
  

  )مقطع کارشناسی(دانشگاه جیرفت   1399، سال آزمون با اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 
  

ــن     ــل مــدارك ای ــام و تحوی ــی رســاند ثبــت ن ــه اطــالع م ــرم، ب ــراي پذیرفتــه شــدگان محت ضــمن تبریــک و آرزوي موفقیــت ب
 پذیرفتـه شـده   نیـازي بـه حضـور   عزیزان غیر حضـوري بـوده و بصـورت اینترنتـی و پسـتی طـی دو مرحلـه انجـام مـی گیـرد و           

  . در دانشگاه نمی باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ایـن مرحلــه الزم اســت  . مـی گیــرد  بصــورت اینترنتـی انجــام  19/8/99لغایـت   14/8/99ایــن مرحلـه از تــاریخ : مرحلـه اول  
  . دانشجو اقدامات زیر را انجام دهد

س اینترنتی ورود به سامانه جامع آموزشی گلستان از طریق لینک موجود در وب سایت دانشگاه و یا از طریق آدر -1
edu.ujiroft.ac.ir  و مرورگرInternet explorer شناسه کاربري و گذرواژه پذیرفته شده و انجام امور خواسته استفاده از  با

  :شده زیر
 تکمیل فرم هاي مشخصات پذیرفته شدگان 1 -1

ــبانه     2-1 ــیش پرداخــت توســط دانشــجویان ش ــوان پ ــه عن ــال ب ــون ری ــنج میلی ــغ پ ــز مبل ــت دوم(واری ــامانه ) نوب ــق س از طری
  گلستان 
خــاب واحــد و مشــخص شــدن کــل مبلــغ شــهریه، دانشــجو موظــف مبلــغ پرداختــی علــی الحســاب بــوده و پــس از انت :توجــه
  . مابقی مبلغ شهریه را پرداخت نماید 30/8/99است تا 

الزامـی   گـواهی ثبـت نـام غیرحضـوري    و چـاپ   فـرم مشخصـات دانشـجو   پس از اتمام مراحل فـوق، تهیـه  چـاپ     3-1
  . است

 گـواهی ثبـت نـام غیرحضـوري    و  دانشـجو فـرم مشخصـات   چنانچـه اقـدامات پذیرفتـه شـده بـه مرحلـه چـاپ         :توجه
 . نرسد به منزله ناقص بودن ثبت نام اینترنتی وي می باشد

 
 
 
 
 

  9910298145728Uمثل    991U+  شماره داوطلبی    :      شناسه کاربري پذیرفته شده
  )ده رقم( 0298145728مثل                 کد ملی    :    گذرواژه پذیرفته شده                       

 –پذیرش غیر حضوري دانشجو  -دانشجو –آموزش –سامانه جامع آموزشی گلستان: مسیر اقدام
 پذیرش غیر حضوري دانشجویان جدید الورود 

  : توجه
 )نوبــت دوم(مقطــع کارشناســی دوره روزانــه و شــبانه جدیــد الــورود همــه دانشــجویان  کــالس هــاي درس -1

ــنبه  ــادگیري        24/8/99از روز ش ــدیریت ی ــامانه م ــق س ــازي از طری ــوري و مج ــر حض ــورت غی ) LMS(بص
  . برگزار می شود

  . انتخاب واحد پذیرفته شدگان در این نیمسال توسط دانشگاه انجام می گیرد -2
اطالعــات بیشــتر در مــورد چگــونگی برگــزاري کــالس هــاي درس مجــازي از طریــق وب ســایت دانشــگاه    -3

  . جیرفت به اطالع دانشجویان گرامی خواهد رسید



  
  

در ایـن مرحلــه الزم اسـت پذیرفتـه شـده مــدارك و فـرم هـاي تکمیــل شـده زیـر را تهیــه نمـوده و حـداکثر تــا           : مرحلـه دوم 
ــت پ  30/8/99 ــق پس ــت از طری ــه آدرس جیرف ــتاز ب ــومتر  -یش ــدرعباس  8کیل ــاده بن ــتی   -ج ــد پس اداره   - 7867155311ک

