قابل توجه پذیزفته شدگان نهایی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98

به اطالع پذیزفته شدگاى هحتزم هی رساند پذیزش و ثبت نام شاهل  2هزحله سیز و انجام هز دو هزحله الشاهی است.

مزحله اول:

پذیزش و ثبت نام الکتزونیکی(غیز حضوری) اس روس پنجشنبه  22شهزیور

به شزح سیز:











قثل اس ٍرٍد تِ آدرس داًطگاُ تَجِ ًواییذ کِ تا هزٍرگز ٍ InternetExplorerارد سایت گلستاى ضَیذ.
هزاجعِ تِ قسوت خذهات الکتزًٍیکی ٍ پیًَذّا در سایت  ٍ www.usc.ac.irکلیک تز رٍی ًزم افشار آهَسش (گلستاى) ٍ یا اس
آدرس http://edu.usc.ac.ir
ٍرٍد تِ سیستن گلستاى
ارسال کذ اهٌیتی ارائِ ضذُ تَسظ سیستن تَجِ فزهاییذ تعذ ارسال کذ هوکي است صفحِ  security certificateفعال ضَد کِ گشیٌِ
) Continue to this website(not recommendedرا کلیک کٌیذ.

ٍارد کزدى ضٌاسِ کارتزی ٍ گذر ٍاصُ تِ صَرت سیز:
الف :ضٌاسِ کارتزی; ضوارُ داٍعلثی usc971هثالusc97159812:
ب :گذر ٍاصُ; کذ هلی (دُ رقن)
پس اس ورود به سیستن جهت ثبت نام وارسال هدارک به شزح سیز اقدام نوایید.
در صفحِ پذیزش غیزحضَری داًطجَیاى جذیذ الَرٍد هزاحل پذیزش تِ تزتیة تکویل گزدد( .تا کلیک تز رٍی کلوِ اًتخاب درّز
ردیف ،صفحِ هزتَعِ تاس هی ضَد کِ السم است اعالعات تکویل ٍ در پاییي صفحِ تا تغییز "خیز" تِ "تلِ" دکوِ اعوال تغییزات را کلیک
کٌیذ)
 ردیف ّایی کِ در ٌّگام تاس کزدى در سیز صفحِ تا ًَار قزهش پیغام « اجاسُ دستزسی تِ ایي هکاى تزای ضوا ٍجَد ًذارد» ً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 آهَسضی)

دریافت خالصِ هقزرات آهَسضی

دریافت فزم تعْذ جْت ارسال



ٍاریش ضْزیِ (طبق تعزیف سیستن)



در هزحلِ پایاًی چاج گَاّی پذیزش غیزحضَری داًطجَ(گشارش  ٍ )260ارائِ آى تزای ثثت ًام حضَری الشاهی است.

مزحله دوم:

مزاجعه به ساختمان مزکشی دانشگاه جهت ثبت نام حضوری

فزایٌذ ثثت ًام حضَری

پذیزفتِ ضذگاى هحتزم بزاساس بزناهه سهانبندی اعالم شده در گَاّی پذیزش غیزحضَری جْت ارائِ هذارک سیز (روسهای شنبه22
شهزیورتا سهشنبه  27شهزیور اس ساعت  8/03لغایت  ٍ )51/03تطکیل پزًٍذُ تِ ًطاًی :تْزاى ،تلَار اضزفی اصفْاًیً ،زسیذُ تِ پل

ّوت ،خیاتاى ضْیذ قوَضی(پارک ساتق) ،خیاتاى تْار ،داًطگاُ علن ٍ فزٌّگ ،عثقِ  7هزاجعِ ًوایٌذ.
)1
)2

)3
)4
)5
)6
)7

گَاّی پذیزش غیزحضَری
اصل هذرک یا گَاّی هَقت دٍرُ پیص داًطگاّی یا کارداًی (.عثق ضَاتظ تا تاریخ هقزر اخذ ضذُ تاضذ)
ارائِ اصل رسیذ درخَاست ارسش تحصیلی(تأئیذیِ تحصیلی) دٍرُ پیص داًطگاّی(پذیزفتِ ضذگاى هحتزم تا هزاجعِ تِ یکی اس دفاتز پیطخَاى
دٍلت ٍ ارائِ کپی پیص داًطگاّی اقذام تِ صذٍر ارسش تحصیلی به نشانی تهزاى – بلوار شهید اشزفی اصفهانی – خیاباى شهید قووشی–
خیاباى بهار– کد پستی –1591691141دانشگاه علن و فزهنگ نوایند)
اصل ضٌاسٌاهِ
اصل کارت هلی
اصل کارت پایاى خذهت یا هعافیت دائن(.هخصَظ تزادراى هطوَل)
اصل فزم تعهد (هزتَط تِ خالصِ هقزرات آهَسضی)
هذیزیت خذهات آهَسضی ٍ تحصیالت تکویلی
ادارُ پذیزش ٍ ًظام ٍظیفِ
1397/06/22

