
 

 (99 )ورودی بهمندانشگاه جیرفت  99کارشناسی ارشد سال  بر اساس سوابق تحصیلی اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان
 

پینشر شکب   رتکشب رکب       ضمن تبریک    رزو   وفقیتکب اکرپ  رفیرقشکگ نکمحتر و شکراط اکگ پرکان وکب زنکت م تبکب  کتا   ت فیکز وکمپزی پیکن ی یک پر  تکر ت کفز  اکف     ا کفز                      

  نیازی به حضور پذیرفته شدگان در دانشگاه نمی باشد.ورتلگ پ جتا وب حتر    

 ا فز  پینشر شب پ جتا وب حتر .  ز پین ورتلگ الوا پنب  پ شجف پقمپوت  ویر زپ پ جتا  هم.  12/21/99لغتیب  12/21/99: پین ورتلگ پو تتزیخ مرحله اول 

ننتنککگ    Internet explorer  ور زحککر  edu.ujiroft.ac.ir  ز   اککگ نککتوت گ  ککتوش روفونککب حلتککشتر پو رریکک  لتنکک  وف ککف   ز    نککتیب  پ شککست    یککت پو رریکک  ر ز         -1

 ار    حفز پژ  رفیرقشگ نم    پ جتا پوفز خفپنشگ نم  ویر:کتز

 تکمتز قرا هت  وشخ ت  رفیرقشگ نمحتر 2 -2

 وتلتفر زیتل اگ ینفپر رتش رر پخب تفنط  پ شجفیتر نبت گ ) فاب   ا( پو رری  نتوت گ حلتشتر  هشب پزی  وبلغ  1-2

 وبلغ نهریگ زپ رر پخب  متیم.  وتاگ پلشفت   01/22/99وبلغ رر پخشب یلب پل تت  اف     رس پو پ شخت   پتم   وشخص نمر کز وبلغ نهریگط  پ شجف وفظف پنب تت  توجه:

 پل پوب پنب.  گواهی ثبت نام غیرحضوری  چتپ  فرم مشخصات دانشجوچتپ  رس پو پتمتا ورپتز قفقط تهتگ 0-2

  رنم اگ ون لگ  تقص اف ر تبب  تا پینشر شب    وب اتنم.  گواهی ثبت نام غیرحضوری   فرم مشخصات دانشجوپقمپوت  رفیرقشگ نم  اگ ورتلگ چتپ چنت چگ  توجه:

 

 

 

 

 

 

 

کتلکفوشر   -پو رریک  رتکب رتشکشتو اکگ ر ز   ترقکب      01/21/99 ز پین ورتلگ الوا پنکب رفیرقشکگ نکم  وکمپزی   قکرا هکت  تکمتکز نکم  ویکر زپ تهتکگ  مکف     تکمپک ر تکت              مرحله دوم: 

اکر ز   رتککب پزنکتلب    ”ناسدی ارشدد  کارش مددار  ثبدت ندام   “  زج یبکتز   پ پز  پوکفز روفونکب   ت  کتا  تکمتلکب پزنکتل  متیکم.       - 5835277022ککم رتکشب    - ت   انکمزیبت   8

 پل پوب پنب.

 مدار  مورد نیاز: 

 )تهتگ نم   ز ورتلگ پ ل( گواهی ثبت نام غیرحضوری   فرم مشخصات دانشجو  -2

  ورپ عگ کنتم( ط=1111http://smauni.ir/?page_id  اگ ر ز ) ررینب ررنشنتوگ قرهنسب تکمتز نم   -1

فدرم   خکف   تتک  نکرپیط  الوا پنکب   ط بتنکم چنت چکگ رفیرقشکگ نکم  قکت ز اکگ پزپرکگ وکمزی کتزننتنکب          .01/22/99تکتزیخ قکتزا پلش  کتلب تکمپک ر     پصز   کپب ومزی کتزننتنکب اکت     -0

زپ ( رتفنکب پرایتکگ   0)قکرا نکمتز     فدرم تعددد فراغدت از تلصدین دانشدجویان تدرم رهدر دوره کارشناسدی        یکت     (پرایتکگ  رتفنکب  1)قکرا نکمتز     مدر  کارشناسی و معدل

