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  بسمه تعالی

    1398اطالعیه ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی سال 

  با سوابق تحصیلی

  به دقت مطالعه شوداست لطفا تنظیم شده سه صفحهاین اطالعیه در 

ثبت نام در این دانشگاه در ضمن عرض تبریک و آرزوي توفیق براي پذیرفته شدگان عزیز، به اطالع می رساند 
ب : حضوري دو مرحله: الف : غیر حضوري

:گیردانجام می
الف :  غیرحضوري،

  :آدرسي آموزشی و پژوهشی گلستان به ثبت نام غیر حضوري توسط دانشجواز طریق سایت دانشگاه و سامانه
https://golestan.usb.ac.ir/home/Default.htm

  ١٣/٠٧/٩٨شروع کالسها شنبه.  گیردانجام می 12/07/98لغایت 10/07/98هايدر تاریخ

  : به شرح زیر می باشد گلستانورود به سیستمبراي  گذر واژهو شناسه کاربري

  .یلمدکدر ادامه  981bمهروروديبرایدانشجویانکاربريشناسه
  .باشدمی b98165432باشد، شناسه کاربري وي  65432دانشجویی  یلمدکبه عنوان مثال اگر 

  . دانشجو میباشدکدملیگذر واژه
  : جهت ثبت نام ورود به سیستم گلستاندانشجویان قبل از : تذکر

  .ي اول سیستم گلستان قرار دارد، مطالعه کنندراهنماي ثبت نام غیرحضوري را که در صفحه- 1
  :تهیه کنند اسکن ازمدارك زیر جهت بارگذاري در سیستم گلستان، - 2

 ،ریزنمرات پیش دانشگاهی ،گواهی یا گواهینامه پیش دانشگاهی ،کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه ،جدید عکس
  .کارت نظام وظیفه ،ریزنمرات سه ساله دیپلم ،گواهی یا گواهینامه دیپلم متوسطه

  
پیش و یا گواهی دیپلم بعد از ثبت نام اینترنتی با در دست داشتن اصل دانشجویان ورودي مهر

  .جهت انتخاب واحد  مراجعه نمایندگروه مربوطه بالفاصله به دانشگاهی 

کھ در یشزرومولعوباستانشناسی ،کالس درس رشتھ ھای آموزش زبان انگلیسی : یادآوري

  .  دفترچھ انتخاب رشتھ ورودی بھمن ثبت شده است از ترم مھر تشکیل می شود
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  :نکات بسیار مهم
-31136287در صورت بروز مشکل و یا پرسش در ثبت نام غیر حضوري در تاریخهاي فوق الذکر، با تلفن.1

.اصل نمایندتماس ح054
. در ثبت نام غیرحضوري، درخواست خوابگاه و وام نیز قابل ثبت می باشد.2
.تماس حاصل نمایند 05431136409در خصوص مسائل وام با تلفن.3
.تماس حاصل نمایند 05431136408در خصوص مسائل خوابگاه با تلفن .4
تماس حاصل نمایند  054-31136287با تلفن 25/06/98جهت هرگونه پرسش در خصوص ثبت نام صرفا از تاریخ .5

.و سایر تلفنهاي دانشگاه را مشغول نفرمایند
معاونت ها ـ ir.ac.usb.www://httpتوصیه می گردد، جهت اطالع از آئین نامه هاي آموزشی به نشانی  .6

 ـ مدیریت خدمات آموزشی مراجعه نمایید زیرا عدم اطالع از آیین نامه، و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی
.شودنمی مانع اجراي قانون

  مراجعه حضوري :ب 
  :کل دانشگاه مراجعه کننددانشجویان جهت تحویل مدارك طبق جدول زیر به آموزش 

  .ثبت نام دانشجو قطعی خواهد شد ،بعد از تحویل مدارك: 1یادآوري
  .ي خاش تحویل نمایندي صنعت و معدن خاش مدارك  را به آموزش دانشکدهدانشجویان دانشکده:2يیادآور

  .می باشد 12تا  9زمان مراجعه از ساعت 

  برادران  17/07/98شنبه  4  خواهران  16/07/98شنبه ٣

  .اندي دانشجویانی که مدارك تحویل ندادهکلیه: 20/07/98شنبه 

  
  :مدارك الزم

.از سیستم گلستان که اطالعات دانشجو در آن ثبت شده است1800گزارش یک نسخه پرینت .1
.اصل شناسنامه و یک برگ کپی از تمام صفحات آن.2
.آن اصل کارت ملی و یک برگ کپی از هر دو طرف.3
3-3- 6نظام آموزش متوسطه  دینظام جد پلمید یواهگیاصل و کپ.4
3- 3-6نظام  آموزش متوسطه دینظام جداصل ریز نمرات دیپلم.5
4- 3-5براي فارغ التحصیالن نظام  کپی گواهی دیپلم و پیش دانشگاهیاصل و.6
4-3- 5براي فارغ التحصیالن نظام  اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی.7
  آموزش متوسطه مینظام قد يبرا کامل پلمید مدركیکپاصل و.8
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يو حرفه ا یفن يآموزشکده ها وستهیپ یکاردان يدوره انیمدرك پا یگواه ایاصل و .9
تحصیلی يییدیهرسید تأ.10

به  ند،بایدادریافت نکردهدفاتر پیشخوان خدمات دولتدانشجویانی که هنوز رسید تأییدیه تحصیلی را از 
 دفاتر پیشخوان خدمات دولتخود به  نمراتریز کپیِدانشگاهی وپیشیا  دیپلم گواهیِکپیِهمراه 

ییدیه تحصیلی از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را أمراجعه و ت
. دانشگاه نمایندآموزش تحویل  همراه دیگر مدارك

.براي برادران کپی و اصل کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت .11
رم صدور معافیت تحصیلی براي برادران مشمول ف.12

و پس از مهر و )1163گزارش (گرفتهدانشجو باید فرم معافیت تحصیلی را از سیستم گلستان پرینت                 
.جهت صدور معافیت تحصیلی ارائه نماید10+پلیس امضاي آموزش، به یکی از دفاتر 

.)کارمندان دولت يبرا(وشرط سازمان متبوع  دیو بدون ق یکتب تفقامو ایساالنه و  یاصل حکم مرخص.13

برابر با اصل کپی کل قبل از تحویل به آموزشو ریز نمرات خود  تحصیلیلطفا از مدارك :تذکر مهم
امکان دسترسی به این مدارك تا زمان دانش آموختگی وجود نخواهد  ،پس از تحویل زیرا یدیتهیه نما
  .داشت

دانشگاهمدیریت امور آموزشی 
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