بسمٍ تؼالی
مدارک مورد نیاس ثبت نام پذیزفته شدگان مزحله نیمه متمزکش آسمون سزاسزی سال 1397
الف  :مدارک السم جهت ثبت نام اینتزنتی ( در تاریخ های  28و  29دیماه  : )1397ثجت ًبم ایٌتشًتی اص طشیق سبهبًِ گلستبى داًطگبُ
ثَعلی سیٌب ثِ ًطبًی  https://golestan.basu.ac.irصَست هی گیشد.


کذکبسثشی جْت ٍسٍدی ثِ سبهبًِ ( شمارٌ دايطلبی ٍ ) a972گزسٍاطُ (شمارٌ ملی) هی ثبضذ.

 - 1بارگذاری ػکس پزسىلی



عکس پشسٌلی ثب صهیٌِ سفیذ ثب ـشهت  ٍ jpgحذاکثش ظشـیت 250kb



اص آًجبئی کِ اص عکس اسسبلی جْت کبست داًطجَیی استفبدُ خَاّذ ضذ لزا اص اسسبل عکس ـبقذ کیفیت ٍ ًبهٌبست خَدداسی ضَد.

 - 2بارگذاری تمام طفحات شىاسىامٍ ي کارت ملی ثب ـشهت  ٍ jpgحذاکثش ظشـیت 250kb
 - 3بارگذاری اطل مذارک تحظیلی :
جذيل بارگذاری مذارک تحظیلی بز اساس وًع وظام آمًسشی
وًع وظام آمًسشی
ًظبم قذین آهَصش هتَسطِ

ًظبم جذیذ آهَصش هتَسطِ

داسًذگبى هذسک کبسداًی
داسًذگبى هذسک کبسداًی پیَستِ

مذارکی کٍ بایذ بارگذاری گزدد


ثبسگزاسی اصل یب گَاّی هذسک دٍسُ ًظبم قذین



ثبسگزاسی سیض ًوشات دیپلن ًظبم قذین



ثبسگزاسی اصل هذسک یب گَاّی هَقت پیص داًطگبّی



ثبسگزاسی اصل هذسک یب گَاّی هَقت دیپلن هتَسطِ



ثبسگزاسی کبسًبهِ پیص داًطگبّی



ثبسگزاسی کبسًبهِ هتَسطِ



ثبسگزاسی هذسک ٍ یب گَاّی هَقت دٍسُ کبسداًی



ثبسگزاسی اصل ٍ یب گَاّی هَقت کبسداًی پیَستِ



ثبسگزاسی اصل ٍ یب گَاّی هَقت دٍسُ هتَسطِ



ثبسگزاسی کبسًبهِ هتَسطِ

 - 4بارگذاری يضؼیت وظام يظیفٍ ( جُت آقایان)



ثبسگزاسی اصل کبست پبیبى خذهت یب هعبـیت اص خذهت ٍ یب ثشگِ هعبـیت هَقت
دس صَستی کِ پزیشـتِ ضذُ ـبقذ کبست پبیبى خذهت ٍ یب هعبـیت ثبضذ ثبیذ یکی اص هذاسک صیش سا ثش حست ٍضعیت خَد ثِ عٌَاى
هذسک ًظبم ٍظیفِ ثبسگزاسی ًوبیٌذ:
يضؼیت پذیزفتٍ شذٌ

پزیشـتِ ضذگبى هقطع پیص داًطگبّی کِ سي آًْب حذاکثش  20سبل هی ثبضذ ٍ اص تبسیخ ـشاؼت اص
تحصیل ایطبى ثیص اص یک سبل ًگزضتِ ثبضذ

وًع مذرک ارسالی بٍ ػىًان مذرک وظام يظیفٍ
ثبسگزاسی آخشیي هذسک تحصیلی ثب رکش تبسیخ دقیق ـشاؼت اص تحصیل

داًطجَیبى اًصشاـی کِ اص تبسیخ ـشاؼت اص تحصیل ایطبى ثیص اص یک سبل ًگزضتِ ثبضذ

ثبسگزاسی ًبهِ اًصشاـی( ًبهِ لؽَ هعبـیت تحصیلی) ثب رکش تبسیخ اًصشاؾ اص تحصیل

پزیشـتِ ضذگبًی کِ اص تبسیخ ـشاؼت اص تحصیل ایطبى ثیص اص یکسبل گزضتِ ٍ ٌَّص ثِ خذهت

ثبسگزاسی ثشگِ آهبدُ ثِ خذهت ثذٍى هْش ؼیجت کِ دس آى تبسیخ اعضام ثعذ

سشثبصی اعضام ًگشدیذُ اًذ

اص تبسیخ ثجت ًبم دس داًطگبُ ثبضذ.