    پزنتل  متیم.   مزنت ت  تز ویطش کتزننتنب   و ز تأرتم  پ شست اگتکمتز   

    نر  کپب پو تمتا صف ت  ننتننتوگ  -2

    یم  کپب پو رشب   ز   کتز  ولب  -7

 تهتگ نم   ز نتل  تز   0×  2نش قطعگ یکس تمتا زخ  -3

 قشرچکگ نکمتز  یک  رووکفر کتزننتنکب پزنکم  ترتفنکشگ نکتل          0اکگ صکف گ    اتشکشر  اکرپ  کتک  پرایکت     .  متیکم رتکر زپ وشکخص وکب     ومزکب کگ  ضعتب  ظتا  ظتفگ رفیرقشکگ نکم    -5

 ورپ عگ کنتم.  وف ف   ز    نتیب نتووتر ننجش2099

 وفپقیب کشبب   ام ر قتم نرط نتووتر وطبفن ارپ  کتزونمپر   لب  یتتکم ورخ ب نتال گ    -8

ت وفنتکگ روکفوع یکتلب و کز پخکف کتزننتنکب اکرپ  ر منکشگ پو وشیتضکتت ب ککگ اکت تف کگ اکگ وفکت  ررکتن  توکگ رکفیرع اکت رووکفر پنکشعمپ هت                      یک تفنکط  پ شکست       حفپهب تأرتم نکم   -9

 رتفنب پرایتگ(  2) قرا نمتز    زخشتر ات پوشتتو زتبگ پ ل رفیرقشگ نم  پ م.

 ز اگ اهر  ونم  پو و پیت  روفوع زپیستر وب اتننم. یتورتفنب پرایتگ تفنط پ منشگ پو  پ شجفیتر ز وپ گ پ  کگ  2تکمتز قرا نمتز   -21

 وب اتنم.قنت ز   وطتا  تعرقگ هت   وپز  یلفاط ت یتیت    ت  تز خف   پ شجف وفظف اگ رر پخب ه ینگ (2نمتز  ) قرا  پین قرا  ز صفز  یما تکمتز   پو ت  توجه:

 یکس پل تق نم  ار ز   قرا قبفلب وغتیر   پز .  چهر رتفنب پرایتگ ارپ  رفیرقشگ نمحت ب کگ یکس ر هت ات  7تکمتز قرا نمتز   -22 

 شایان ذکر است:

 پو رفیرقشگ نمحتر ا فز  ت فز  ت ب هتچ نرپیطب تبب  تا اگ یمز  مب ریم.  -2

 ونگی برگزاری کالس های درس مجازی از طریق وب سایت دانشگاه جیرفت در اهتیار دانشجویان گرامی قرار هواهد گرفت. گبیشتر در مورد چاطالعات تذکر: 

 ز ککگ  ( 99/ 21/ 23)تکتزیخ   99  ترتفنکشگ  کتزننتنکب پزنکم    هکتیب ارپنکت  نکفپا  ت  کتلب     نکشفز پلعمکز تبکب  کتا پو رفیرقشکگ نکمحتر       اکگ  وکب تفپ تکم   ارپ  کت  پرایکت  اتشکشر    -1

 ورپ عگ  متیتم.  طوب اتنم  رتفنب همتن پرایتگ  www.sanjesh.orgنتیب نتووتر ننجش اگ ر ز  

 ب وکمپزی   یکما وغکتیر    صک ب نکنج     پ شکست ط ارزنکب   ب ونکفط اکگ پزنکتل وکمپزی وکفز   ظکر        ز پین ورتلگ رفیرقشکگ نکمحتر ا کفز  وفقکب رکفیرع وکب نکف م   رکفیرع  هکتی          -0

 پرایت  پیاوب  پ شجف وب اتنم.

 9998990118990Uمثن    999U+  کد ملیشناسه کاربری پذیرفته شده:             

 )ده رقم( 8990118990مثن                 گذرواژه پذیرفته شده:            کد ملی                        

پذیرش  –پذیرش غیر حضوری دانشجو  -دانشجو –رموزش –مسیر اقدام: سامانه جامع رموزشی گلستان

 غیر حضوری دانشجویان جدید الورود 
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