
  
  )مقطع کارشناسی(دانشگاه جیرفت   99اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان صرفاً با سوابق تحصیلی ، سال 

  
مـدارك ایــن عزیـزان غیــر    تحویــلضـمن تبریـک و آرزوي موفقیــت بـراي پذیرفتــه شـدگان محتــرم، بـه اطــالع مـی رسـاند ثبــت نـام و         

و نیــازي بــه حضــور پذیرفتــه شــدگان در دانشــگاه نمــی  گیــرددو مرحلــه انجــام مــی  طــی پســتیحضــوري بــوده و بصــورت اینترنتــی و 
  . باشد

در ایــن مرحلــه الزم اســت دانشــجو . بصــورت اینترنتــی انجــام مــی گیــرد 13/8/99لغایــت  30/7/99ایــن مرحلــه از تــاریخ : مرحلــه اول 
  . اقدامات زیر را انجام دهد

ــق      -1 ــا از طریــ ــگاه و یــ ــایت دانشــ ــود در وب ســ ــک موجــ ــق لینــ ــتان از طریــ ــی گلســ ــامع آموزشــ ــامانه جــ ــه ســ ورود بــ
بـــا اســـتفاده از شناســـه کـــاربري و گـــذرواژه پذیرفتـــه   Internet Explorerو مرورگـــر  edu.ujiroft.ac.irآدرس

  :شده و انجام امور خواسته شده زیر
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 تکمیل فرم هاي مشخصات پذیرفته شدگان 1 -1

  از طریق سامانه گلستان ) نوبت دوم(توسط دانشجویان شبانه پرداخت  پنج میلیون ریال به عنوان پیشواریز مبلغ  2-1
ب واحــد و مشــخص شــدن کــل مبلــغ شــهریه، دانشــجو موظــف اســت تــا  مبلــغ پرداختــی علــی الحســاب بــوده و پــس از انتخــا  :توجــه

  . بلغ شهریه را پرداخت نمایدمابقی م 30/8/99
  . الزامی است گواهی ثبت نام غیرحضوريو چاپ  نشجوفرم مشخصات داتهیه  چاپ  ،فوق مراحل پس از اتمام 3-1

منزلـه   بـه  نرسـد  گـواهی ثبـت نـام غیرحضـوري    و  فـرم مشخصـات دانشـجو    بـه مرحلـه چـاپ    پذیرفتـه شـده  چنانچـه اقـدامات    :توجه
  . وي می باشدناقص بودن ثبت نام اینترنتی 

از  15/8/99و حـداکثر تـا    نمـوده تهیـه   را زیـر  تکمیـل شـده  مـدارك و فـرم هـاي     پذیرفتـه شـده   در این مرحلـه الزم اسـت  : مرحله دوم
ــت     ــت پیشــتاز بــه آدرس جیرف ــق پس ــومتر  -طری ــدرعباس  8کیل ــاده بن ــتی   -ج ــد پس ــور آموزشــی و    - 7867155311ک اداره ام

  .بر روي پاکت ارسالی الزامی است”ثبت ناممدارك “ عبارتدرج .دنمایارسال تحصیالت تکمیلی 
  )تهیه شده در مرحله اول( گواهی ثبت نام غیرحضوريو  فرم مشخصات دانشجو  -1
بــر  ........شــامل آخــرین مــدرك تحصــیلی، کپــی شناســنامه، کپــی کــارت ملــی، عکــس، کپــی دفترچــه بیمــه و   مــدارك مــورد نیــاز  -2

   اطالعیه جداول پیوستمطابق  حسب شرایط پذیرفته شده
   )پیوست اطالعیه مراجعه نماییدفرم هاي به ( بر حسب شرایط پذیرفته شده تکمیل فرم هاي مورد نیاز  -3
ــیلی         -4 ــدارك تحصـ ــد مـ ــت تاییـ ــت دریافـ ــت جهـ ــی بایسـ ــدگان مـ ــه شـ ــگاهی  (پذیرفتـ ــیش دانشـ ــپلم و پـ ــه آدرس ) دیـ بـ

https://emt.medu.ir  کــد رهگیــري دریافــت شــده را بــه همــراه ســایر  ،اطالعــات خواســته شــده پــس از تکمیــلمراجعــه نمــوده و
   .مدارك به دانشگاه ارسال نمایند

  . یا مخدوش بودن مدارك ارسالی منجر به لغو پذیرش دانشجو خواهد شدعدم ارسال مدارك خواسته شده، ناقص و : توجه
  :شایان ذکر است

  . بصورت حضوري به هیچ وجه ثبت نام به عمل نخواهد آمداز پذیرفته شدگان  -1
 . اطالع رسانی خواهد شد از طریق وب سایت دانشگاه متعاقباً ي درسمورد زمان و چگونگی شروع کالس هادر  -2

  9910298145728Bمثل    991B+ کدملی : شناسه کاربري پذیرفته شده
  )ده رقم( 0298145728مثل                 کد ملی :            گذرواژه پذیرفته شده                       
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