
 به نام خدا

 و تحصیالت تکمیلی یموزشآمدیریت امور 

 دانشگاه جیرفت 0011، سال ارشناسیمقطع ک( و صرفاً با سوابق تحصیلی آزمونبا )اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 

مممدارا ایممت انیممناا  یممر ضمممت تیریممآ و آرزوف مو بیممت بممراف شدیر  ممه شممدهاا مح ممرمس بممه ا ممال  مممی ر مماند  یممت نممام و تحویمم  

 . در دانشگاه نمی باشد شدیر  ه شده حضورف بوده و بصورت این رن ی و شس ی  ی دو مرحله انجام می هیرد و نیازف به حضور

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ولیههمومرحلههاوار ول هه وو.ومههجوردههر وبصههت اولیرنرینههجولی هه  و07/70/0077لغ یهه وو70/70/0077ولیههمومرحلههاولروخهه  ی :ومرحلههاول  
وو: لیش تولقدلم اوریرو لولی   و هد

وباوو-0 ول نف  هو  م یاوج معوآمترشجورلسن ن     ووب  ووInternet explorerمر  ررولر ولر وو،edu.ujiroft.ac.irسوطریقوآ    وباو      

و:و ولی   و(پ یدموصفحامط بقوب ومث  وذکروشدهو  و)ل نف  هولروشر  اوک  بریو ورذ  لژهوپذیرفناوشدهووب صفحاوشخصجو
 خکمدلوفر وه یومشخص اوپذیرفناوشدر نو-0و-0

و:ختجهاو)لروطریهقو ه م یاورلسهن نوووو(ویتبه و   و)مدلدهتنو یه  وبهاوارهتلنوپهدشوپر لسه وخت هوو لیشه تی نوشهب یاووووووووووششو ل یزومبلغوو-2-0
و07/70/0077مبلغوپر لسنجوالجوللحسه  وبهت هو وپهزولرولینخه  و لحهدو ومشهخکوشهدنوکهلومبلهغوشهجریا،و لیشه تومت ه ول ه وخه ووووووووووووووو

و.و(م بقجومبلغوشجریاو لوپر لس ویم ید
خت هووپذیرفنهاووو وپهزولرولمیه ووووشهدهووپریره وورهتلهجوببه ویه  وحدرحیهت یوووو ووفهر ومشخصه او لیشه توووفهت،،ووپزولرولخم  ومرلحلوو0-0

وو.باو لیشگ هول    وشت بب وی  وباوهمرلهو  یرومدل کوشدهو
یه قکوویر هدوبهاومرزلهاووووورهتلهجوببه ویه  وحدرحیهت یوووو ووفهر ومشخصه او لیشه توووچر یچاولقدلم اوپذیرفناوشدهوبهاومرحلهاوچه  ووووو:ختجا
و.وبب وی  ولیرنرینجو یومجوب شدوبت ن

 
 
 
 
 
 

رولو27/70/0077  ولیمومرحلاوار ول ه وپذیرفنهاوشهدهومهدل کو وفهر وهه یوخکمدهلوشهدهوریهرو لوخجدهاویمهت هو وحهدلکثروخه وووووووووووووو:ومرحلاو   

مهدیری ولمهت وووو–و0830077000کهدوپسهنجوووو-بز رهرلهوسلهدفوفه  س،و لیشهگ هوجدرفه وووووو8کدلهتمنروووجدرف ،طریقوپس وپدشن روباوآ  سو
  یوپ که ووو"0077 رل هریوووآرمهتنووپذیرفنهاوشهدر نووومهدل کوببه ویه  ووو"و  جوابه  اوو.ل  ه  ویم یهدوووآمترشجو وخحصهدتاوخکمدلهجوو

و.ل   لجوللزلمجول  

 : توجه

توسج  گجروه یجام آموزشجی      01/10/0011ارجی   01/10/0011انتخاب واحد دانشجوویان جدیجد ارجورود از تجاری       -0

 .انوام می شود

 از روز شجنبه ( نوبجت دوم )کالس یام درس یمه دانشوویان جدیجد ارجورود مقطجع کارشناسجی دوره روزانجه و شجبانه        -1

 . برگزار می شود( LMS)بصورت غیر حضورم و موازم از طریق سامانه مدیریت یادگیرم  00/10/0011

ت دانشجگاه جیرفجت بجه    اطالعات بیشتر در مورد چگجونگی برگجزارم کجالس یجام درس موجازم از طریجق وب سجای        -1

 . اطالع دانشوویان گرامی خواید رسید

 U001+ شماره داوطلبی  :شناسه کاربرم پذیرفته شده

 .است U0010298145728 باشد، شناسه کاربرم ایشان 1170008010چنانچه فردم شماره داوطلبی ایشان  مثالبطور 

 ((ده رقم)  0298145728مثال)کد ملی  :گذرواژه پذیرفته شده

 حضورم دانشوویان جدید ارورودغیرپذیرش –غیرحضورم دانشوو پذیرش–دانشوو–آموزش–جامع آموزشی گلستانسامانه : مسیر اقدام



