
 به نام خدا

 و تحصیالت تکمیلی یموزشآمدیریت امور 

 دانشگاه جیرفت 0410سال  ارشد ارشناسیک آزموناطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 

و  ثممی  و مرهلممه ایم  زییممیاه  اولیممه ضمم  ترریمم  و آرزوو موت یممت بمراو ه یرتاممه شممد اه محاممرم  بمه اثممالن مممی ر ماند  رممت نممام    

 .انجام می  یر   ر تاریخ هاو ذکر شده هضوروو  اینارنایبصورت 

 

 

 

 

 

 

 
 

   لیههم مرحلهها ار  ل هه   . مههج ردههر  بصههت ا لیرنرینههج لی هه   30/60/3063لغ یهه   31/60/3063 لیههم مرحلهها لر خهه  ی : مرحلهها ل  
  : لیش ت لقدلم ا ریر  ل لی     هد

     با    ،edu.ujiroft.ac.irس طریق آ    لر  Internet explorerمر  رر لر  ب  ل نف  ه   م یا ج مع آمترشج رلسن ن     با  -3

 :   لی    (پ یدم صفحامط بق ب  مث   ذکر شده    )ل نف  ه لر شر  ا ک  بری   رذ  لژه پذیرفنا شده  ب صفحا شخصج 
 خکمدل فر  ه ی مشخص ا پذیرفنا شدر ن -3 -3

 :ختجهها)لر طریههق  هه م یا رلسههن ن ( یتبهه     )مدلدههتن  یهه   بهها پرههتلن پههدو پر لنهه  خت هها  لیشهه تی ن شههغ یا   ه ل یههم مغلهه   -2-3
 31/6۰/3063مغل  پر لننج پلج للحسه   بهت ه   پهز لر لینخه    لحهد   مشهخک شهدن کهل مغله  شهجریا،  لیشه ت مت ه  ل ه  خه                

 . (م بقج مغل  شجریا  ل پر لن  یم ید
خت ها پذیرفنها     پهز لر لمیه     شهده  پریره   رهتلهج بغه  یه   حدرحیهت ی       فهر  مشخصه ا  لیشه ت   پز لر لخم   مرلحل فهت،،   1-3

  .با  لیشگ ه ل     شت بغ  ی   با همرله   یر مدل ک شده 
یه قک  یر هد بها مرملها     رهتلهج بغه  یه   حدرحیهت ی       فهر  مشخصه ا  لیشه ت   چر یچا لقدلم ا پذیرفنا شده بها مرحلها چه       :ختجا
 . بغ  ی   لیرنرینج  ی مج ب شد بت ن

 
 
 
 
 
 
 

 3۱/60/3063لر خهه  ی      لیههم مرحلهها ار  ل هه  پذیرفنهها شههده مههدل ک   فههر  ههه ی خکمدههل شههده ریههر  ل خجدهها یمههت ه    :مرحلهها    
 .با صت ا حیت ی با  لیشگ ه خحتیل یم یرد 22/60/3063لغ ی  

 

 : مدارک الزم

 : توجه

مری تواننرد اطالعرا     و دانشرجویان   گرروه اراآ آموزشری انجرام مری شرود      تخاب واحد دانشجویان جدید الورود توسط ان -0

 .تکمیلی را از طریق گروه آموزشی خود دریافت نمایند

اراآ   اطالعرا  بیشرتر در مرورد نگرونگی برگرکارآ کرال       . می باشد 2۲/60/3063شروع کالسها در نیمسال جارآ از تاریخ  -2

 .به اطالع دانشجویان گرامی خوااد رسید و صفحه اول سامانه گلستان در  از طریق وب سایت دانشگاه جیرفت
 

 U100+ شماره داوطلبی :شناسه کاربرآ پذیرفته شده

 .است U1001270048920 باشد، شناسه کاربرآ ایشان 1270048920ننانچه فردآ شماره داوطلبی ایشان  مثالبطور 

 ((ده رقم)  1270048920مثال)کد ملی  :گذرواژه پذیرفته شده

 حضورآ دانشجویان جدید الورودغیرپذیرش –غیرحضورآ دانشجو پذیرش–دانشجو–آموزش–سامانه جامع آموزشی گلستان: مسیر اقدام



 به نام خدا

 و تحصیالت تکمیلی یموزشآمدیریت امور 

 (تهیه شده  ر مرهله اول)  واهی  رت نام غیرهضوروو  ترم مشخصات  انشجو -1

  .11/60/1061اصل و کپی مدرک کارشنا ی با تاریخ تارغ الاحصیلی هداکثر  -2

تمرم ممدرک کارشنا ممی و   چنانچمه ه یرتامه شمده رما ر بممه اراکمه ممدرک کارشنا می نراشممد   زم ا مت ه م  شمرای  خممو            

تممرم ) کارشنا ممیتممرم تعهممد تراغممت از تحصممیل  انشممجویاه تممرم آخممر  وره و یمما ( هیو ممت اثالزیممه 2تممرم شممماره ) معممدل

