
 نوورود دانشجویان نام ثبت هنمايرا
 

 

  6از  1صفحه 

 

 بنام خدا
 

دانشگاه بیرجند را  اینکه از سراسری، در آزمون شما موفقیت و جدید تحصیلی سال آغاز مناسبت به تبریک ضمن
 گوییم.می آمد خوش دانشگاه این به را شما ورود و خرسندیم بسیار اید،نموده انتخاب خود تحصیالت ادامه جهت

  

 :بفرمائید اقدام زیر توضیحات موقت( طبق( اینترنتی نام ثبت جهت لطفاً

 

 .نمایید خود اقدام کدملی شماره درج به نسبت و نموده مراجعه نوورود دانشجویان اینترنتی نام ثبت لینک به ابتدا
 

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

 

 
 

)خانم  دانشگاه نام مدیریت امور آموزشیدر صورت بروز هرگونه مشکل در ساعات اداری با اداره پذیرش و ثبت

 حاصل فرمایید. تماس 056-32202149 نیا(حسینی یا آقای رضوان
 

 شود که بایستی با این اطالعات به پرتالکاربری و رمز عبور داده میپس از ورود مانند تصویر ذیل به شما شناسه 

 دانشجویی به آدرس ذیل وارد شوید.

 

http://puya.birjand.ac.ir 
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 صفحه ورود به پرتال دانشجویی: -1

 
 

صویر تگونه که در شود، همان، صفحه اصلی مانند تصویر زیر نمایش داده میدانشجویی لپس از ورود به پرتا -2

تغییر ی( نام اینترنت)ثبتاست که این وضعیت در این مرحله  نام نکردهراکد/ثبتشود وضعیت دانشجو مشاهده می

 نام حضوری ونخواهد کرد و در شروع نیمسال تحصیلی پس از ورود به دانشگاه و مراجعه به دانشکده جهت ثبت

  تغییر خواهد کرد. جاری/درحال تحصیلوضعیت دانشجو به انجام انتخاب واحد 



 نوورود دانشجویان نام ثبت هنمايرا
 

 

  6از  3صفحه 

 

 

 
 

وارد صفحه  اطالعات شخصی )پرونده الکترونیک( -پرونده  -آموزشی از طریق منوهای سمت راست:  -3

برگه وجود دارد که اطالعات  8در این بخش  اطالعات شخصی خود شده و اطالعات را تکمیل و ذخیره نمایید.

 باشد:برگه شامل اطالعات ذیل می 8ها بایستی به دقت و به صورت کامل تکمیل شوند. این خواسته شده در این برگه

 اطالعات فردی -1

 تحصیلی -2

 خانوادگی -3

 )مراجعه به پرتال صندوق رفاه، سایر اطالعات و تقاضای خوابگاه(رفاهی  -4

 ثارگریای -5

 )شامل سه بخش پایش سالمت جسم، سالمت روان، فرم پیشینه و عالیق ورزشی(پایش سالمت  -6

 ارسال مدارک  -7

 تعهدات دانشجویی  -8
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  6از  4صفحه 

 

 
 

ها، فرم مربوطه را باز نموده و گانه، از منوی فرم پایش و سنجش عالیق و توانمندی 8های پس از تکمیل برگه

 اقالم اطالعاتی خواسته شده در این فرم را نیز تکمیل نمایید. 
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  6از  5صفحه 

 

 از منوی بایستدانشجو میها، و همینطور فرم پایش و سنجش عالیق و توانمندیگانه  8های برگهپس از تکمیل 

ت به پرداخت هزینه کارت دانشجویی و سایر موارد حسب نسب در بخش سمت راست مطابق با تصویر ذیل مالی

 ضرورت اقدام نماید.
  

 
 

 د.اقدام فرمایی یید نهاییأتنسبت به باید ، هاپرداخت هزینه وها و فرمهای گفته شده برگهپس از تکمیل 

 وبه طور کامل تکمیل های اعالم شده و همچنین هزینهدار ها و اطالعات ستارهیید نهایی چنانچه فرمأدر مرحله ت

 یید نهایی داده نخواهد شد.أنشوند به شما اجازه تپرداخت 

ن انتخاب نام قطعی و همچنیثبت نام اینترنتی )موقت( شما است.پایان ثبت ۀیید نهایی به منزلأانجام شدن ت

 واحد دانشجویان نوورود در ابتدای نیمسال تحصیلی در محل دانشکده محل تحصیل اتفاق خواهد افتاد.
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 آخرین مرحله: 

 

شدگان پسري که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ندارند و پذیرفتهپس از تأیید نهایی اطالعات، 

ا دریافت رفرم درخواست معافیت تحصیلی بایست باشند، میکارمند آموزش و پرورش و یا نظامی نیز نمی

در شهرستان محل قبولی  10و به پیوست آخرین مدرک تحصیلی)پیش دانشگاهی( به مراکز پلیس+

 ت معافیت تحصیلی اقدام نماید.تحویل و نسبت به دریاف

 

 
 

یان نام دانشجوثبت -سایت دانشگاه بیرجندبه  خواهشمند استها جهت اطالع از آخرین اخبار و اطالعیه :آخرنکته 

 مراجعه فرمایید. نوورود

 استقبال دانشجویان نوورود دانشگاه بیرجندنام و ستاد ثبت -با آرزوي توفیق

https://birjand.ac.ir/education/fa/page/3256/
https://birjand.ac.ir/education/fa/page/3256/