 به نام خدا

 و تحصیالت تکمیلی یموزشآمدیریت امور 

 : مدارک الزم
و.(باوپدت  ولطتاداومرلجعاوکردد)وف  غوللنحصدلو یژهو لیش تی نولیصرلفج،ولسرلججو و0خکمدلوفر وشم  هوو-1

بههاوپدت هه و)و0 رمرههدر ن،ولیثهه  ررلنو وپذیرفنههاوشههدر نومرطقههاوووپذیرفنههاوشههدر نولروطریههقو ههجمداوو یههژهو0وخکمدههلوفههر وشههم  هو-2
و.(لطتاداومرلجعاوکردد

و.(عاوکرددباوپدت  ولطتاداومرلج)و0 وو2 یژهوپذیرفناوشدر نو جمداومر طقوو7وخکمدلوفر وشم  هو-0
 یههژهوفهه  غوو(پ یههاو ههها،ویهه ر هاو و  لر ههها) هه  وآسههرو بدر ههن نوو ههاو(372فههر و)رههزل کوکلههجو ههتلبقوخحصههدلجوخ  دههدوشههدهولسههذوو-0

و.(یمتیاوفر وپدت  ولطتاداول  )وو3-0-0للنحصدتنویظ  وجدیدوآمترشجو
 ووhttps://emt.medu.irبه ومرلجعههاوبهاوآ  سوللکنر یدکههجووووخ یددیههاوخحصهدلجوججهه ولسهذووپذیرفنهاوشهدر نووول  ه  وخ یدهدهوخحصههدلج وووو-7

هه یووورهتلهجومحهلوووک  ی مهاوفه  غوللنحصهدلجو ووو،ول  ه  وو" هتلبقوفه  غوللنحصهدلجووو"مشخکویمت نویظ  وآمترشهج،وبه ولینخه  ورزیرهاووووو
کهاوپهزولروک مهلوشهدنووووو.وپهذیرکوسهت و لو  ستل ه ویم یرهدوووو،وبهاو لیشهگ هومحهلوووو(ی و یپلاو وپدشو لیشگ هج)وخحصدلو   هو   ومنت طا

  هددوکهدوپدگدهریوبهاوهمهرلهو ه یرومهدل کوببه وووووووووپریره وووب یسهنجوکهاووو،فرآیردو  ستل  ،وکدوپدگدریو  ولسند  ولیش نوقرل وستلهدوررفه و
و.وباوآ  سو لیشگ هوجدرف ول    ورر  وی مج

و.ولصلو وکپجومد کوخحصدلجومط بقوجدل  ومدل کوار وکاوپدت  ولطتاداول  و-3

و ریوکپجولروخم  وصفح اوشر  ر ماوویکو-0
ویکوبرگوکپجولروپش و و  یوک  اوملجو-8
و(و  وصت او ل لوبت ن)کپجوصفحاومشخص او فنرچاوبدماوپذیرفناوشدهوو-9

وخجداوشدهو  و   وج  یوو0×وو0قطعاواکزوخم  و خوو3خعدل وو-07
وو(  وصت او ل لوبت ن)وپسر ل اوبرلیوپذیرفناوشدر نوو کپجوک  اوپ ی نوسدم و وی ومع فدو-00
وحیت یواو ورتلهجولمی ءوشدهوبب وی  وحدرفر ولمی وشدهومشخص و-02

 :توجه

بجا مرجعجه بجه درگجاه خجدمات      تحصجیلی   تفیج معا دریافجت  براماستفاده می کنند  تحصیلی تمعافیاز پذیرفته شدگان پسر که 

درخواسجت صجدور معافیجت تحصجیلی خجود را ثبجت کجرده و رسجید ثبجت           https://epolice.ir  ارکترونیکی انتظامی به آدرس

 . درخواست را به یمراه سایر مدارک به آدرس دانشگاه جیرفت ارسال نمایند

 
و: ی نوذکرول  ش
و.وخرخدبولبرو ل هویمجوشت وی قکباومدل کوو-0
کهاوبهاوپدت ه ولطتادهاومهجووووووو0077و رل هریوبرلیوکسبولطتا اوبدشنرو  نت وللعمهلوببه ویه  ولروپذیرفنهاوشهدر نویجه یجوآرمهتنووووووووو-2

و.خم سوبگدریدو003ی وو007 لسلجو70000000730وه شم ب وو  وصت اوید ر وومط لعاوشت ب شد،و
مهت  ویظهرووومهدل کوولصهلوول  ه  وو وپهذیرکویجه یجومرهتهوبهاووووووبصت اومتق وپهذیرکومهجوشهتیدوووصرف ًو  ولیمومرحلاوپذیرفناوشدر نوو-0

 .و لیشگ ه،وبر  جو وصح و ر جومدل کو واد ومغ یراولطتا اولاتمجو لیش تومجوب شد

https://emt.medu.ir/

