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 بیرجند  دانشگاهاستعدادهای درخشان  کارشناسی ارشدشدگان نام پذیرفتهفرآیند ثبت

 1398-99در سال 

 سانیم:راطالع می هنام در دانشگاه را به شرح زیر بمراحل ثبت، مجدد بابت پذیرش شما در دانشگاه بیرجندضمن عرض تبریک 

 سازی و اسکن مدارک زیر:آمادهل: مرحلۀ اوّ

 مدرک ردیف

  جاري سال در شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس 1

 صفحات اول، دوم و توضیحات شناسنامه 2

 پشت و روي کارت ملّی 3

4 

 ، شامل یكی از موارد زیر:وضعیت نظام وظیفهدهندۀ مدرک نشان

 ،  برگ سبز آماده به خدمت، برگه ابطال معافیت مقطعانیا نظامی انمکارت معافیت،  حكم کارگزینی معلّکارت پایان خدمت، 

 قبلی
مراجعه به اداره  نام حضوري باشدگان محترمی که در حین خدمت هستند نیازي به آپلود مدرک ندارند. این دسته از افراد در مرحلۀ ثبت: پذیرفتهتوضیح

 یت آموزشی نامۀ ترخیص از یگان خدمتی را دریافت خواهندکرد.پذیرش و ثبت نام مدیر

5 
براي دارندگان مدرک  کاردانی دورۀ داراي معدل وزارت تأیید مورد)گواهینامه موقت یا دانشنامه(  کاردانی مدرک اصل

 کارشناسی ناپیوسته

6 

 مدرک زیر: چهاریكی از 

 ارشد کارشناسی دورۀ معدل داراي وزارت تأیید موردکارشناسی  مدرک اصل (1

  جهت فاقدین اصل مدرک کارشناسی فرم جایگزین مدرک (2

  فرم معدل و واحدهاي گذرانده دانشجوي سال آخر کارشناسی (3

 هاي علمیه آموخته از حوزهمدرک تحصیلی صادرشده از حوزۀ علمیه براي طالب دانش (4

 ها و نهادهاي دولتی ها، سازمانشدگان شاغل در وزارتخانهموافقت بدون قید و شرط ادامه تحصیل ویژه پذیرفته ۀنام 7

 سنوات قبل انصرافی کارشناسی ارشدفرم انصراف براي دانشجویان  8

 

 توضیحات مهم در خصوص اسکن مدارک فوق: 

 .باشند شده اسكن کیلوبایت 500 حجم حداکثر با و jpg قالب با تصویري هايفایل بصورت باید شما مدارک الف(

 .باشدن اضافی هايحاشیه داراي و بوده افقی جهت در باشد، برخوردار کافی وضوح از مدرک تصویر که فرمایید ب( دقت

https://birjand.ac.ir/file/download/download/1568142811-arshad98.form-1-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1568142877-sanjesharshad-page-323.pdf
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 حلۀ دوّم: انجام ثبت نام غیرحضوری:مر 

 نام به آدرس زیر وارد شوید:صفحۀ اینترنتی ثبتبه براي این منظور 

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

 

ده خواهد دابه شما و رمز عبور ورود به سامانه پویا )که همان شماره دانشجویی شماست( نام کاربري  ،کد ملّیصفحه با ورود  در این

 دنبال نمایید.  راهنمای تصویری ثبت نام غیرحضوری نام را بر اساسمراحل ثبتپس از آن شد. 

 

 :انجام مرحلۀ دوّمتوضیحات مهم در خصوص 

است. در صورت عدم انجام  زیرجدول نام غیرحضوري انجام پرداخت الكترونیک موارد خواسته شدۀ كی از مراحل مهم ثبتی الف(

 نام شما ناتمام خواهد بود.این مرحله ثبت

 )به ریال( مبلغ عنوان پرداخت

  288.000 صدور کارت دانشجویی

  27.500 بیمه حوادث

  300.000 ودیعه مسكن براي متقاضیان خوابگاه

 7.937.600 (علوم انسانی کارشناسی ارشدشهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم )

 8.772.500 ها(سایر گروهکارشناسی ارشد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم )

 

ها هاي الكترونیک خواسته شده الزامی است. محتواي این برگهنام و انجام پرداختها در صفحۀ اینترنتی ثبت( تكمیل تمامی برگهب

نام حضوري چک و با مدارک اصلی تطبیق ها در حین ثبتبهمراه مدارک اسكن و آپلودشده توسط همكاران ادارات آموزش دانشكده

 نام حضوري شما خواهد بود. نام غیرحضوري باعث تسریع کار در ثبتتداده خواهند شد. دقت در ثب

 

 نام حضوری:مرحلۀ سوّم: انجام ثبت

هاي مربوطه مراجعه و بر اساس راهنماهاي نصب شده در دانشكده، به دانشكدهمهرماه  13در تاریخ شدگان محترم در این مرحله پذیرفته

 کنند. نسبت به تحویل اصل مدارک خواسته شده فوق و تحویل کارت دانشجویی اقدام می

 

http://puya.birjand.ac.ir/educ/registration/index.php
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1568144125-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
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اصل مدارک دریافتی از پذیرفته شده را با مدارک آپلودشده در  ،هاهمانطور که پیشتر نیز گفته شد همكاران ادارات آموزش دانشكده

دارک با کنند. عدم هماهنگی منام غیرحضوري مطابقت داده، نسبت به تحویل اصل مدارک و تشكیل پرونده فیزیكی اقدام میثبت

ها خواهد دههاي دانشكها یا سایتنتنسخۀ آپلود شده باعث سرگردانی پذیرفته شده و لزوم انجام مجدد ثبت نام غیرحضوري در کافی

 شد. 

