قابل توجه پذیزفتهشدگان نهایی دوره کارشناسیناپیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی 89-89
با سالم و عزض تبزیک؛
به اطالع پذیزفتهشدگاى هحتزم هیرساند پذیزش و ثبت نام شاهل  2هزحله سیز و انجام هز دو هزحله الشاهی است

مرحله اول:

پذیزش و ثبت نام غیزحضوری (الکتزونیکی)

اس روس سهشنبه  02شهزیور 7989

تزای ٍرٍد تِ ٍبسایت داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ تِ آدرس www.usc.ac.ir :اس هزٍرگز

InternetExplorer

استفادُ ًوَدُ ،سپس تِ تزتیة

اقذاهات سیز را اًجام دّیذ:


هزاجعِ تِ قسوت خذهات الکتزًٍیک ٍبسایت ٍ کلیک تز رٍی سیستن آهَسشی گلستاى (ساهاًِ جاهع آهَسشی داًشگاُ) ٍ یا ٍرٍد اس
عزیق آدرس http://edu.usc.ac.ir



ارسال کذ اهٌیتی ارائِ شذُ تَسظ سیستن

(تَجِ فزهاییذ تعذ ارسال کذ هوکي است صفحِ  security certificateفعال شَد ،در ایي صَرت تز رٍی گشیٌِ

) Continue to this website(not recommendedکلیک کٌیذ) .



ٍارد کزدى شٌاسِ کارتزی ٍ گذر ٍاصُ تِ صَرت سیز:
الف :شٌاسِ کارتزی; شوارُ داٍعلثیusc971

هثالusc97159812 :

ب :گذر ٍاصُ ; کذ هلی (دُ رقن)
ثبتنام وارسال هدارک به شزح سیزاقدام نوایید:
پس اس ورود به سیستن بزای 
 در صفحِ پذیزش غیزحضَری داًشجَیاى جذیذالَرٍد ،هزاحل پذیزش تِ تزتیة اًجام شَد( .تا کلیک تز رٍی کلوِ اًتخاب در ّز
ردیف ،صفحِ هزتَعِ تاس هیشَد ،در ایي ٍضعیت السم است اعالعات تکویل ٍ در پاییي صفحِ تا تغییز "خیز" تِ "تلِ" دکوِ اعوال
تغییزات را کلیک ًواییذ).
 ردیفّایی کِ در ٌّگام تاسکزدى در سیز صفحِ تا ًَار قزهش پیغام « اجاسُ دستزسی تِ ایي هکاى تزای شوا ٍجَد ًذارد» ظاّز هیشَد،
ًیاسی تِ تکویل ًذارد.


در هزحلِ هزتَط تِ ارسال هذارک ،هذارک درخَاستی سیز را تا فزهت  jpegتِ اًذاسُ  600*800پیکسل(کوتزاس  )200kbارسال ًواییذ.



تکویل و ارسال فزم تعهد (هزتَط تِ خالصِ هقزرات آهَسشی) دریافت خالصِ هقزرات آهَسشی



ٍاریش شْزیِ (طبق تعزیف سیستن)

دریافت فزم تعْذ جْت ارسال

 چاج گَاّی پذیزش غیزحضَری(گشارش  .)260یادآٍر هیشَد ّوزاُ داشتي تصَیز گَاّی پذیزش غیزحضَری تزای ثثت ًام حضَری
الشاهی است.

مرحله دوم:

مزاجعه به ساختمان مزکشی دانشگاه بزای ثبتنام حضوری

فزایٌذ ثثتًام حضَری

پذیزفتِشذگاى هحتزم بزاساس بزناهه سهاىبندی اعالم شده در گَاّی پذیزش غیزحضَری ،تزای ارائِ هذارک سیز ٍ تشکیل پزًٍذُ
اس ساعت  9/92تا  75/92روسهای یکشنبه  05شهزیورتا سهشنبه  09شهزیور تِ ًشاًی :تْزاى ،تلَار اشزفی اصفْاًی ،پاییيتز اس پل

ّوت ،خیاتاى شْیذ قوَشی(پارک ساتق) ،خیاتاى تْار ،داًشگاُ علن ٍ فزٌّگ ،عثقِ  7هزاجعِ ًوایٌذ.
)1
)2
)3
)4
)5

اصل هذرک یا گَاّی هَقت دٍرُ کارداًی (عثق ضَاتظ تا تاریخ هقزر اخذ شذُ تاشذ)
اصل شٌاسٌاهِ
اصل کارت هلی
اصل کارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن(هخصَص تزادراى هشوَل)
اصل فزمتعهد (هزتَط تِ خالصِ هقزرات آهَسشی)

هذیزیت خذهات آهَسشی ٍ تحصیالت تکویلی
ادارُ پذیزش ٍ ًظام ٍظیفِ
1397/06/20