بـر روي پاکـت   “رشـته هـاي بـا آزمـون     مـدارك ثبـت نـام   ” درج عبـارت .امور آموزشی و تحصیالت تکمیلـی ارسـال نمایـد   
  .ارسالی الزامی است

  : مدارك الزم
  )به پیوست اطالعیه مراجعه کنید( فارغ التحصیلویژه دانشجویان انصرافی، اخراجی و  1تکمیل فرم شماره  -1
بــه ( 1رزمنــدگان، ایثــارگران و پذیرفتــه شــدگان منطقــه  پذیرفتــه شــدگان از طریــق ســهمیه ویــژه 4 تکمیــل فــرم شــماره -2

   )پیوست اطالعیه مراجعه کنید
  )به پیوست اطالعیه مراجعه کنید( 3و  2ویژه پذیرفته شدگان سهمیه مناطق  5 تکمیل فرم شماره -3
ــرم (گــزارش کلــی ســوابق تحصــیلی تأئیــد شــده  اخــذ  -4 ــازدهم و دوازدهــم(ســال آخــر دبیرســتان  3 )602ف ــه دهــم، ی  )پای

  )نمونه فرم پیوست اطالعیه است(  6-3-3ویژه فارغ التحصیالن نظام جدید آموزشی 
   https://emt.medu.ir تأئیدیه مدرك تحصیلی پایان دوره متوسطه با مراجعه به آدرس  کد رهگیري اخذ -5
  =1311http://smauni.ir/?page_idل شده با مراجعه به آدرس  تهیه چاپ پرسشنامه فرهنگی تکمی -6
  . که پیوست اطالعیه استجداول مدارك الزم اصل و کپی مدرك تحصیلی مطابق  -7
  دو سري کپی از تمام صفحات شناسنامه  -8
  یک برگ کپی از پشت و روي کارت ملی -9

  ) در صورت دارا بودن(کپی صفحه مشخصات دفترچه بیمه پذیرفته شده  -10
  تهیه شده در سال جاري  3×  4قطعه عکس تمام رخ  6تعداد  -11
   )در صورت دارا بودن( پسرکپی کارت پایان خدمت و یا معافی دائم براي پذیرفته شدگان  -12

  :توجه
فی تحصـیلی خـود نیـاز ي بـه حضـور در      تمدیـد معـا   بـراي اسـتفاده مـی کننـد     معـافی تحصـیلی  از پذیرفته شدگان پسـر کـه   

ــید    ــد رس ــام خواه ــه انج ــگاه ب ــط دانش ــدامات الزم توس ــته و اق ــگاه نداش ــروه از   . دانش ــن گ ــزوم ای ــورت ل ــت در ص ــدیهی اس ب
  . دانشجویان در فرصت مناسب به دانشگاه فراخوان خواهند شد

  :شایان ذکر است
  .  ت حضوري تحت هیچ شرایطی ثبت نام به عمل نمی آیداز پذیرفته شدگان بصور -1
  . به مدارك ناقص ترتیب اثر داده نمی شود -2
کـه   99 سراسـري براي کسب اطالعـات بیشـتر مـی توانیـد بـه دسـتور العمـل ثبـت نـام از پذیرفتـه شـدگان نهـایی آزمـون               -3

  . به پیوست اطالعیه می باشد، مراجعه نمایید
در این مرحله پذیرفته شـدگان بصـورت موقـت پـذیرش مـی شـوند و پـذیرش نهـایی منـوط بـه ارسـال مـدارك مـورد نظـر                -4

  . دانشگاه، بررسی و صحت سنجی مدارك و عدم مغایرت اطالعات اعالمی دانشجو می باشد
  
  



 


