
 

 

   

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 مدیریت امور آموزشی

 تاریخ اطالع رسانی:

12/08/1400 
 

 پذیرفته شدگان در قالب اشتباه در انتخاب رشته م غیرحضوری ناثبت

 1400و اصالحات سهمیه و سوابق تحصیلی آزمون سراسری 

 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  آبان 14جمعه 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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ان عزیز و دانشجوی خواهد شدنام اینترنتی)تأیید نهایی( انتخاب واحد توسط دانشکده انجام پس از ثبت

ت با توجه به گذش .های الکترونیک حضور داشته باشندهای درس در سامانه آموزشباید از شنبه در کالس

هماهنگی  و از ابتدای نیمسال، دانشجویان نوورود عزیز باید با مشاهده جلسات ضبط شده قبلی چند هفته

 خود را به کالس درس برسانند.  با استاد درس،
 

  یناممدارک ثبت یارسال پست (2

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

 زیر ارسال نمایند:دستورالعمل سازمان سنجش )جدول زیر( را از طریق پست به نشانی 

، دانشگاه بیرجندمدیریت امور آموزشی  ، آبادپردیس شوکت، شهید آوینیانتهای بلوار  -بیرجند -خراسان جنوبی 

  615/97175صندوق پستی 

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

 پویا و ۀانید در سامباتحویل داده باشند، قبلی مدارک تحصیلی خود را به دانشگاه  ،شدگاناگر پذیرفته 

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

است  . بدیهیدانشجو را درخواست خواهند کرد مدارکدانشگاه محل تحصیل مکاتبه و  همکاران ما با

 .ت ارسال مدارک به دانشگاه بیرجند اقدام کنندفراد باید نسبت به تسویه حساب و هماهنگی جهاین ا

 .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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 2  تهیه شده در سال جاری 4*3قطعه عکس تمام رخ 

 سنامهتصویر تمامی صفحات شنا 

 تصویر کارت ملی پشت و رو 

  تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت، کارت زیرمدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه، شامل یکی از موارد :

 معافیت، حکم کارگزینی معلمان یا نظامیان، برگ سبز آماده به خدمت، برگه ابطال معافیت تحصیلی مقطع قبلی.

 ت معافیت تحصیلی از سامانه رسید پرداخت الکترونیک ثبت درخواسepolice.ir  یا ثبت شده در دفاتر خدمات

 + )پذیرفته شدگانی که دارای معافیت تحصیلی هستند(.10الکترونیک پلیس 

 اند(.التحصیل شدهنام آزمون ارشد فارغشدگانی که تا زمان ثبتصل مدرک کارشناسی )مخصوص پذیرفتها 

  شدگانی پذیرفته( )مخصوص 1دفترچه شماره ) 87اصل گواهی معدل با محتوای فرم گواهی معدل مندرج درصفحه

 اند(.نام آزمون ارشد دانشجوی سال آخر کارشناسی بودهکه در زمان ثبت

 .)اصل مدرک معادل کارشناسی )مخصوص پذیرفته شدگان دارای مدرک معادل 

 شدگان دارای مدرک از دانشگاههای خارج عتبر خارجی )مخصوص پذیرفتههای ماصل مدرک کارشناسی دانشگاه

 از کشور که به مدرک فارغ التحصیلی آنان معادل تعلق گرفته است(.

 شدگان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته(.اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته )مخصوص پذیرفته 

 (.شدگان دارای مدرک کارشناسی ناپیوستههاصل مدرک یا گواهی برابر اصل مدرک کاردانی )مخصوص پذیرفت 

 شدگان دارای مدارک حوزوی(اصل مدارک حوزوی )مخصوص پذیرفته 

 کارمند دولت( شدگانحکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع ) مخصوص پذیرفته 

 شدگان معلم(پذیرفته نامه کتبی از اداره آموزش و پرورش محل تعهد خدمت )مخصوصاصل موافقت 

  www.birjand.ac.ir وبسایت دانشگاه بیرجند به آدرستوانند با مراجعه به نودانشجویان عزیز می

اطالعات تکمیلی مانند راهنمای ثبت نام و صفحه اول، منوی اطالع رسانی )دانشجویان نوورود( 

را دریافت نمایند. لذا خواهشمند است وبسایت دانشگاه را بصورت نحوه شرکت در کالسهای مجازی 

 روزانه بازدید و از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی خودداری فرمایید.
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