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  مرحله تکمیل ظرفیتنام غیرحضوری پذیرفته شدگان ثبت

 1400 بهمنسوابق تحصیلی بر اساس  

 رینام در دو مرحله زثبترساند به اطالع می، محترمشدگان و آرزوی سالمتی برای پذیرفته ضمن عرض تبریک

 :انجام خواهد شد

  دانشگاه یایپو ۀسامان قیاز طر یرحضورینام غثبت (1

به آدرس اینترنتی زیر  ماه دی 25شنبه روز  24تا ساعت   دیبا یرحضورینام غانجام ثبت یاوّل، برا گام در

شده )که در دستورالعمل سازمان خواسته نام، تصویر مدارک مراحل ثبتکامل مراجعه و ضمن انجام 

 نمایید:  نام خود را نهایینموده، ثبت ( را بارگذاریسنجش آمده
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  یناممدارک ثبت یارسال پست (2

ر اعالم شده دتحصیلی مدارک اصل  شدگان محترم بایستینام غیرحضوری در سامانه، پذیرفتهثبتپس از 

 رسال نمایند:زیر ااز طریق پست به نشانی  دیپایان حداکثر تا دستورالعمل سازمان سنجش )جدول زیر( را 

 ، آبادپردیس شوکت، شهید آوینیانتهای بلوار  -بیرجند -خراسان جنوبی 

  615/97175صندوق پستی ، دانشگاه بیرجندمدیریت امور آموزشی 

  رشته تحصیلی و مقطع قبولی بر روی پاکت پستی الزامی استدرج. 

 شدگان، مدارک تحصیلی خود را به دانشگاه قبلی تحویل داده باشند، باید در سامانۀ پویا و اگر پذیرفته

مایند. را ثبت ن "تقاضای مدارک تحصیلی از دانشگاه قبلی"های آموزشی درخواست از منوی درخواست

دانشجو را درخواست خواهند کرد. بدیهی است  دانشگاه محل تحصیل مکاتبه و مدارک همکاران ما با

 این افراد باید نسبت به تسویه حساب و هماهنگی جهت ارسال مدارک به دانشگاه بیرجند اقدام کنند.

 .عدم ارسال مدارک، به منزله انصراف از تحصیل بوده و موجب لغو قبولی در دانشگاه بیرجند خواهد شد 
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 کارشناسیشدگان مقطع نام پذیرفتهثبتبرای مدارک الزم 
 ارسال پستی(نام غیرحضوری و همچنین جهت اسکن و آپلود در ثبت)
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 تهیه شده در سال جاری 4*3قطعه عکس تمام رخ  3 .1

 تصویر تمامی صفحات شناسنامه .2

 تصویرکارت ملی )پشت و رو( .3

 (6-3-3اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه )نظام آموزشی جدید  .4

 (6-3-3های دهم تا دوازدهم )نظام آموزشی جدید کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان پایهاصل  .5

 اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی )نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی( .6

 اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم )نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی( .7

 )نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی( دوره پیش دانشگاهیالتحصیلی )ریزنمرات( کارنامه فارغاصل  .8

 التحصیلی )ریزنمرات( دوره دیپلم )نظام آموزشی ترمی واحدی یا سالی واحدی(اصل کارنامه فارغ .9

 اصل مدرک دیپلم کامل متوسطه )نظام قدیم آموزش متوسطه( .10

 یم آموزش متوسطه(اصل ریزنمرات دیپلم )نظام قد .11

 emt.medu.irرسید ثبت نام از سامانه تأییدیه تحصیلی  .12

ارگزینی کرت پایان خدمت، کارت معافیت، حکم کاتصویر برابر اصل مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه، شامل یکی از موارد زیر:  .13

 قبلیمعلمان یا نظامیان، برگ سبز آماده به خدمت، برگه ابطال معافیت تحصیلی مقطع 

  epolice.irرسید پرداخت الکترونیک ثبت درخواست معافیت تحصیلی از سامانه  .14

 اند(شدگانی که قبالً دانشجوی اخراجی یا انصرافی دوره روزانه بودهاصل فرم انصراف از تحصیل )پذیرفته .15

 شدگان دارای مدرک معادل کاردانی(اصل مدرک یا گواهی دانش آموختگی دوره معادل )پذیرفته .16

 شدگان دارنده مدرک کاردانی و یا مدرک کاردانی گروه آموزش پزشکی(اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی ) پذیرفته .17

-نشگاه جامع علمی کاربردی و یا دانشگاه آزاد اسالمی )پذیرفتهای داحرفه -های فنیاصل یا گواهی مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده .18

 شدگان دارنده مدرک کاردانی پیوسته(

 شدگان دارنده مدرک کاردانی پیوسته(اصل یا گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان )پذیرفته .19

دگان شو یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان )پذیرفتههای علمیه اصل موافقت نامه رسمی و بدون قید و شرط مدیریت حوزه .20

 دارنده مدارک حوزوی(

  اصل حکم مرخصی ساالنه یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط )کارمندان دولت( .21

 



 کارشناسیشدگان مقطع مدارک الزم جهت ثبت نام پذیرفته
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 وبسججایت دانشججگاه بیرجنججد بججه آدرستواننججد بججا مراجعججه بججه نودانشجججویان عزیججز می 

.irwww.birjand.ac   )صججج حه اول، منجججوی اطجججالع رسجججانی )دانشججججویان نجججوورود

را اطالعججات تکمیلججی ماننججد راهنمججای ثبججت نججام و نحججوه شججرکت در کالسججهای مجججازی 

دریافججت نماینججد. لججذا خواهشججمند اسججت وبسججایت دانشججگاه را بصججورت روزانججه بازدیججد و از 

 مراجعه حضوری و یا تماس تل نی خودداری فرمایید.
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