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جناب آقای دکتر منصور نیک پناه

سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان سیستان و بلوچستان

سالم علیکم

    بااحترام، پیرو ابالغ دستورالعمل شماره ۵۰۰۰۰/۱۱۳۴۹/۳۲۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ و ضمن 

تشکر و قدردانی از همکاران و دست اندرکاران پذیرش و ثبت نام ، با توجه به اتمام زمان پذیرش 

غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود و به منظور تکمیل فرایند ثبت نام حضوری در خصوص احراز 

هویت و سالمت جسمانی، داشتن شرایط سنی و غیره و جلوگیری از اختالل در روند استخدامی 

این دانشجویان با توجه پایان سال مالی (انجام مراحل سپردن تعهد محضری و آزمایشات پزشکی)، 

موارد زیر جهت تاکید ابالغ می گردد:

۱-با توجه به گسترش شیوع کرونا و قرار گرفتن برخی استانها در شرایط هشدار و اعمال 

محدودیت ، دانشجویان جدیدالورود تا ۵ دی ماه ۱۳۹۹ فرصت دارند تا نسبت به تکمیل فرایند 

ثبت نام اقدام نمایند.

۲-با توجه به فرصت داده شده، مدیریت محترم امور پردیس های استانها ، پردیس ها و واحدهای 

آموزشی تابعه به گونه ایی برنامه ریزی کنند تا مدارک بارگذاری شده دانشجویان در سامانه جامع 

آموزش گلستان بررسی و موارد نقص از طریق سامانه به افراد ذینفع اطالع رسانی و تکمیل گردد. 

۳- به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، کارشناسان مجرب و ویژه ایی 

در پردیس ها و مراکز تابعه تعیین شوند تا فرایند ثبت نام با سرعت بیشتر انجام و خطای احتمالی 

به حداقل برسد. همچنین، برنامه ریزی برای حضور روزانه حداکثر ۲۵ نفر از دانشجویان 

جدیدالورود به عهده مدیریت محترم پردیس ها می باشد.
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۴-به منظور جلوگیری از ازدحام و رعایت پروتکل های بهداشتی؛ پردیس های دارای واحدهای 

آموزشی تابعه مجازند نسبت به پذیرش وثبت نام دانشجویان جدید در واحدهای آموزشی تابعه 

اقدام نمایند. 


