ثبت نام پزیشفته شذگاى هقطع کاسشناسی و کاسدانی سال  1000هجتوع آهوصش عالی سشاواى
ضمه تبشیک بٍ ضما داوطجًیان عضیض ي آسصيی سالمتی بٍ اعالع می سساوذ ثبت وام ايلیٍ اص تاسیخ
1400/10/22لغایت 1400/11/04بٍ صًست کامال غیشحضًسی (ایىتشوتی ) ي َمچىیه تطکیل کالس َا دس تشم ديم
سال  1400-1401بٍ صًست تشکیبی الکتشيویکی ي حضًسی دس ساماوٍ آمًصش الکتشيویکی مجتمع اوجام می گیشد.
ثبت وام غیش حضًسی اصعشیق دسگاٌ ساماوٍ گلستان مجتمع بٍ آدسس ریل اوجام می گشدد:
https://golestan.saravan.ac.ir/home/default.htm

پزیشفته شذگاى هحتشم طبق شناسه کاسبشی و گزسواصه خود واسد سيستن گلستاى شذه و اص هسيش دانشجو -پزیشش غيش
حضوسی دانشجو هشاحل پزیشش سا کاهل نواینذ.
نحوه وسود کاسشناسی و کاسدانی

ضىاسٍ کاسبشی :ضماسٌ ملی u002
گزسياطٌ  :ضماسٌ ملی

* اسکي هذارک هَرد ًیاس جهت بارگشاری در سیستن گلستاى *
 .1اصل هذرک دیپلن و پیش دانشگاهی یا گواهی هوقت دوره
 .2فتوکپی شناسناهه و کارت هلی
 .3عکس توام رخ  3*4تهیه شذه در سال جاری
 .4ریس نورات دیپلن و پیش دانشگاهی
 .5هذارک پیش دانشگاهی و ریسنورات آى هخصوص فارغ التحصیالى  4-3-5هی باشنذ .در هنگام ارسال هذارک
فارغ التحصیالى نظام  6-3-3به جای هذرک پیش دانشگاهی هذرک دیپلن ،و به جای ریسنورات پیش دانشگاهی
ریسنورات دیپلن را بارگساری نواینذ.
*دانشجویاى هرد جهت انجام اهور هربوط به هعافیت نظام وظیفه به لینک زیر هراجعه فرهاینذ.
Services.epolice.ir
بٍ اعالع کلیٍ داوطجًیان جذیذ الًسيد می سساوذ پس اص تأییذ وُایی ثبت وام بایستی وسبت بٍ تکمیلل رلشم سلاماوٍ
سالمت (لیىک آدسس ساماوٍ سالمت سيان داوطلجًیان  ) http://portal.saorg.ir/mentalhealthاقلذام ومایىلذ.
پس اص تکمیل رشم َای مزکًس کذ پیگیشی سا بٍ ياتساپ ضلماسٌ  00127221004درتلش مطلايسٌ ي سلالمت مجتملع

آمًصش عالی سشايان اسسال وماییذ .دس صًست بشيص َش گًوٍ مطکل با ضماسٌ رکش ضذٌ تماس حاصل وماییلذ .الصم بلٍ
رکش است تأییذ اوتخاب ياحذ تشم جاسی مىًط بٍ تأییذ مشکض مطايسٌ می باضذ.

تزکشات
در صَرت بزٍس هشکل ٍ یا پزسش در ثبت ًام غیزحضَری) ایٌتزًتی) درتاریخهای فَق الذکز ،با تلفي
 49073674450یا  45090005940 ٍ 49073674459تواس حاصل ًوایٌذ.

بسيج دانشجویی هجتوع آهوصش عالی سشاواى

دانشجویاى عالقه هنذ به فعالیت در زهینه های علوی و پژوهشی ،فرهنگی ،رسانه و ...هی
توانذ جهت ثبت نام هشخصات خود را (نام و نام خانوادگی ،شواره هلی،شواره دانشجویی
و شواره تواس )را به واتساپ شواره های زیر ارسال نواینذ.
برادران09142080738:

خواهران09331829647:

