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بیرجند، نگین آموزش عالی شرق به دانشگاه  شما را ورود 

کشور خوش آمد گفته، از اینکه این دانشگاه را جهت ادامه  

 .تحصیل انتخاب نموده اید، بسیار خرسندیم

طبق توضیحات ( اینترنتی)لطفاً جهت ثبت نام غیرحضوری 

 .این راهنما اقدام فرمائید



 .نمایید وارد را خود کدملی و داوطلبی شماره و مراجعه زیر آدرس به ابتدا

 .شماست کنکور داوطلبی شماره همان داوطلبی، شماره :توضیح

http://puya.birjand.ac.ir/educ/registration/index.php 



 رمز و (شماست دانشجویی شماره همان که) کاربری شناسۀ شما به ورود از پس

 :می شود داده عبور



 :کنید مراجعه زیر آدرس با پویا پرتال به شده داده عبور رمز و کاربری شناسه با

http://puya.birjand.ac.ir 



  تصویر در که همان گونه .می شود داده نمایش زیر تصویر مانند اصلی صفحه پویا، پرتال به ورود از پس

  غیرحضوری ثبت نام انجام از پس وضعیت این که است نکرده ثبت نام/راکد دانشجو وضعیت می شود مشاهده

  .کرد خواهد تغییر تحصیل درحال/جاری وضعیت به مدارک حضوری تحویل سپس و

زمان تحویل حضوری  : توضیح مهم

 .مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد



 و شده خود شخصی اطالعات صفحه وارد تصویر، راست سمت پانل در واقع (الکترونیک پرونده) شخصی اطالعات منوی طریق از

 دقت به بایستی برگه ها این در شده خواسته اطالعات که دارد وجود برگه هشت بخش، این در .نمایید ذخیره و تکمیل را اطالعات

 :از عبارتند برگه هشت این .شوند تکمیل کامل صورت به و

 فردی اطالعات -1

 تحصیلی -2

 خانوادگی -3

   رفاهی -4

 ایثارگری -5

   سالمت پایش -6

   مدارک ارسال -7

   دانشجویی تعهدات -8



 اطالعاتی اقالم و نموده باز را مربوطه فرم ،توانمندی ها و عالیق سنجش و پایش فرم منوی از هشت گانه، برگه های تکمیل از پس

 .نمایید تکمیل نیز را فرم این در شده خواسته



 کارت هزینه پرداخت به نسبت ذیل تصویر با مطابق راست سمت بخش در مالی منوی از باید دانشجو فوق، موارد تکمیل از پس

 .نماید اقدام ضرورت حسب موارد سایر و دانشجویی



 باید ،هزینه ها پرداخت و شده گفته فرم های و برگه ها تکمیل از پس

  .فرمایید اقدام نهایی تأیید به نسبت

 

 هزینه های همچنین و ستاره دار اطالعات و فرم ها چنانچه مرحله این در

 اجازه شما به باشند، نشده پرداخت و تکمیل کامل طور به شده اعالم

 .شد نخواهد داده نهایی تأیید

 



   .است شما اینترنتی ثبت نام پایان منزلۀ به نهایی تأیید شدن انجام

 اعالم متعاقباً که زمان بندی برنامه اساس بر مدارک حضوری تحویل

  .بود خواهد می شود

 آموزشی گروه توسط نوورود دانشجویان واحد انتخاب است بذکر الزم

 .شد خواهد اعالن دانشجو به شده انجام مربوطه



 اداری ساعات در غیرحضوری ثبت نام در مشکل هرگونه بروز صورت در

 :فرمایید حاصل تماس زیر های شماره با آموزشی خدمات اداره با

 و نام خانوادگی نام  های تحت نظردانشکده شماره تماس 

 علوم ورزشی -تربیتی و روانشناسی علوم 31023118-056
 خانم فرهادی

 (رئیس اداره خدمات آموزشی)

 حسنیخانم  هنر -محیط زیست و منابع طبیعی -کشاورزی 31023134-056

 آقای حجتی مهندسی برق و کامپیوتر 31023119-056

 رضوان نیاآقای  ادبیات و علوم انسانی 31023120-056

 خانم قاسمی کشاورزی سرایان -فردوس فنی -مهندسی 31023117-056

 جعفری خانم وآمار  علوم ریاضی –علوم  31023123-056




