
 

 96-97 تحصيلي سال اولنيمسال در  كارشناسي ارشد تكميل ظرفيت  قابل توجه پذيرفته شدگان

 
 مرحله زير و انجام هر دو مرحله الزامي است. 2ش و ثبت نام شامل مي رساند پذير به اطالع پذيرفته شدگان محترم

 به شرح زير: آبان 14 يكشنبه لغايت آبان  13 شنبه )الكترونيكي(غير حضوريپذيرش و ثبت نام  �ح�ه �ول:

  مرورگرقبل از ورود به آدرس دانشگاه توجه نماييد كه با InternetExplorer   و ياGoogleChrome ستان شويد.لوارد سايت گ 
   مراجعه به قسمت خدمات الكترونيكي در سايتwww.usc.ac.ir  يا از آدرس  و كليك بر روي نرم افزار آموزش (گلستان)و

http://edu.usc.ac.ir  
 ورود به سيستم گلستان  
  صفحه  توجه فرماييد بعد ارسال كد ممكن استارسال كد امنيتي ارائه شده توسط سيستمcertificate security  فعال شود كه گزينه 

  Continue to this website(not recommended)       .را كليك كنيد 

 :وارد كردن شناسه كاربري و گذر واژه به صورت زير 
 الف: شناسه كاربري= شماره داوطلبيus961    :مثالus96159812 
 يده رقم( ب: گذر واژه= كد ملي(  
  به سيستم جهت ثبت نام وارسال مدارك به شرح زير اقدام نماييد.پس از ورود 
  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)

 نيازي به تكميل » اجازه دسترسي به اين مكان براي شما وجود ندارد« رديف هايي كه در هنگام باز كردن در زير صفحه با نوار قرمز پيغام
 ندارد.

 با فرمت زير را  در مرحله مربوط به ارسال مدارك، مداركjpeg  پيكسل(كمتراز  600*800به اندازهkb200 ( نماييدارسال.  
 .(كارشناسي)قبل مدرك دوره تصوير )1
 كارت ملي. تصوير )2
 تصوير شناسنامه. )3
 تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت (برادران). )4

 واريز شهريه  

 ارائه آن براي ثبت نام حضوري الزامي است. و )260(گزارش ودانشج گواهي پذيرش غيرحضوري در مرحله پاياني چاپ 

 جهت ثبت نام حضوري مراجعه به ساختمان مركزي دانشگاه �ح�ه دوم:                   

از  آبان 17 تا 15 شنبهچهار تا شنبهدوروزهاي (زير  مداركارائه جهت  پذيرش غيرحضوري گواهي در شده اعالمبرنامه  اساس بر       

 ،)سابق پارك(يموشق شهيد خيابان همت، پل به نرسيده اصفهاني، اشرفي بلوار تهران، :نشانيبه  و تشكيل پرونده ) 00/51لغايت  30/8ساعت 
  فرهنگ و علم دانشگاه بهار، خيابان

 .(طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ شده باشد)يا گواهي موقت دوره كارشناسياصل مدرك  )1
 .كارشناسي 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

 

 مديريت خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي
 اداره پذيرش و نظام وظيفه

13/08/1396 

 به ارائه اصل مدرك كارشناسي نيستند.فرم مدرك كارشناسي براي آندسته از پذيرفته شدگاني كه قادر        )14(دريافت فرم 
 فارغ التحصيل مي شوند. 31/06/1396فرم تعهدفراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخردوره كارشناسي كه تا        )15(دريافت فرم 
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