
 به نام خدا

 و تحصیالت تکمیلی یموزشآمدیریت امور 

 دانشگاه جیرفت 0011سال  ارشد ارشناسیک مرحله تکمیل ظرفیت آزموناطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان 

عزیممزاا ریممر ضمممت تیریممآ و آرزوف مو بیممت بممراف شدیر  ممه شممدهاا مح ممرمس بممه ا ممال  مممی ر مماند ایممت نممام و تحویمم  مممدار  ایممت 

 . 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  و71/77/7011لغ یهه وو71/77/7011ولیههمومرحلههاولروخهه  ی :ومرحلههاول  

وو:لقدلم اوریرو لولی   و هد لیش تو

وباوو-7 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-7و-7

و:ختجهاو)لروطریهقو ه م یاورلسهن نوووو(ویتبه و   و)مدلدتنو یه  وبهاوورهتلنوپهددوپر لوه وخت هجو لیشه تی نوشهب یاوووووووووویهصد ل یزومبلغوو-2-7
و71/72/7011مبلغوپر لونجوولجوللحسه  وبهت هو وپهزولرولینخه  و لحهدو ومشهخکوشهدنوکهلومبلهغوشههریا،و لیشه تومت ه ول ه وخه ووووووووووووووو

و.و(م بقجومبلغوشهریاو لوپر لو ویم ید
خت هجوپذیرفنهاووو وپهزولرولمیه ووووشهدهووپریره وورهتلهجوببه ویه  وحدرحیهت یوووو ووفهر ومشخصه او لیشه توووپزولرولخم  ومرلحلوفهت،،ووو3-7

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

 
 
 
 
 
 

رولو17/72/7011  ولیمومرحلاوار ول ه وپذیرفنهاوشهدهومهدل کو وفهر وهه یوخکمدهلوشهدهوریهرو لوخهدهاویمهت هو وحهدلکثروخه وووووووووووووو:ومرحلاو   

مهدیری ولمهت وووو–و1831711377کهدوپسهنجوووو-بز رهرلهوولهدفوفه  س،و لیشهگ هوجدرفه وووووو8کدلهتمنروووجدرف ،طریقوپس وپدشن روباوآ  سو
ک  شر  هجوووآرمهتنوومرحلهاوخکمدهلو رفده ووووپذیرفنهاوشهدر نووومهدل کوببه ویه  ووو"و  جووب  او.ل    ویم یدوآمترشجو وخحصدالاوخکمدلج

 .ل   لجوللزلمجول    یوپ ک وو"7011ول شد

 
و

 : توجه

و بیه اطیالد دانشیجویان هواهید      گروه های آموزشیی انجیام میی شیود    تخاب واحد دانشجویان جدید الورود توسط ان -0

 .رسید

و صیحهه اول   مورد چگیونگی برگیراری کیالا هیای درا از طرییس وب سیایت دانشیگاه جیرفیت         اطالعات بیشتر در -2

 . به اطالد دانشجویان گرامی هواهد رسید سامانه گلستان

 U002+ شماره داوطلبی :شناسه کاربری پذیرفته شده

 .است U0020298145728 باشد، شناسه کاربری ایشان 1270008920چنانچه فردی شماره داوطلبی ایشان  مثالبطور 

 ((ده رقم)  0298145728مثال)کد ملی  :شدهگذرواژه پذیرفته 

 حضوری دانشجویان جدید الورودغیرپذیرش –غیرحضوری دانشجو پذیرش–دانشجو–آموزش–سامانه جامع آموزشی گلستان: مسیر اقدام



 به نام خدا

 و تحصیالت تکمیلی یموزشآمدیریت امور 

 : مدارک الزم

و(تهیه شده در مرحله اول) هواهی ایت نام ریرحضورفو   رم مشخصات دانشجوو-1

  .03/11/1033اص  و کپی مدر  کارشنا ی با تاریخ  ارغ ال حصیلی حداکثر  -2

ممدر  کارشنا ممی و   مرم  چنانچمه شدیر  مه شمده رمادر بممه اراکمه ممدر  کارشنا می نیاشممدس  زم ا مت حسم  شمرای  خممود           

