خدمت  رسمی نامهمعرفی تصویر -5

 .عالی آموزش موسسات و دانشگاهها "آزمایشی -رسمی" یا و "قطعی -رسمی"

 

 تذکرات

 -۳۱۱۳6287های فوق الذکر، با تلفندر صورت بروز مشکل و یا پرسش در ثبت نام غیرحضوری )اینترنتی( درتاریخ -۱

 تماس حاصل نمایند. ۰5۴- ۳۱۱۳6278یا  ۰5۴

 تماس حاصل نمایند. ۰5۴- ۳۱۱۳6۴۰9در خصوص مسائل وام با تلفن  -2

 مقطع دکتری ممنوع می باشد.تمام دوران تحصیل در انتقال و مهمانی در  -۳

معاونت  عاونت ها منوی م usb.ac.irhttp://www. قوانین و مقررات آموزشی به آدرس  ،توصیه اکید می گردد -۴

 تماس مدیریت تحصیالتتلفن  را در اولین فرصت مطالعه نمایید.تحصیالت تکمیلی  آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 در همین آدرس وجود دارد.تکمیلی و کارشناسان 
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 مدارک و قطعی کردن ثبت نام)پست( ارسال فیزیکی 

دانشجویان محترم فرصت ارسال  ۳۰/9/99لغایت  ۱7/8/99و جهت قطعی شدن ثبت نام از تاریخ  اینترنتیپس از اتمام ثبت نام 

یا نقص در مدارک، مدارک فهرست شده ذیل را دارند، در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعالم شده فوق  )پست( فیزیکی

ح به شربهمراه مدارک . الزم است دانشجویان محترم قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات جلوگیری بعمل خواهد آمد

از مراجعه حضوری جدا و  مراجعه نمایند( حتی ساکنین شهر زاهدان)محل زندگی خود دفاتر پست شهرستان چک لیست زیر به 

 دریافت نخواهد شد.به هیچ عنوان مدارک بصورت حضوری  .خودداری فرمایند

 در سراسر کشور چک لیست مدارک تحویلی به واحدهای پستی

 در مقطع دکتری

 )تصویر تمامی صفحات شناسنامه )یکسری 

 )تصویر کارت ملی )پشت و رو، یکسری 

  پشت نویسی شده ۴در  ۳دوقطعه عکس 

             اصل مدرک کارشناسی    یا   اصل گواهی موقت کارشناسی 

      اصل مدرک کارشناسی ارشد    یا  اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد 

 )این دسته که در سامانه بارگذاری نموده اند.  اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر )مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش

خود را حداکثر تا تاریخ مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشجویان نیز می بایست اصل مدارک یا اصل گواهی موقت 

 مدارک ارسال نمایند. اخذ و بهمراه ۳۰/9/99

 ( ستجش سازمان سایت در موجود) 29/7/99 تاریخ در سنجش سازمان قبولی اعالم اطالعیه ذیلتکمیل شده و تایید شده  فرم

 امضاء شده. و جهت آندسته از دانشنامه های فاقد درج معدل و یا ریز نمرات مهر

  پایان خدمت/معافیت( تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده( 

 + ۱۰یا اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس  

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

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

 

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

 .باشدمدارک الزامی می

 

زه حو-سازمان مرکزی-دانشگاه سیستان و بلوچستان-شهرستان زاهدان-آدرس پستی: استان سیستان و بلوچستان

 98۱۳5-987صندوق پستی: -اداره کل تحصیالت تکمیلی -و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی 
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 خصوص انتخاب واحد و شرکت در کالسهای درسی نکات بسیار مهم در 

 

 و توسط گروه های مربوطه صورت می گیرد.)اینترنتی( غیرحضوری انتخاب واحد بصورت  .۱

جهت  ،می باشد( لکترونیکی)ایر حضوری غو به صورت  ۱۴/8۰/99 چهارشنبهاز تاریخ  شروع کالسها .2

 :زیر وارد شویدسامانه آموزش الکترونیکی  درگاهورود به کالسهای درسی و ارتباط با اساتید دروس به 

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

 

 نحوه ورود

 شماره دانشجویی  شناسه کاربری:

 کد ملی گذرواژه:

 د.شوفایل راهنما در سامانه فوق تعبیه شده است و الزم است به دقت مطالعه 

 

 

 موفق باشید

 

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

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