پزیشـتِ ضذگبًی کِ دس صهبى ثجت ًبم دس آصهَى حیي خذهت سشثبصی هی ثبضٌذ

ثبسگزاسی ًبهِ اضتؽبل ثِ خذهت یا ثشگِ اعضام ثِ خذهت ثذٍى هْش ؼیجت
ٍ یا آخشیي هذسک تحصیلی

کبسکٌبى هتعْذ خذهت دس سبصهبى ّب ٍ یب ٍصاست خبًِ ّب ٍ کبسکٌبى پبیَس ضبؼل دس ًیشٍّبی هسلح

ثبسگزاسی گَاّی اضتؽبل ثِ خذهت ثب رکش هَاـقت ثب اداهِ تحصیل دس هقطع کبسضٌبسی

طالة دیٌی داسًذُ هذسک دیپلن ٍ پیص داًطگبّی داسًذُ هعبـیت تحصیلی حَصُ

ثبسگزاسی هعبـیت تحصیلی حَصُ ٍ ًبهِ هَاـقت ثب اداهِ تحصیل اص حَصُ علویِ

 - 5ياریش مبلغ  450000ریال ثشای صذٍس کبست داًطجَیی


هجلػ پشداختی فقط بٍ طًرت ایىتزوتی ٍ اص طشیق سبهبًِ گلستبى داًطگبُ ثَعلی سیٌب پشداخت گشدد .لزا خَاّطوٌذ است اص پشداخت
ضْشیِ ثِ صَستی ـیص ثبًکی ٍ  ...خَدداسی گشدد.

 - 6در طًرت ػذم ثبت وام ایىتزوتی ثبت وام حضًری بٍ ػمل وخًاَذ آمذ.
 - 7با تًجٍ بٍ ایىکٍ جُت تشکیل پزيوذٌ آمًسشی در سمان ثبت وام حضًری فقط اطل مذارک تحظیلی اخذ خًاَذ شذ
لذا السم است بٍ مىظًر جلًگیزی اس اتالف يقت ي تسزیغ در امًر در تکمیل فزم َای ثبت وامی ي ارسال مذارک
مًرد ویاس دقت السم بٍ ػمل آیذ .بذیُی است اس ثبت وام داوشجًیاوی کٍ اطالػات خًد را واقض ي یا اشتباٌ ثبت
ومًدٌ اوذ مماوؼت بٍ ػمل خًاَذ آمذ.
ب  :مدارک الزم جهت ثبت نام حضوری :


حضًر شخض پذیزفتٍ شذٌ جُت ثبت وام ضزيری است.



پزیشـتِ ضذگبى گشاهی هی ثبیست اصل کلیِ هذاسکی کِ عکس آًْب دس سبهبًِ ثبسگزاسی ضذُ است سا دس هَعذ ثجت ًبم حضَسی ثِ
ّوشاُ داضتِ ثبضٌذ .الصم ثِ رکش است دس صَست هؽبیشت دس عکس هذسک ثبسگزاسی ضذُ ثب اصل هذسک اسائِ ضذُ ثجت ًبم ضوب هتَقؿ
خَاّذ ضذ .لزا خَاّطوٌذ است دس ثبسگزاسی هذاسک دقت الصم ثِ عول آیذ.

 - 1اسائِ پشیٌت ثجت ًبم ؼیش حضَسی
 - 2اسائِ اصل ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی
 - 3اسائِ اصل هذسک ًظبم ٍظیفِ ای کِ دس سبهبًِ ثجت ًبم آپلَد ضذُ است.
 - 4اسائِ اصل کلیِ هذاسک تحصیلی ثبسگزاسی ضذُ ثش اسبس جذٍل ثبسگزاسی هذاسک تحصیلی


دس صَست عذم اسائِ اصل ّش یک اص هذاسک هزکَس ثش اسبس دستَسالعول سبصهبى سٌجص آهَصش کطَس

پذیزش داوشجً

قابل اوجام ومی باشذ.


