بسمه تعالی
اطالعیه ثبت نام از دانشجویان نوورود مقطع دکتری سال 1400
و انتخاب واحد و شروع کالس های درسی

این اطالعیه در پنج صفحه تنظیم شده است ،لطفا به دقت مطالعه شود.

ضمن تبریک و آرزوی سالمتی برای پذیرفته شدگان محترم مقطع تحصیلی دکتری دانشگاه سیستان و
بلوچستان ،به اطالع می رساند تمامی مراحل ثبت نام به صورت کامال الکترونیکی و غیرحضوری صورت می گیرد
و نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد .ثبت نام در دو مرحله «ثبت نام غیرحضوری» به صورت الکترونیکی و
«ثبت نام نهایی و ارسال مدارک فیزیکی» از طریق مراکز پستی و پست پیشتاز توسط دانشجو طی مراحل ذیل
انجام خواهد شد.

1

بسمه تعالی
اطالعیه ثبت نام از دانشجویان نوورود مقطع دکتری سال 1400
و انتخاب واحد و شروع کالس های درسی

مراحل ثبت نام:
الف -ثبت نام غیرحضوری
 .1اسکن و آماده سازی مدارک الزم جهت ثبت و بارگذاری در سامانه گلستان
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام غیرحضوری:
• تصویر تمام صفحات شناسنامه دانشجو
• تصویر کارت ملی
• تصویر مدرک نظام وظیفه
تبصره بسیار مهم :دانشجویان مرد فاقد کارت پایان خدمت ،نامه الکترونیکی ایجاد شده را از سامانه گلستان
(گزارش  )1163مطابق راهنمای تعبیه شده در سامانه پرینت و به دفاتر پلیس  +10مراجعه نمایند؛ سپس با
بارگذاری تصویر نامه تمدید معافیت تحصیلی در سامانه ،ثبت نام خود را تکمیل نمایند.
• تصویر مدرک کارشناسی
• تصویر مدرک کارشناسی ارشد
(آن دسته از مدارک دانشنامه که فاقد درج معدل می باشد می بایست ریزنمرات خود را نیز در سامانه بارگذاری نمایند).
تبصره مهم :پذیرفتهشدگانی که در زمان ثبتنام برای شرکت در آزمون ،دانشجوی سال آخر مقطع
کارشناسیارشد بودهاند ،میبایست تا تاریخ  1400/06/31فارغالتحصیل شوند.
دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد ،الزم است "فرم مخصوص معدل" را در سامانه بارگذاری نماید.
در این فرم باید معدل کل واحدهای گذرانده دانشجو بر اساس ( )0تا ( )20تا تاریخ ( 1399/11/30و یا حداکثر تا تاریخ
 )1400/06/31درج شده و توسط معاون آموزشی دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصیلی دوره
کارشناسیارشد امضا ،مهر و ثبت گردد.
"فرم مخصوص معدل " در صفحه  " 70دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون دکتری" و همچنین در
صفحه " 175دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری" موجود می باشد.
• تصویر موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم .)502
• تصویر معرفینامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن برای استفاده از امتیاز ویژه مربیان "رسمی -قطعی" و
یا "رسمی -آزمایشی" دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
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 .2دریافت نام کاربری برای ورود به سامانه گلستان
اطالعات مورد نیاز جهت ورود به سامانه گلستان به شکل زیر تعریف گردیده است:
• شناسه کاربری :شماره داوطلبیu001
• گذرواژه :کد ملی (اگر کد ملی با صفر شروع می شود نبایستی صفر آن ذکر گردد).
مثال :اطالعات الزم برای ورود شخصی با شماره داوطلبی  54321و کد ملی  0123456789به شرح زیر می باشد:
• شناسه کاربریu00154321 :
• گذرواژه123456789 :
 .3ثبت نام الکترونیکی (غیرحضوری) بر اساس جدول زمانبندی و از طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان
به نشانی زیر انجام می شود:
https://golestan.usb.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm
• ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است.
بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی برای مقطع تحصیلی دکتری از روز شنبه مورخ  1400/06/13الی روز سه شنبه
مورخ  1400/06/16بر اساس جدول زمانبندی زیر میباشد:
جدول زمانبندی ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی) از طریق سامانه گلستان
تاریخ

