
 

 97-98 تحصيلي سال اولنيمسال در  دكتريدوره نهايي  شدگان قابل توجه پذيرفته

 
  با سالم و عرض تبريك؛

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

 و پرداخت شهريه )دانشگاه سامانه جامع آموزش( گلستانآموزشي سيستم ورود به  �ح�ه �ول:

ترتيب استفاده نموده، سپس به   xplorerEnternetI مرورگر از  www.usc.ac.irبه آدرس:  علم و فرهنگدانشگاه  سايت وبورود به  براي 
 اقدامات زير را انجام دهيد:

  آدرسطريق از ورود يا  و سيستم آموزشي گلستانكليك بر روي سايت و  وب به قسمت خدمات الكترونيكمراجعه 
http://edu.usc.ac.ir  

 ممكن است صفحه  امنيتي، توجه فرماييد بعد ارسال كد( ارسال كد امنيتي ارائه شده توسط سيستمcertificate security  صورت بر روي ، در اينفعال شود 

 )كليك كنيد. Continue to this website(not recommended) گزينه
  واژه به صورت زير: و گذر وارد كردن شناسه كاربري 

   usc97159812 مثال:    usc971الف: شناسه كاربري= شماره داوطلبي     

  )ده رقم( = كد ملي ب: گذر واژه     

 :نماييدبه شرح زيراقدام  پرداخت شهريه براي) دانشگاه سامانه جامع آموزش(سيستم آموزشي گلستان پس از ورود به 
  الورودپذيرش غيرحضوري دانشجويان جديدصفحه  در واريز شهريهكليك بر روي كلمه  
 طبق تعريف سيستم( واريز شهريه( 

  11و  10تكميل رديف 

 براي ثبت نام حضوري الزامي است 12رديف تصوير  همراه داشتنشود  (يادآور مي دانشجو گواهي پذيرش غيرحضوري چاپ.( 

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

 10شنبه و  7شنبه چهارروزهاي  00/15 تا 30/8از ساعت  و تشكيل پروندهزير  مداركارائه  براي ،شدگان محترم پذيرفته 

 و علم دانشگاه بهار، خيابان ،)سابق پارك(شهيد قموشي خيابان همت، پل تر از پايين اصفهاني، اشرفي تهران، بلوار :نشانيبه  97 شهريور

 .مراجعه نمايند اداره پذيرش و نظام وظيفه ،517ساختمان شماره يك دانشگاه (ساختمان قديم)، اتاق  5فرهنگ، طبقه 

 طبق ضوابط تا تاريخ مقرر اخذ شده باشد)( ارشد كارشناسيدوره  يا گواهي موقت اصل مدرك )1

 ارشد ريزنمرات تأييد شده دوره كارشناسياصل  )2
  اصل شناسنامه )3
 اصل كارت ملي )4
 )مشمول برادران (مخصوص اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم )5

 

 مديريت خدمات آموزشي و تحصيالت تكميلي
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