
 

 بسمه تعالی

 9911ناپیوسته سال کارشناسی مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 

ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه گلستان دانشگاه بوعلی :   (9911 آبان 91تا  91) در تاریخ های  ثبت نام اینترنتی مدارک الزم جهت الف :

 . راهنمای ثبت نام در تارنمای مذکور درج گردیده است .صورت می گیرد. https://golestan.basu.ac.irسینا به نشانی 

 می باشد  شماره ملی {} و گذرواژه {  U991} شماره داوطلبی تذکر : کدکاربری 

 عکس پرسنلی بارگذاری -1

 زمینه سفید با فرمت  عکس پرسنلی باjpg   250ظرفیت حداکثر وkb 

 اقد کیفیت و نامناسب خودداری شود.عکس ف ارسالکه از عکس ارسالی جهت کارت دانشجویی استفاده خواهد شد لذا از  از آنجائی 

  250kbو حداکثر ظرفیت   jpgبا فرمت و کارت ملی  تمام صفحات شناسنامه بارگذاری -2

) کلیه مدارک تحصیلی پذیرفته شدگان 250kbو حداکثر ظرفیت    jpgبا فرمت  دانیکارمقطع مدرک : تحصیلیک رمد بارگذاری -3

 باشد( 9311سال ناپیوسته کارشناسی دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون شرایط اختصاصی بر اساس می بایست 

                       ه پیوست این اطالعی، الزم است اصل فرم درج شده  نمی باشندخود  دانیاصل مدرک کار قادر به ارائه به دالیلی پذیرفته شدگانی که -4

نوان عآن اقدام نمایند. الزم به ذکر است گواهی مذکور باید با  بارگذاریبه  س از تایید دانشگاه قبلی خود نسبتدر تکمیل و پرا ( 4) پیوست 

 باشد.  وختگینش آمو تاریخ دا، معدل رشته تحصیلی، مقطع ذکر دانشگاه بوعلی سینا با 

مدرک  بارگذاریعالوه بر  الزم استه در زمان اعالم نتایج و تکمیل فرم انتخاب رشته دانشجوی سال آخر بوده اند پذیرفته شدگانی ک -5

در عیر این صورت الزم است ریز . نمایند بارگذاریرا نیز  33/99/9311تا تاریخ  میانگین تعداد واحدهای گذراندهفرم مخصوص ، تحصیلی 

 نمرات خود را نیز بارگذاری نمایند .

  وضعیت نظام وظیفه ) جهت آقایان( بارگذاری -6

 . بارگذاری اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت و یا برگه معافیت موقت معتبر در صورت وجود 

 ر ناپیوسته جهت کارکنان متعهد خدمت د بارگذاری گواهی اشتغال به خدمت با ذکر موافقت با ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی

 سازمان ها و یا وزارت خانه ها و کارکنان پایور شاغل در نیروهای مسلح

  سایر پذیرفته شدگانی که شامل شرایط ذکر شده نمی باشند ، الزم است فرم درخواست معافیت تحصیلی خود را از پس از اتمام ثبت

و پرینت قبولی سایت سازمان سنجش آموزش کشور  به یکی  معافیت تحصیلی مقطع کاردانینامه لغو نام  از سامانه اخذ و به همراه 

شهرمحل سکونت خود ارائه نمایند و پس از اخذ معافیت تحصیلی دانشجویی نسبت به بارگذاری آن به جای  93از مراکز پلیس +

 مدرک نظام وظیفه اقدام نمایند .

 .فاقد اعتبار می باشد  مقطع کارشناسی ناپیوستهتحصیل در جهت  مقطع کاردانیتذکر : معافیت تحصیلی 

 جهت ثبت نام و صدور کارت دانشجوییریال  077777اریز مبلغ و -7

  و از طریق سامانه گلستان دانشگاه بوعلی سینا پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از پرداخت  صورت اینترنتی فقطکلیه وجوه پرداختی

 در صورت عدم ثبت نام اینترنتی ثبت نام حضوری به عمل نخواهد آمد. 

در صورت عدم بارگذاری هر یک از مدارک تحصیلی مذکور امکان پذیرش و انتخاب واحد برای دانشجو مقدور نمی باشد لذا خواهشمند  -1

 است در بارگذاری مدارک مذکور دقت الزم به عمل آید.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان حضور پذیرفته شدگان در دانشگاه ، و به منظور اطالع رسانی دقیق ، کلیه  -9

پذیرفته شدگان حتما در درج شماره تماس خود دقت الزم را به عمل آورند در صورت درج شماره تماس های غیرواقعی 

 و یا اشتباه عواقب آن برعهده دانشجو می باشد . 

 ب : نحوه تحویل مدارک پذیرفته شدگان : 

https://golestan.basu.ac.ir/


 

ماید ولیکن خود به دانشکده محل تحصیل اقدام ناصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی کلیه پذیرفته شدگان الزم است نسبت به ارائه  -

یلی متعاقبا به صبا توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ، تا زمان بهبود شرایط زمان دریافت مدارک تح

 اطالع خواهد رسید. .

 

 ج : زمان و نحوه شروع کالس ها :

 خواهد بود. 24/31/9311شروع کالس ها از تاریخ  -

با توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی کلیه کالس ها به صورت مجازی و از طریق سامانه درس افزار برگزار خواهد شد . لذا  -

 حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.خواهشمند است از مراجعه 

 نحوه تشکیل کالس ها به صورت مجازی بعد از پایان ثبت نام و بررسی مدارک تحصیلی دانشجویان به اطالع خواهد رسید. -

 در صورت ارسال مدارک ناقص انتخاب واحد مقدور نمی باشد . -

 شماره دانشجویی تغییر پیدا خواهد کرد .در صورت تایید ثبت نام ، شماره کاربری ورود به سامانه گلستان به  -

 با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان واگذاری خوابگاه برای دانشجویان مقدور نمی باشد. -

 

 طبق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور  تذکرات مهم : 

ت حداکثر تا دانشجویان انصرافی و اخراج آموزشی دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی الزم اس -

 از تحصیل در دانشگاه انصراف داده باشند در غیر این صورت قبولی ایشان لغو خواهد شد . 11/70/1199

باشد در غیر اینصورت ثبت نام  17/70/1199تاریخ اخذ مدرک کلیه پذیرفته شدگان  الزم است حداکثر تا تاریخ  -

 ایشان امکان پذیر نخواهد بود.

م شده به سازمان ستجش با معدل موجود در مدرک تحصیلی ، ثبت نام پذیرفته در صورتی مغایرت معدل اعال -

 شدگان تا حصول پاسخ استعالم از سازمان سنجش به صورت مشروط می باشد .

 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

 


