
 

 

 

جهـت تكميـل فراينـد ثبـت نـام و پـذيرش نهـايي بـا ورود بـه سيسـتم           شدگان محترم مي رسـاند  پذيرفته  به اطالع       

شهريه تعريـف شـده در سيسـتم را پرداخـت نمـوده و در مرحلـه پايـاني نسـبت بـه چـاپ گـواهي            آموزش گلستان 

 ثبت نام غيرحضوري دانشجو اقدام نمايند.
 

 به شرح زير: ثبت نام الكترونيكي(غير حضوري) مرحله اول:

   مراجعه به قسمت خدمات الكترونيكي در سايتwww.usc.ac.ir  يا از  و كليك بر روي نرم افزار آموزش (گلستان)و
   http://edu.usc.ac.irآدرس 

 ورود به سيستم گلستان  
  ارسال كد امنيتي ارائه شده توسط سيستم 
 :وارد كردن شناسه كاربري و گذر واژه به صورت زير 
  =شماره داوطلبيالف: شناسه كاربريusc961    :مثالusc95159812 
 ده رقم( ب: گذر واژه= كد ملي(  

 سيستم  آموزشي گلستان طبق راهنمامراجعه به                   

  با كليك بر روي كلمه انتخاب درهر  .تكميل گردد مراحل پذيرش به ترتيب پذيرش غير حضوري دانشجويان جديد الوروددر صفحه)
دكمه اعمال تغييرات را كليك  "بله"به  "خير"و در پايين صفحه با تغيير صفحه مربوطه باز مي شود كه الزم است اطالعات تكميل  ،رديف
 كنيد)

 (راهنما) واريز شهريه 

 چاپ گواهي ثبت نام غيرحضوري دانشجو  

 

  مراجعه به ساختمان مركزي دانشگاه جهت ثبت نام حضوري مرحله دوم:    
 

 30/8از ساعت  شهريور 8و  7 شنبهچهارو  شنبهسه روزهاي ( و تشكيل پرونده جهت ارائه مداركپذيرفته شدگان محترم     

 و علم دانشگاه بهار، خيابان ،)سابق پارك(شهيدقموشي خيابان همت، پل به نرسيده اصفهاني، اشرفي تهران، بلوار :نشاني) به  00/15لغايت 
  (اداره پذيرش و نظام وظيفه)مراجعه نمايند. 517فرهنگ طبقه پنجم اتاق 

 يا گواهي موقت دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد .(طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ شده باشد)اصل مدرك  )1
 .كارشناسي ارشد اصل ريز نمرات تائيد شده دوره  )2
 .اصل شناسنامه  )3
 .اصل كارت ملي  )4
 )مشمول (مخصوص برادران.برگ كپي آن 1اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و  )5

 

 

 فرهنگ و علم دانشگاه 96-97 تحصيلي سال اول نيمسال در دكتري دوره پذيرفته شدكان توجه قابل

 مديريت خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي
 اداره پذيرش و نظام وظيفه
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