 ممرم )  ممرم تعهممد  رارممت از تحصممی  دانشممجویاا تممرم آخممر دوره کارشنا ممیو یمما ( شیو ممت ا العیممه 2 ممرم شممماره ) معممدل

 .  را تکمی  و به تأکید دانشگاه مح  تحصی  مبطع کارشنا ی ر انده و ار ال نماید( شیو ت ا العیه 0شماره 

بهه ومرلج ههاوبههاوآ  سوللکنر یدکههجووههت ووک  شر  ههجو   هوخ یددیههاوخحصههدلجلوههذول  هه  وخ یدههدهوخحصههدلجفوپذیرفنههاوشههدر نوجههه ووو-0

https://estelam.msrt.irولوندهه  ولیشهه نوووکههاوپههزولروک مههلوشههدنوفرآیرههدو  وتل هه ،وکههدوپدگدههریووووو  وتل هه ووههت و لوببهه و وو  
 .باوآ  سو لیشگ هوجدرف ول    ورر  و  یرومدل کوبب وی مجباوهمرلهو وآنو لوو لوپریر ویمت هوقرل وتلهدوررف 

 حکم مرخصی  ا نه و یا موا بت ک یی و بدوا رید شرط  ازماا مطیو  براف کارمنداا دولت -0

هواهی تأکید شمده تو م  دانشمگاه و یما مو سمه آمموز  عمالی محم  اخمد کارشنا می بمراف آند م ه از م باضمیانی کمه                - -5

 1 مرم شمماره   ) آکمیت ناممه شمدیر  بما آزمموا ا م عدادهاف درخشماا بما ام یماز رتیمه اول شدیر  مه شمده انمد              با توجه به مفاد 

 .(شیو ت ا العیه

ند مم ه از دانشممجویاا روزانممه اف کممه مایمم  بممه بهممره منممدف از مزایمماف  آشیو ممت ا العیممه تو مم   0تکمیمم   ممرم شممماره  -6

 .آموز  رایگاا می باشند

شیو ت ا العیه بمراف شدیر  مه شمدهانی کمه عکما آنهما بما چهمره عکما الصماو شمده بمر روف  مرم               5تکمی   رم شماره  -7

 و.ریولی مغایرت دارد
و ریوکپجولروخم  وصفح اوشر  ر ماوویکو-3
ویکوبرگوکپجولروپش و و  یوک  اوملجو-1
وخهداوشدهو  و   وج  یوو3×وو0قط اووکزوخم  و خوو3خ دل وو-8
وو(  وصت او ل لوبت ن)وپسر لئموبرلیوپذیرفناوشدر نوو م  فدوکپجوک  اوپ ی نوودم و وی و-1

وحیت یواو ورتلهجولمی ءوشدهوبب وی  وحدرفر ولمی وشدهومشخص و-71

 :توجه

بیا مرجعیه بیه درگیاه هیدمات      تهصییلی   تفیی معا دریافیت  برایاستحاده می کنند  تهصیلی تمعافیاز پذیرفته شدگان پسر که 

درهواسیت صیدور معافییت تهصییلی هیود را ثبیت کیرده و رسیید ثبیت           https://epolice.ir  الکترونیکی انتظامی به آدرا

 . درهواست را به همراه سایر مدارک به آدرا دانشگاه جیرفت ارسال نمایند

و: ی نوذکرول  ش
و.وخرخدبولبرو ل هویمجوشت وی قکباومدل کوو-7
کههاوبههاوپدت هه وو7011وک  شر  ههجول شههدبههرلیوکسههبولطالوهه اوبدشههنرو  ههنت ولل مههلوببهه ویهه  ولروپذیرفنههاوشههدر نویههه یجوآرمههتنووو-2

و.خم سوبگدریدو013 لولجو13003301137وه شم ب وو  وصت اوید ر وومط ل اوشت لطالوداومجوب شد،و
مهت  ویرهرووومهدل کوولصهلوول  ه  وو وپهذیر ویهه یجومرهتهوبهاووووووبصت اومتق وپهذیر ومهجوشهتیدوووصرف ًو  ولیمومرحلاوپذیرفناوشدر نوو-3

 .و لیشگ ه،وبر  جو وصح و ر جومدل کو وود ومغ یراولطالو اولوالمجو لیش تومجوب شد

https://estelam.msrt.ir/

