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 1398-99دانشگاه بیرجند در سال  آزمون سراسریشدگان نام پذیرفتهفرآیند ثبت

 )صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(شدگان بدون آزمون ویژه پذیرفته

 رسانیم:اطالع 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

 عدد( 6) 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 

کارت پایان خدمت، کارت معافیت،  حكم کارگزینی  ، شامل یكی از موارد زیر:وظیفهوضعیت نظام دهندۀ مدرک نشان

 .،  برگ سبز آماده به خدمت، برگه ابطال معافیت مقطع قبلیانیا نظامی انممعلّ

نام ثبتشدگان محترمی که در حین خدمت هستند نیازي به آپلود مدرک ندارند. این دسته از افراد در مرحلۀ : پذیرفتهتوضیح

 حضوري با مراجعه به اداره پذیرش و ثبت نام مدیریت آموزشی نامۀ ترخیص از یگان خدمتی را دریافت خواهندکرد.

5 

 (6-3-3متوسطه یا نظام آموزشی جدید ) آموزشقدیم  نظامبرای دارندگان دیپلم 

 مدرک تحصیلی متوسطه(یا گواهی دیپلم کامل متوسطه )

 ریزنمرات دیپلم

 (6-3-3هاي دهم تا دوازدهم( براي نظام آموزشی ))گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه 602فرم 

6 

 واحدینظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی برای دارندگان دیپلم 

 دانشگاهی اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش

 ریزنمرات پیش دانشگاهی

 دیپلم یا گواهی مدرک اصل 

 مدیپلریزنمرات 

 (دانشگاهیفاقد مدرک پیشالتحصیالن هنرستان )کاردانی جهت فارغاصل کارنامه و مدرک  7

 کارنامه ترمیمی ممهور به مهر مدرسه در صورت شرکت در آزمون جبران معدل 9

 ها(اخراجی آموزشی و یا انصرافی دانشگاهدانشجویان جهت فرم انصراف یا اخراج آموزشی ) 10

11 

 ییدیه تحصیلی دوره متوسطه و پیش دانشگاهیأترسید پستی درخواست 

 در با غیرحضوری نامثبت سامانه به ورود از قبل بایستمی شدگانپذیرفتهتوضیح مهم: 

 تریننزدیک به متوسطه و دانشگاهیپیش تحصیالت پایان موقت گواهی اصل داشتن دست

 تحصیلی تأییدیهدرخواست  به نسبت و مراجعه خود زندگی محل دولت پیشخوان دفتر

 نمایند. بارگذاری سامانه در را دریافتی رسید و نموده اقدام متوسطه و دانشگاهیپیش
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 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(

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

 مرحلۀ دوّم: انجام ثبت نام غیرحضوری:

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

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

 

داده خواهد به 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 

شدگان پسری که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ندارند و کارمند آموزش و پرورش و یا پذیرفته( الف

دریافت  نام غیرحضوریمرحلۀ پایانی ثبترا در فرم درخواست معافیت تحصیلی بایست باشند، مینظامی نیز نمی

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

 نسبت به دریافت معافیت تحصیلی اقدام نماید.

زیر است. در صورت عدم انجام جدول نام غیرحضوري انجام پرداخت الكترونیک موارد خواسته شدۀ یكی از مراحل مهم ثبت( ب

 نام شما ناتمام خواهد بود.این مرحله ثبت

 )به ریال( مبلغ عنوان پرداخت

  288.000 دانشجوییصدور کارت 

  27.500 بیمه حوادث

  300.000 ودیعه مسكن براي متقاضیان خوابگاه

 شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم 

 علوم انسانی(کارشناسی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و )
2.719.475 

 شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم 

 ها(سایر گروهکارشناسی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و )
3.032.563 

http://puya.birjand.ac.ir/educ/registration/index.php
http://puya.birjand.ac.ir/educ/registration/index.php
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1569904648-copy.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1569904648-copy.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
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ها هاي الكترونیک خواسته شده الزامی است. محتواي این برگهنام و انجام پرداختها در صفحۀ اینترنتی ثبت( تكمیل تمامی برگهپ

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

 نام حضوري شما خواهد بود. نام غیرحضوري باعث تسریع کار در ثبتتطبیق داده خواهند شد. دقت در ثبت

 

 نام حضوری:مرحلۀ سوّم: انجام ثبت

هاي مربوطه مراجعه و بر اساس راهنماهاي به دانشكده 13/7/98روز شنبه مورخ بایست میشدگان محترم در این مرحله پذیرفته

 . خواهند کردنصب شده در دانشكده، نسبت به تحویل اصل مدارک خواسته شده فوق و تحویل کارت دانشجویی اقدام 

 :انددر جدول زیر آورده شدهها ها و دانشكدهآدرس پردیس

 آدرس دانشکده نام دانشکده

 تربیتی و علوم ورزشی(پردیس علوم رفتاري )علوم 

 بیرجند، انتهاي بلوار شهید آوینی،

 آباد دانشگاه بیرجندپردیس شوکت

 پردیس علوم پایه )علوم و علوم ریاضی و آمار(

 مهندسی

 مهندسی برق و کامپیوتر

 ادبیات و علوم انسانی

 کرمان، -بیرجند، ابتداي جاده خروجی بیرجند کشاورزي

 منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجندپردیس امیرآباد 

 هنر
 شهریور، 17بیرجند، ابتداي خیابان 

 دانشگاه بیرجند ،پردیس شهدا

 ، دانشكده فنی و مهندسیشهرستان فردوس فنی و مهندسی فردوس

 ، آموزشكده کشاورزيشهرستان سرایان آموزشكده کشاورزي سرایان

  

اصل مدارک دریافتی از پذیرفته شده را با مدارک آپلودشده در  ،هاهمكاران ادارات آموزش دانشكدههمانطور که پیشتر نیز گفته شد 

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

ها هاي دانشكدهها یا سایتنتمجدد ثبت نام غیرحضوري در کافینسخۀ آپلود شده باعث سرگردانی پذیرفته شده و لزوم انجام 
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شود که نهایت دقت را در ورود دقیق اطالعات و آپلود کامل مدارک خواسته شده در مرحله لذا مجدد توصیه میخواهد شد. 