به ترتیب حرف اول نام خانوادگی

1400/6/13

الف ب پ ت ث ح ج

1400/6/14

حخدذرزژسش

1400/6/15

صضطظعغفقک

1400/6/16

گلمنوهی

• در صورت پرسش در خصوص ثبت نام غیرحضوری در مقطع دکتری درتاریخهای فوق الذکر ،با تلفن
 054- 31136258تماس حاصل نمایید.
• در صورت بروز مشکل در دسترسی به سامانه جامع آموزشی گلستان با تلفن 054 -31136287یا
 054- 31136278تماس حاصل نمایید.
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ب -پست اصل مدارک و قطعی کردن ثبت نام
برای قطعی شدن ثبت نام و اجازه حضور در کالس ها ،پذیرفته شدگان عزیز پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری
از تاریخ  1400/6/20لغایت  1400/7/30فرصت ارسال فیزیکی مدارک فهرست شده ذیل را دارند ،در صورت عدم
دریافت مدارک تا زمان اعالم شده فوق یا نقص در مدارک ،قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل وفق مقررات
جلوگیری بعمل خواهد آمد .الزم است دانشجویان محترم به همراه مدارک به شرح چک لیست زیر به دفاتر
پست شهرستان محل زندگی خود (حتی ساکنین شهر زاهدان) مراجعه نمایند .مدارک به صورت حضوری
دریافت نخواهد شد .قبل از ارسال حتما از مدارک خود کپی برابر اصل تهیه و نزد خود نگه دارید .مدارک تحویل
گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد شد.
چک لیست اصل مدارک ارسالی از طریق واحدهای پستی در سراسر کشور در مقطع دکتری
 تصویر تمامی صفحات شناسنامه (یکسری)
 تصویر کارت ملی (پشت و رو ،یکسری)
 دو قطعه عکس پشت نویسی شده
 اصل مدرک دانشنامه کارشناسی به همراه یک کپی از آن یا  اصل گواهی موقت کارشناسی به همراه یک کپی از
آن
 اصل مدرک دانشنامه کارشناسی ارشد به همراه یک کپی از آن یا  اصل گواهی موقت کارشناسی ارشد به همراه یک
کپی از آن
 اصل فرم معدل برای دانشجویان سال آخر (مطابق فرم دفترچه سازمان سنجش) که در سامانه بارگذاری نموده اند .این
دسته از دانشجویان نیز می بایست اصل مدارک یا اصل گواهی موقت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را حداکثر
تا تاریخ  1400/6/30اخذ و به همراه سایر مدارک تا تاریخ  1400/7/30پست نمایند.
 اصل ریزنمرات مهر و امضاء شده دارندگان دانشنامه.
 تصویر مدرک نظام وظیفه برابر اصل شده (پایان خدمت/معافیت)
 یا اصل نامه تاییدیه معافیت تحصیلی دریافتی از پلیس +10
 فرم های تعهد تکمیل شده و چاپ شده از پذیرش اینترنتی (با امضاء دانشجو)
 اصل موافقت کتبی برای شاغلین ادارات دولتی و دبیران آموزش و پرورش (فرم تعهد و فرم .)502
درج نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ،رشته و گرایش قبولی ،مقطع تحصیلی و تلفن همراه در پشت پاکت
ارسال مدارک الزامی می باشد.
آدرس پستی:
استان سیستان و بلوچستان -شهرستان زاهدان -دانشگاه سیستان و بلوچستان  -سازمان مرکزی -حوزه
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی -اداره کل تحصیالت تکمیلی -صندوق پستی98135-987 :
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تذکرات:
 -1عدم مراجعه به سامانه جامع آموزشی گلستان جهت ثبت نام غیرحضوری ،در بازه زمانی اعالم شده به منزله انصراف از
تحصیل تلقی می شود و دانشگاه در قبال تبعات احتمالی آن مسئولیتی بر عهده ندارد.
 -2پذیرفته شدگان الزم است پس از بارگذاری مدارک در سیستم گلستان ،بطور مستمر وضعیت تایید مدارک خود را
کنترل و نواقص احتمالی را برطرف نمایند تا مراحل بعدی ثبت نام و پذیرش نهایی امکان پذیر گردد.
 -3پذیرفته شدگان مشمول نظام وظیفه (آقایان) ،پس از ثبت نام غیرحضوری و تایید مدارک اولیه ضروری است که نامه
الکترونیکی ایجاد شده را از سامانه گلستان (گزارش  )1163مطابق راهنمای تعبیه شده در سامانه ،پرینت و به دفاتر
پلیس  + 10مراجعه نمایند؛ سپس با بارگذاری تصویر نامه تمدید معافیت تحصیلی در سامانه ،ثبت نام خود را تکمیل
نمایند .در غیر این صورت عواقب ناشی از عدم پیگیری معافیت تحصیلی به عهده شخص دانشجو میباشد.
 -4پذیرفته شدگانی که در حال خدمت سربازی میباشند الزم است با مراجعه به دفاتر پلیس  +10نسبت به ثبت درخواست
ترخیص و معافیت اقدام نمایند.
 -5ثبت نام دانشجویان در ترم جاری به صورت مشروط و منوط به قطعی شدن ثبت نام میباشد .لذا دانشجویان محترم
پس از اتمام ثبت نام غیرحضوری و جهت قطعی شدن ثبت نام خود ،از تاریخ  1400/6/20لغایت  1400/7/30فرصت
ارسال فیزیکی مدارک را دارند .در صورت عدم دریافت مدارک تا زمان اعالم شده ،قبولی دانشجو لغو و از ادامه تحصیل
وفق مقررات جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 -6بدیهی است در صورت نقص در مدارک ارایه شده و یا وجود مغایرت میان مدارک ارائه شده از طریق ثبت نام الکترونیکی
و مدارک ارسال شده از طریق پست پیشتاز با اطالعات ارسالی سازمان سنجش آموزش کشور (در هر مرحله از تحصیل)،
قبولی دانشجو لغو و ثبت نام وی کان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد.
 -7با توجه به این که مدارک تحوی ل گرفته شده تا زمان فراغت از تحصیلی عودت داده نخواهد شد لذا از مدارک خود کپی
برابر اصل تهیه و نزد خود نگه دارید.
 -8هرگونه تغییر رشته ،انتقال و مهمانی در مقطع دکتری ممنوع می باشد.
 -9در خصوص مسائل وام با تلفن  054- 31136409تماس حاصل نمایند.
 -10توصیه اکید می گردد ،قوانین و مقررات آموزشی به آدرس  http://www.usb.ac.ir/academicsرا در اولین
فرصت مطالعه نمایید.

انتخاب واحد و شرکت در کالس های درسی
 .1انتخاب واحد به صورت غیرحضوری (اینترنتی) و توسط گروه های آموزشی مربوطه صورت می گیرد.
 .2شروع کالس های ترم مهر از تاریخ شنبه  1400/06/27می باشد .در خصوص شیوه تشکیل کالس های
درسی متعاقبا از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد.
موفق باشید
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان
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