 بممه  انشممتاه تحویمملرا تکمیممل و بممه ت کیممد  انشممتاه محممل تحصممیل م رممن کارشنا ممی ر ممانده و ( هیو ممت اثالزیممه 1شممماره 

 .   هد

بهه  مرلج هها بهها آ  س للکنر یدکههج نههت   ک  شر  ههج    ه خ یددیهها خحصههدلجل  هه   خ یدههده خحصههدلجف پذیرفنهها شههدر ن ججهه  لنههذ   -1

ir.msrt.estelam://https     لنندهه   لیشهه ن   کهها پههز لر ک مههل شههدن فرآیرههد   نتل هه ، کههد پدگدههری       نتل هه  نههت   ل بغهه   
 .آمترش  لیشگ ه خحتیل  هدبا  با همرله   یر مدل ک بغ  ی مج  آن  ل   ل پریر  یمت ه قرل نتلهد ررف 

  ازماه مررون براو کارمنداه  ولت شرطو  بدوه ریدهکم مرخصی  ا نه و یا موات ت کاری و  -0

از ا اره آممموزو و هممرورو رشمماه همماو  بیممرو بممراو تممارغ الاحصممیاله  شممرطو  اصممل موات ممت نامممه کارممی و بممدوه ریممد -۵

 شهر ااه محل تعهد و خدمت

آمموزو زمالی محمل اخم  کارشنا می بمراو آند ماه از ما اضمیانی کمه بما            واهی ت کید شده تو م   انشمتاه و یما مو  مه      -0

 1تمرم شممماره  )توجمه بممه م ما  آکممی  ناممه همم یرو بما آزممموه ا ماعدا هاو  رخشمماه بما امایمماز رترمه اول ه یرتاممه شمده انممد         

 .(هیو ت اثالزیه

بهمره منمدو از میایماو آمموزو      ند ماه از  انشمجویاه روزانمه کمه مایمل بمه      آهیو مت اثالزیمه تو م      0تکمیل ترم شماره  -۷

 .رایتاه می باشند

هیو ت اثالزیه بمراو ه یرتامه شمد انی کمه زکما آنهما بما چهمره زکما الصماو شمده بمر روو تمرم               ۵تکمیل ترم شماره  -۸

  . ار  مغایرتررولی 
 صفح ا شر  ر ما  خم   ری کپج لر  یک -۱

 یک برگ کپج لر پش      ی ک  ا ملج -36
 خجدا شده        ج  ی  1×  0قط ا پکز خم    خ  0خ دل   -33
  (   صت ا  ل ل بت ن) پسر لئم برلی پذیرفنا شدر ن   کپج ک  ا پ ی ن ندم    ی  م  فد -32
 حیت یا   رتلهج لمی ء شده بغ  ی   حدرفر  لمی  شده مشخص  -31
 

 :توجه

جعره بره درگراه خردما      ابرا مر تحصریلی   تفیر معا دریافرت  براآاستفاده می کنند  تحصیلی تمعافیاز پذیرفته شدگان پسر که 

درخواسرت صردور معافیرت تحصریلی خرود را ثبرت کررده و رسرید ثبرت           ir.epolice://https  الکترونیکی انتظامی به آدر 

 . درخواست را به امراه سایر مدارک به آدر  دانشگاه جیرفت ارسال نمایند

 
 :ل   رفنرج

 .خرخدب لبر  ل ه یمج شت  ی قکبا مدل ک  -3

https://estelam.msrt.ir/
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یدهم لی ه     بغه  یه   حیهت ی     ضهر  ی ل ه   یدسه      حیت ی با مرظت  لخم   بغ  ی   شم  پمیهملن لی    بغ  ی   حدر  -2

  .خحتیل  ل ه شتید   لصل کلدا مدل ک مت   یدم با  لیشگ ه    ب ره لپال  شده شت 

 لصهل  خحتیهل   پهذیرش یجه یج مرهته بها      شهتید  مهج بصهت ا متقه  پهذیرش      ًصهرف بغه  یه   لیرنرینهج       مرحلها  پذیرفنا شدر ن  -1

 . مت   یظر  لیشگ ه، بر  ج   صح   ر ج مدل ک   پد  مغ یرا لطالپ ا لپالمج  لیش ت مج ب شد مدل ک

کهها بهها پدت هه   3063 ل شههدک  شر  ههج بههرلی کسههب لطالپهه ا بدشههنر   ههنت  لل مههل بغهه  یهه   لر پذیرفنهها شههدر ن یجهه یج آرمههتن   -0

 .خم س بگدرید 0۲0 لنلج  6100110۲603 ه شم ب      صت ا ید ر   مط ل ا شت لطالپدا مج ب شد، 

 

 

 ب  آ ر ی متفقد    رذ لیدن ل ق خج نتش     لیشگ ه جدرف 