 غیرحضوري را انجام دهید.

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

 را خواهد داشت. دانشگاهدانشجوي دانشگاه بیرجند تلقی شده، حق استفاده از تسهیالت  ،کرد. در این مرحله، پذیرفته شده محترم

 

 :مرحلۀ سوّمانجام توضیحات مهم در خصوص 

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

توسط گروه آموزشی مربوطه و بصورت گروهی برای تمام اوّل انتخاب واحد نیمسال خواهد شد. 

  توسط دانشجو نیست.هر رشته انجام خواهد شد و نیازی به انتخاب واحد دانشجویان 

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

هاي درس الزامی در کالسمهرماه  یکشنبه چهاردهماز تاریخ  بدون آزمون )صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی( یکارشناس

 است.

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

 غهاي ابالشهریهجدول و بر اساس  تحصیلی مقطع مبناي بر دروس متغییر هزینه. گردد پرداخت مدوّ نیمسال واحد انتخاب

 .گرددمی دریافت شده

برای دانشجویان ) تحصیلی نیمسال قبل ازشروع تا ،تحصیل از انصراف صورت در فرمایند دقت مدوّ نوبت شدگانپذیرفته -4

 در .باشدمیبرگشت  قابل پرداختی وجوه( 13/7/98 بدون آزمون )صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی( کارشناسی

 متغییر اخذ و ثابت ۀشهری مذکور تاریخ از بعد و اخذ ثابت ۀشهری( 21/7/98) تاریختا  تاریخ، آن از پس انصراف صورت

 درخواست جدید، درخواست آموزشی، منوي[ و از طریق  دانشجویی پورتال طریق از صرفاًانصراف از تحصیل . )شد خواهد

 (استمقدور  ]تحصیل از انصراف

 با قبلی آنان مقطع ییدیهأت 30/11/98 تا حداکثر و شوند التحصیلفارغ قبلی مقطع از 31/6/98 تا بایستی دانشجویان تمامی -5

 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 مقرر،

https://birjand.ac.ir/file/download/download/1567738781-.pdf
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

پس از دریافت کارت دانشجویی باید کارشناسی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و طع اشدگان مقپذیرفته، سالمت جسمجهت پایش 

بیرجند )مطابق نقشه زیر( مراجعه و پس از انجام مراحل تعریف شده در این مرکز،  دانشگاه مرکز بهداشت و درمانبه در دانشكده، 

الزم به یادآوري است که دانشجو بایستی در مرحلۀ ثبت نام غیرحضوري به سایت  د.نگواهی انجام پایش سالمت جسم را دریافت کن

هاي موجود در این مراجعه و پس از تكمیل فرم https://salamat.birjand.ac.ir/questionnaireسالمت جسم به آدرس 

 در هنگام مراجعه حضوري به مرکز بهداشت و درمان بهمراه داشته باشد. ،وبسایت گواهی تكمیل فرم را دریافت کرده

 دفتر توسط شده تهیه روان سالمت پرسشنامه باید گرامی دانشجویان ،سالمت روانپس از انجام مرحلۀ فوق، و جهت انجام پایش  

 پرسشنامه خروجی پرینت و داده پاسخ کامل صورت به روان سالمت کارنامه لینک به مراجعه با را علوم وزارت سالمت و مشاوره

 .دهند تحویلآباد، بلوار دانش )مطابق نقشه زیر(، ، پردیس شوکتدانشگاه درمان و مشاوره مرکز پذیرش واحد به را شده تكمیل

 
  م:مهّ اتتذکر

و در صورت عدم مراجعه، مشخصات دانشجو  برای دانشجو الزامی استروان جسم و سالمت سالمت انجام پایش الف( 

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

 پردیس امیرآبادهاي کشاورزي و منابع طبیعی و محیط زیست در همان ب( پایش سالمت جسم و روان براي دانشجویان دانشكده

 انجام خواهد شد.

https://salamat.birjand.ac.ir/questionnaire
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 مرحلۀ پنجم: مراجعه به اداره رفاه مدیریت دانشجویی 

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

با بهمراه ، و روان مرحلۀ پایش سالمت جسمدو راندن نام حضوري در دانشكده، و گذهاي دانشگاه، دانشجو پس از انجام ثبتسرویس

، به ادارات تابعۀ این و گواهی انجام پایش سالمت روان جسم و گواهی انجام پایش سالمت داشتن کارت دانشجویی تحویل شده

 مدیریت مراجعه خواهد کرد.

 

 دانشگاه مدیریت فرهنگی : مراجعه به ششممرحلۀ 

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

هاي فرهنگی رنامهــو استفاده از ب ارتکگــفرهن رم مربوطه جهت دریافتــپس از تكمیل ف نموده،اقدام  فرهنگیهاي وانمنديت

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

 و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

 آرزوی توفیقبا 

 نام و استقبال دانشجویان نوورود دانشگاه بیرجندستاد ثبت