داًطجَیبى اًصشاـی ٍ اخشاجی دٍسُ سٍصاًِ کِ دس آصهَى سشاسشی سبل  1397پزیشـتِ ضذُ اًذ هی ثبیست ًسجت ثِ ثجت ًبم ایٌتشًتی
خَد اقذام ًوَدُ ٍ ثعذ اص دسیبـت ًبهِ قجَلی دس ایي داًطگبُ ثِ داًطگبُ هحل تحصیل قجلی خَد هشاجعِ ًوبیٌذ تب هذاسک تحصیلی
ایطبى ثِ ایي داًطگبُ اسسبل گشدد.



پذیزفتٍ شذگاوی کٍ قبًلی ویمسال ايل سال تحظیلی

 1397-98سایز داوشگاٌَا میباشىذ السم است بؼذ اس

ثبت وام غیزحضًری در ایه داوشگاٌ  ،در مًػذ ثبت وام حضًری وامٍ درخًاست مذارک تحظیلی خًد را
اس داوشکذٌ محل قبًلی دریافت ي وسبت بٍ ارسال مذارک تحظیلی خًد اس داوشگاٌ قبلی اقذم ومایىذ.
 - 5کبسهٌذاى دٍلت کِ دس آصهَى سشاسشی سبل  1397پزیشـتِ هیگشدًذ الصم است اصل حکن هشخصی ٍ یب هَاـقت سسوی ثذٍى قیذ ٍ ضشط
هجٌی ثش تحصیل ثِ صَست توبم ٍقت دس ایي داًطگبُ سا اص هحل خذهت خَد دسیبـت ٍ آى سا ٌّگبم ثجت ًبم ثِ هسئَل هشثَط تحَیل ًوبیٌذ.
 - 6پزیشـتِ ضذگبًی کِ ثشای ایطبى ًبهِ دسخَاست هعبـیت تحصیلی صبدس هیگشدد الصم است پس اص اتوبم ثجت ًبم حضَسیً ،بهِ دسخَاست
هعبـیت تحصیلی ٍ کپی آخشیي هذسک تحصیلی خَد سا اص هسئَل ثجت ًبم دسیبـت ٍ ثعذ اص هشاجعِ ثِ یکی اص دـبتش پلیس 10+دس ضْش ّوذاى
ًسجت ثِ اخز هعبـیت تحصیلی ٍ تحَیل آى ثِ آهَصش داًطکذُ اقذام ًوبیٌذ .بذیُی است اس ادامٍ تحظیل داوشجًیاوی کٍ حذاکثز
تا تاریخ  1397/11/30در ایه خظًص اقذام وىمایىذ جلًگیزی خًاَذ شذ.
 - 7پزیشـتِ ضذگبًی کِ دس صهبى ثجت ًبم حیي خذهت سشثبصی هی ثبضٌذ  ،هیثبیست ثجت ًبم ؼیشحضَسی خَد سا اًجبم دادُ ٍ ثعذ اص هشاجعِ ثِ
داًطکذُ هحل قجَلی ًسجت ثِ اهَس هشثَط ثِ تشخیص اص خذهت خَد اقذام ًوبیٌذ.
 - 8کلیِ پزیشـتِ ضذگبى هی ثبیست ثِ ّوشاُ تصَیش گَاّی پیص داًطگبّی خَد ثِ " دفاتز پیشخًان خذمات ديلت " هشاجعِ ٍ تبییذیِ
تحصیلی(اسصش تحصیلی) خَد سا اص اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش هحل تحصیل دسخَاست ًوبیٌذ ٍ سسیذ آى سا ثِ ٌّگبم ثجت ًبم ثِ هسئَل ثجت
ًبم اسائِ ًوبیٌذ.پزیشـتِ ضذگبى حتوب ًبم سضتِ ٍ داًطگبُ هحل قجَلی(داًطگبُ ثَعلی سیٌب) خَد سا دس ـشم پیطخَاى خذهبت دٍلت اعالم ًوبیٌذ.
 - 9شزيع کالس َا اس تاریخ  1397/11/06می باشذ.
- 10آدسس هحل ثجت ًبم ّ :وذاى  ،چْبسثبغ ضْیذ هصطفی احوذی سٍضي،داًطگبُ ثَعلی سیٌب،داًطکذُ علَم ٍسصضی هی ثبضذ .
- 11صهبى ثجت ًبم دس تبسیخ ّبی  1397/11/1 ٍ 1397/10/30صجح ّب اص سبعت  8لؽبیت  ٍ 12ثعذاصظْش ّب اص سبعت  14لؽبیت  16هی ثبضذ.
مذیزیت امًر آمًسشی داوشگاٌ بًػلی سیىا

