اطﻼعيه
قابل توجه كليه پذيرفته شدگان دانشگاه شهيد باهنر كرمان در مقاطع كارداني ،كارشناسي ناپيوسته،
كارشناسي پيوسته با )سوابق تحصيلي – آزمون سراسري( كارشناسي ارشد پيوسته حقوق،
كارشناسي ارشد پيوسته )دكتري حرفه اي( دامپزشكي ،كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتراي تخصصي
كليه رشته ها در سال ) ١٣٩٩-١٤٠٠دانشجويان نو ورود آبان (١٣٩٩

بدينوسيله به اطﻼع مي رساند كليه دانشجويان گرامي فوق كه مدارك آنها براساس مدارك اعﻼم شده از سوي
سازمان سنجش آموزش كشور و نيز سايت دانشگاه شهيد باهنر كرمان كامل است منتهي به دﻻيل مختلف موفﻖ
به بارگذاري تمامي آنها در سامانه گلستان دانشگاه شهيد باهنر كرمان نشده اند و به عبارت ديگر داراي نقص در
مدارك ثبت نامي مي باشند چه آندسته از آنها كه پذيرش نهايي را از سيستم اخذ نموده و هم اكنون در حال
استفاده از سامانه كﻼسهاي مجازي  LMSو  MOBINهستند و چه آنها كه موفﻖ به پذيرش نهايي نشده و
در مرحله پذيرش اوليه بوده و قادر به رؤيت برنامه هفتگي و انتخاب واحد خود و در نتيجه شركت در كﻼسهاي
مجازي نيستند و يا كساني كه به طور كلي هيچ مدركي را تا كنون در سامانه دانشگاه بارگذاري ننموده و براي
ثبت نام خود اقدامي نكرده اند فقط از تاريخ  ١٣٩٩/٩/٥لغايت  ١٣٩٩/٩/٢٠فرصت دارند تا نسبت به تكميل و
بارگذاري كامل كليه مدارك خواسته شده درسامانه گلستان دانشگاه شهيدباهنركرماناقدام نموده و ثبت نام نمايند.
هشدار:
ﻼ پذيرش نهايي را اخذ ننموده و در نتيجه در كﻼسهاي مجازي
 -١شروع كﻼسهاي آندسته از افرادي كه قب ً
 LMSو  MOBINشركت نمي نمايند ،از نيمسال دوم سال تحصيلي ) ١٣٩٩-١٤٠٠بهمن ماه (٩٩
خواهد بود و براي نيمسال جاري آنها )نيمسال اول  (١٣٩٩-١٤٠٠مرخصي تحصيلي منظور خواهد شد.
بديهي است آندسته از دانشجوياني كه در حال حاضر از كﻼسها استفاده مي نمايند بايد به حضور در
كﻼسها ادامه داده و ترم جاري را به آخر برسانند.
 -٢مهلت فوق شامل آندسته از دانشجوياني كه داراي نقص در مدارك مهم اعﻼم شده از سوي سازمان
سنجش آموزش كشور و سايت دانشگاه در كليه مقاطع اعﻼم شده مي باشند نظير مدرك ديپلم متوسطه
با تاريخ فراغت حداكثر تا تاريخ  ١٣٩٩/٦/٣١نمي شود قبولي اين دسته از دانشجويان طبﻖ مقررات
سازمان سنجش لغو مي باشد.

 -٣كليه دانشجويان پسر مشمول ورودي  ١٣٩٩در كليه مقاطع موظفند با انتخاب گزينه مشمول و گزارش
شماره  ٥١٦٣در سامانه و اخذ پرينت برگ درخواست معافيت تحصيلي با مهر و امضا الكترونيكي به يكي
از دفاتر پليس  ١٠+مراجعه نموده و پس از اخذ معافيت تحصيلي از دفاتر مذكور نسبت به بارگذاري آن
به همراه ساير مدارك ثبت نامي اقدام نمايند بديهي است در صورت عدم اخذ معافيت تحصيلي توسط
ايشان كليه عواقب و مسئوليت هاي بعدي از جمله ثبت غيبت سربازي در سامانه ناجا بر عهده آنها مي
باشد و دانشگاه در اين رابطه هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
 -٤كليه دانشجويان در تمامي مقاطع بايد از طريﻖ سامانه هاي  https://estelam.msrt.irبراي
استعﻼم گواهي تحصيلي آموزش عالي )مدرك دانشگاهي( شاملكارداني،كارشناسي وكارشناسي ارشد و
 https://emt.medu.irبراي سرويس استعﻼم ديپلم و پيش دانشگاهي از وزارت آموزش و پرورش
نسبت به درخواست تأييديه تحصيلي مقطع تحصيلي قبلي خود )آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده( اقدام
نمايند و مستندات ثبت نهايي اطﻼعات حاوي كد رهگيري در سامانه هاي فوق را به همراه ساير مدارك
ثبت نامي در سامانه گلستان دانشگاه شهيد باهنر بارگذاري نمايند.
 -٥ضروري است كليه دانشجويان از مدارك ثبت نامي ﻻزم براي مقطع تحصيلي خود در سامانه گلستان
دانشگاه شهيد باهنر كرمان به نشاني  edu.uk.ac.irو نيز اطﻼعيه هاي ثبت نام سازمان سنجش
آموزش كشور به نشاني  sanjesh.orgاطﻼع كامل اخذ نمايند و تمامي و عين مدارك درخواستي را
بارگذاري نمايند بديهي است به مدارك ناقص هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد و مسئوليت صحت
مدارك بارگذاري شد ه و نيز عواقب ناشي از عدم صداقت و سﻼمت در بارگذاري آنها بر عهده دانشجو
مي باشد.
 -٦به دليل شيوع بيماري كرونا از پاسخگويي حضوري به كليه دانشجويان عزيز نوورود و خانواده و
بستگان محترم ايشان جد ًا معذوريم و پاسخگويي در اين رابطه صرف ًا از طريﻖ ايميل كارشناسان آموزشي
دانشگاه امكان پذير مي باشد.

