
 باسمه تعالی

 (99 ، ورودی بهمن)مقطع کارشناسیدانشگاه جیرفت ان تکمیل ظرفیت با سوابق تحصیلی فته شدگاطالعیه ثبت نام پذیر
 

ضمممت تیک ممآ ز ی مزف یت برمم  بممکتف شد ک  ممه مممبهاا یع ممکرس بممه ت ممم  یممی  سممارب ایمم  رممار ز تعت مم  یممبت   ت ممت    مم تا  رممک     

 حضت ف بتده ز بصت ت ت ن کر ی ز شس ی  ی دز یکحله ترجار یی هرکد ز ررامف به حضت  شد ک  ه مبهاا د  دترشگاه رمی بامب.  

ترجممار یممی هرممکد. د  ت ممت یکحلممه نمر تسمم  دترشممجت  ت ن کر ممیبصممت ت  22/01/99لغا مم   22/01/99تمما     : ت ممت یکحلممه تممرحلههه او  

 تقبتیات م ک  ت ترجار دهب.  

ز  edu.ujiroft.ac.irز زد بممه سممایاره  ممایش ییتممممی هلسمم اا تم  ک مم  لرنممآ یت ممتد د  ز  سمما   دترشممگاه ز  مما تم  ک مم  ید        -1

 مناسه کا بکف ز هد زتژه شد ک  ه مبه ز ترجار تیت  ختتس ه مبه م ک:با تس فاده تم  Internet explorerیکز هک 

 

 
 
 
 

 تکمر   کر هاف یشخصات شد ک  ه مبهاا 0 -0

 )رتب  دزر( تم  ک   سایاره هلس اا  میارهبه  نتتا شرش شکدتخ  تتسط دترشجت اا  ییلغ شنج یرلرتا   الزت     2-0

ییلممغ شکدتخ ممی  لممی تلعسمما  بممتده ز شممو تم تر خمما  زتحممب ز یشممخه مممبا کمم  ییلممغ ممم ک هس دترشممجت یت مم  تسمم  تمما      توجههه 

  ت شکدتخ  رما ب.  یاببی ییلغ م ک ه  22/00/99

 تل تیی تس .  غیرحضوریگواهی ثبت نام ز چاپ  فرم مشخصات دانشجوچاپ شو تم تتمار یکتح   تقس ت ره  3-0

رکسمب بمه ین لمه     گهواهی ثبهت نهام غیرحضهوری    ز  فهرم مشخصهات دانشهجو   چنارچه تقبتیات شد ک  ه مبه بمه یکحلمه چماپ     توجه 

 ای  رار ت ن کر ی زف یی بامب.  راقه بتدا

تم  31/01/99حمبتکرک تما    ت ت رمه رممتده ز    یمبت   ز  مکر هماف تکمرم  ممبه م مک      د  ت مت یکحلمه نمر تسم  شد ک  مه ممبه      مرحله دوم  

تدت ه تیممت  ییتممممی ز تعصممرمت  - 2832077300کممب شسمم ی  -بنممب  یا  مماده  8کرلممتی ک  -بممه ید    رک مم  شرشمم ام ک مم  شسمم  

 بک  زف شاک  ت سالی تل تیی تس .”مدارک ثبت نام“ د ج  یا ت تکمرلی ت سال رما ب.

 )ت ره مبه د  یکحله تزل( گواهی ثبت نام غیرحضوریز  فرم مشخصات دانشجو -0

یممت د قیممتل  99/ 13/ 30حممبتکرک تمما یممب   ت ت ممه مممبه  عصممرلی  مما ا تلتمما    ) یخممک ت یممب   تعصممرلییممبت   یممت د ررممام مممای   -2

مطههابق جههداو  بممک حسمما مممکت ط شد ک  ممه مممبه   د  کچممه برمممه  کمموس کپممیقطعممه  3س کپممی مناسممنایهس کپممی کمما ت یلممیس  (تسمم 

 پیوست اطالعیه

)کمه تم سما      یمتلی د  دترشمگاه  رک م    ق بکهمه بما ت ت مه    11+مراکه  پلهی    بمه    عمه ا شسک یت   هسم نب بما یکت  کلره شد ک  ه مبها -3

 .رما نبختد  ت د  ا   ز به همکته یبت   بکتف دترشگاه ت سال  بکهه یعا ر  تعصرلی سسامیاا سنجش د  ا   رمتده ترب(

  )به فرم های پیوست اطالعیه مراجعه نمایید(ط شد ک  ه مبه تکمر   کر هاف یت د ررام بک حسا مکت  -4

یمممبت   تعصمممرلی )د مممپلا ز شمممرش دترشمممگاهی( بمممه ید          مممهتا ربشد ک  مممه ممممبهاا یمممی با سممم    ممم  د  ا ممم        -7

https://emt.medu.ir     ت بممه همممکته سمما ک   کممب  هگرممکف د  ا مم  مممبه یکت عممه رمممتده ز شممو تم تکمرمم  ت م ممات ختتسمم ه مممبهس 

 یبت   به دترشگاه ت سال رما نب.  

  کهنگی ت ره چاپ ز ت سال یا تکمر  شکسشنایه، http://smauni.ir/?page_id=1311 یکت عه به ید   -3

 شد کش دترشجت ختتهب مب.  لغت بر ت سال یبت   ختتس ه مبهس راقه ز  ا یخبزش بتدا یبت   ت سالی ینجک به تت ه: 

 است  شایان ذکر

 وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمد. از پذیرفته شدگان بصورت حضوری به هیچ -1

 بهه  مقهرر  زمهان  در نهام ثبهت  عهدم . نماینهد  اقهدام  خهوی   نامثبت به نسبت مقرر زمان در بایستمی شدگانپذیرفته همه -2

 .شد خواهد تلقی آنان تحصیل از قطعی انصراف من له

 در مورد زمان و چگونگی شروع کالس های درس متعاقباً از طریق وب سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد.  -2

 9921290118920Uمثل    992Uشناسه کاربری پذیرفته شده       کدملی + 

 )ده رقم( 1290118920مثل                 گذرواژه پذیرفته شده                 کد ملی                        

 –پذیرش غیر حضوری دانشجو  -دانشجو –آموزش –سامانه جامع آموزشی گلستانمسیر اقدام  

 پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدید الورود 