خواهد کرد.  تغییر جاریبه  راکددر نهایت پس از تحویل کارت دانشجویی به پذیرفته شده، وضعیت وي در سامانه جامع آموزشی از 

 در این مرحله، پذیرفته شده محترم دانشجوي دانشگاه بیرجند تلقی شده، حق استفاده از تسهیالت تدارک دیده شده را خواهد داشت.

 :انجام مرحلۀ سوّمتوضیحات مهم در خصوص 

به وي ابالغ خواهد  98-99پس از ثبت نام حضوري و تغییر وضعیت پذیرفته شده به دانشجوي جاري، انتخاب واحد نیمسال اول  -1

جام هر رشته انشد. انتخاب واحد براي این نیمسال توسط گروه آموزشی مربوطه و بصورت گروهی براي تمام دانشجویان 

 خواهد شد و نیازي به انتخاب واحد توسط دانشجو نیست. 

کارشناس است. حضور دانشجویان نوورود  شهریور 23شنبه هاي درسی در تقویم تحصیلی دانشگاه بیرجند، از شروع کالس -2

 هاي درس الزامی است.در کالس هرم 13شنبه از تاریخ  استعداد درخشان ارشد

بازۀ از  قبل تا بایستی شهریه ۀباقیماند و باشدمی 98-99 اول نیمسال ثابت ۀشهری دوم، نوبت دانشجویان برايذکر شده  مبالغ -3

 شده غابال هايجدول شهریهو بر اساس  تحصیلی مقطع مبناي بر دروس متغییر هزینه. گردد پرداخت مدوّ نیمسال واحد انتخاب

 .گرددمی دریافت

 با قبلی آنان مقطع ییدیهأت 30/11/98 تا حداکثر و شوند التحصیلفارغ قبلی مقطع از 31/6/98 تا بایستی دانشجویان تمامی -4

 قرر،م تاریخ از قبل پس مقطع ییدیهأت وصول عدم صورت در است بدیهی. شود دریافت 31/6/98 التحصیلیفارغ تاریخ حداکثر

 . شد خواهد جلوگیري آنان تحصیلی ادامه از

 

https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
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 دانشگاه  و درمان و مرکز مشاوره مرکز بهداشت و درمان : مراجعه به چهارم مرحلۀ

( مراجعه و بیرجند )مطابق نقشه زیر دانشگاه مرکز بهداشت و درماندر وقت اداري به باید شدگان پذیرفته، سالمت جسمجهت پایش 

 د.نپس از انجام مراحل تعریف شده در این مرکز، گواهی انجام پایش سالمت جسم را دریافت کن

و در صورت عدم مراجعه، مشخصات دانشجو به مدیریت  برای دانشجو الزامی استسالمت جسم انجام پایش  م:تذکر مهّ

  دانشجویی دانشگاه اعالم و تسهیالت رفاهی دانشجو از وي سلب خواهد شد.

 
 علوم زارتو سالمت و مشاوره دفتر توسط شده تهیه روان سالمت پرسشنامه باید گرامی دانشجویان ،سالمت روانپایش در خصوص 

 ساعات رد شخصاً را شده تكمیل پرسشنامه خروجی پرینت و داده پاسخ کامل صورت به روان سالمت کارنامه لینک به مراجعه با را

 . دهند تحویل )مطابق نقشه فوق(، آباد، بلوار دانشپردیس شوکت، دانشگاه درمان و مشاوره مرکز پذیرش واحد به اداري

و در صورت عدم مراجعه، مشخصات دانشجو به مدیریت  استبرای دانشجو الزامی سالمت روان انجام پایش  م:تذکر مهّ

 دانشجویی دانشگاه اعالم و تسهیالت رفاهی دانشجو از وي سلب خواهد شد.
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 مرحلۀ پنجم: مراجعه به اداره رفاه مدیریت دانشجویی 

بگاهی )براي متقاضیان خوابگاه( و همینطور فعال کردن کارت دانشجویی جهت استفاده در سلف جهت دریافت تسهیالت خوا

کارت  با بهمراه داشتنراندن مرحلۀ پایش سالمت جسم، و گذ نام حضوري در دانشكدههاي دانشگاه، دانشجو پس از انجام ثبتسرویس

 ات تابعۀ این مدیریت مراجعه خواهد کرد.، به ادارو گواهی انجام پایش سالمت جسم دانشجویی تحویل شده

 

 دانشگاه مدیریت فرهنگی : مراجعه به ششممرحلۀ 

رم عالیق و ــف نسبت به تكمیل محترم، همانگونه که در فایل راهنماي تصویري ثبت نام غیرحضوري نیز گفته شد،شدگان پذیرفته 

رهنگی هاي فرنامهــو استفاده از ب ارتکگــفرهن جهت دریافترم مربوطه ــپس از تكمیل ف نموده،اقدام  هاي فرهنگیوانمنديت

ها، بلیت سینما و...( به ساختمان معاونت فرهنگی و )سفرزیارتی مشهد مقدس، اردوهاي گردشگري درون استانی، مراسم جشن ورودي

 اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 با آرزوی توفیق

 نوورود دانشگاه بیرجندنام و استقبال دانشجویان ستاد ثبت

 