دانشجویاى گشاهی هذاسک هششوحه ليست ریل سا اص طشیق اداسات پست شهشستاى ها(پست
پيشتاص)جهت قطعی نوودى ثبت نام اسسال نواینذ.هذت اسسال هذاسک تا  1000/11/00هی باشذ.
****(درج وام ي وام خاوًادگی ،ضمارٌ داوطجًیی ،رضتٍ قةًلی ،مقطعغ حصیعی،ی ،داوطع اٌ مصع
قةًلی ي ح،فه َمزاٌ در پطت پاکت ارسال مذارک الشامی می باضذ)

 -1یک وسخٍ پزیىت گشارش ( 1811اس ساماوٍ گ،ستان کٍ اطالػات داوطجً در ان ثةت ضذٌ است).
-2پزیىت ي حکمی فزم مخیًظ پذیزفتٍ ضذگان ديرٌ ريساوٍ جُت اخعذ حؼُعذ اس سعُمیٍ َعاط مىطقعٍ ،1
ضاَذي ایثارگز ،آسادٌ ،جاوةاس ،رسمىذٌ یا سُمیٍ َاط مىطقٍ  2ي 3اس ساماوٍ گ،ستان.
 -3کپی اس حمام صفصات ضىاسىامٍ یک سزط.
 -4کپی کارت م،ی پطت ي ري یک سزط .
-5اص یا گًاَی مًقت مذرک دیپ،م وظام جذیذ آمًسش متًسطٍ وظام 3-3-6

 -6اص گًاَی ک،ی سًابق حصیی،ی پایٍ َاط دَم حا دياسدَم یا اص ریشومزات دیپ،م وظام جذیعذ آمعًسش
متًسطٍ وظام 3-3-6
 -7اص یا گًاَی مًقت مذرک دیپ،م ي اص یا گًاَی مًقت مذرک پیص داوط اَی بزاط فعارؽ التصیعیالن
وظام 4-3-5
-8اص ریشومزات دیپ،م ي پیص داوط اَی بزاط فارؽ التصییالن وظام4-3-5
 -9اص مذرک دیپ،م کام بزاط وظام قذیم امًسش متًسطٍ
-11کپی بزابز با اص کارت پایان خذمت یا کارت مؼافیت دائم.
 -11اص حکم مزخیی ساالوٍ ي یا مًافقت کتةی ي بذين قیذ ي ضزط ساسمان متةًع( بزاط کارمىذان ديلت)
 -12کذ پی یزط ساماوٍ سالمت بٍ ادرس http://portal.saorg.ir/mentalhealth

 -13فزم امًر فزَى ی
 -14ضص قطؼٍ ػکس پزسى،ی
حذکز مُم :لطفا اس مذارک حصیی،ی ي ریشومزات خًد قة اس حصًی بٍ ادارٌ پست ،کپی بزابعز بعا اصع حُیعٍ
وماییذ سیزا پس اس حصًی  ،امکان دستزسی بٍ ایه مذارک حا سمان داوص امًخت ی يجًد وخًاَذ داضت.

آدرس :سیستان ي بً،چستان ،سزايان ،ب،عًار پاسعذاران جىعا سعاختمان فزماوعذارط،
مجتمغ آمًسش ػالی سزايان (آمًسش) .کذ پستی 9951634145
نکات بسياس ههن دس خصوص انتخاب واحذ و ششکت دس کالسهای دسسی
 -1اوتخاب ياحذ بصًست غیشحضًسی) ایىتشوتی( ي تًسظ گشيٌ َای مشبًعٍ صًست می گیشد.
 -2ضشيع کالسُا اص تاسیخ دي ضىبٍ  1400/11/23ي بٍ صًست تشکیبی غیش حضلًسی (الکتشيویکلی) ي
حضًسی می باضذ.
 -3جُت يسيد بٍ کالسُای دسسی ي استباط با اساتیذ دسيس بٍ دسگاٌ ساماوٍ آمًصش الکتشيویکی صیش
ياسد ضًیذ:

http://elc.saravan.ac.ir/login/index.php
وحًٌ يسيد بٍ ساماوٍ آمًصش الکتشيویکی:
ضىاسٍ کاسبشی:ضماسٌ داوطجًیی
گزسياطٌ:کذ ملی

رایلُای ساَىما دس سایت مجتمع بخص معايوت آمًصضی صیش مىًی مشکض آمًصضُای الکتشيویکی تعبیٍ ضذٌ است ي الصم
است بٍ دقت مغالعٍ ضًد.

«معايوت آمًصضی ي تحصیالت تکمیلی مجتمع امًصش عالی سشايان»

