بخش اول ثبت نام ورودی های سال تحصیلی 79-79
ثبت نام الکترونیکی (غیر حضوری)
 .1ورود به سیستم سامانه گلستان از طریق مرورگر اینترنت اکسپلورر :
http://edu.usc.ac.ir/
 .2انتخاب گزینه ورود به سیستم
 .3وارد کردن کد امنیتی
 .4انتخاب گزینه Continue to this website

 .5اطالعات ذیل را وارد کنید .
شماره داوطلبی :usc161کد کاربری
کد ملی  :کلمه عبور
 .6قرار دادن اسکن موارد خواسته شده در صفحه مورد نظر شامل :
 .aصفحه اول و توضیحات شناسنامه
 .bکارت ملی
 .cآخرین مدرک تحصیلی ( دانشنامه یا گواهی موقت یا فرم ) 41
 .dبرای آقایان  :مدرک بیانگر وضعیت نظام وظیفه
 .7اخذ پرینت نهایی از انجام کار ثبت نام اینترنتی .
 .8جهت ارتباط با کارشناس تحصیالت تکمیلی (خانم قهارپور) به آیدی زیر مراجعه نمائید :
@jdgu_ghaharpour
 قابل توجه  :در صورت آماده نبودن گواهی موقت آخرین مدرک تحصیلی دانشجو باید اسکن فرم 14
(تکمیل و تائید شده از دانشگاه مقطع قبلی )برای اعالم معدل از دانشگاه مربوطه ارائه دهد.
اداره تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

بخش دوم ثبت نام ورودی های سال تحصیلی 79-79
ثبت نام حضوری (فیزیکی)
 .9اصل شناسنامه  -اصل کارت ملی  (-به همراه سه سری کپی)
 .41دانشجویانی که دارای کارت پایان خدمت،یا کارت معافیت میباشند  ،ارائه اصل کارت (به
همراه 3سری کپی)
.44

اصل مدرک موقت یا دانشنامه دوره کاردانی (به همراه 2سری کپی)

.42

اصل مدرک موقت یا دانشنامه دوره کارشناسی (به همراه 2سری کپی)

.43

در صورت آماده نبودن گواهی موقت آخرین مدرک تحصیلی دانشجو باید فرم

41مربوط به اعالم معدل را از دانشگاه مربوطه ارائه دهد.
.41

اصل ریزنمرات دوره کاردانی وکارشناسی (به همراه 2سری کپی)

 .45عکس پشت نویسی شده جدید آقایان  7قطعه خانمها  6قطعه.مدرکی که وضعیت نظام
وظیفه پذیرفته شده را برابر با مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در
آزمون مشخص کند.
 .46فرم تکمیل شده الف مربوط به دانشجویانی که در حین ثبت نام در سایت سنجش دانشجوی
سال آخر بودند.
 .47پرینت نهایی و امضاء شده از ثبت نام غیر حضوری .

اداره تحصیالت تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت

