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 مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفرایننوورود  انیقابل توجه دانشجو

 

؛ ماییمنبدین وسیله آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت شما دانشجویان و فرهیختگان عزیز تبریک عرض می 

از این که مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را جهت ادامه تحصیالت خود انتخاب نموده اید، 

 .بسیار خرسندیم و ورود شما را به این دانشگاه خوش آمد می گوییم

به کانال دانشگاه آموزش حوزه های مربوط به جهت دسترسی به کلیه اطالعیه ***

(@esfeducation ) به اطالعیه مربوطو ( امور دانشجویی به کانال@student_aff_eut مراجعه )

 نمایید.

نام  ثبترساند  می ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشدبه استحضار پذیرفته شدگان کنکور سراسری

 صورت می پذیرد.( لکترونیکی)ا یحضور ریغتمام دانشجویان نوورود بصورت 

 طالعیها کشور، آموزش سنجش سازمان وبگاه در نام ثبت برای شده اعالم های تاریخ به توجه بدونلطفا 

 انیرس اطالع به توجه با ضمنارا دنبال نمایید.  وبگاه همین در الکترونیک نام ثبت زمان و نحوه های

 . باشد نمی تلفنی تماس و حضوری مراجعه به نیازی الکترونیکی کامل

  058-37266531-4تلفنی با شماره های شماره تماس دانشگاه: در صورت لزوم برای برقراری ارتباط 

 سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

 حوزه آموزش

 223 کارشناس رشته مواد، شیمی و ایمنی  220 اداره پذیرش و ثبت نام

 224 کارشناس رشته برق، کامپیوتر و صنایع  278 کارشناس ارشد آموزش

 238 مدیر آموزش  222 مکانیک و علوم مهندسیکارشناس رشته عمران، 

 279 امور کالس ها و سامانه مجازی  280 کارشناس نظام وظیفه
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روند کامل ثبت نام بصورت خالصه در شکل زیر شرح داده شده است. با توجه به شکل و توضیحات 

 ارائه شده در ادامه،  ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

 

 رودوروند ثبت نام دانشجویان نو -1 شکل
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 فهرست

 

 

 4 .............................................................................................................................. نام ثبت ندیفرآ

 5 ................................................................................................  کیالکترون نام ثبت )1

 6 .......................................................................................................... یمال بخش( الف

 6 ...................................................................................... :روان و جسم سالمت کارنامه( ب

 7 ..................................................................... یلیتحص و یتیهو مدارک ،یشخص اطالعات( ج

 12 ............................................................................................................. ییدانشجو( د

 14 ............................................................................................. مدارک یحضور ارائه( 2

 16 ............................................................................................................................... واحد انتخاب

 17 ................................................................................................................... یکالس برنامه مشاهده

 18 ................................................................................................. مجدد کنکور انیدانشجو توجه قابل
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 فرآیند ثبت نام

زیر باید صورت پذیرد که هر یک را بطور دقیق مطالعه  نوورود در دو مرحله انیثبت نام دانشجو ندیفرآ

 :نمایید

در مقطع  ماه شهریور 31 که تا تاریخ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد نکته بسیار مهم:

  به ثبت نام نمی باشند.، مجاز کارشناسی فارغ التحصیل نشده اند

شهریور با موفقیت به اتمام برساند  31آن دسته از پذیرفته شدگان که کلیه دروس خود را تا  :تبصره

ولی زمان اعالم فارغ التحصیلی به هر علت )به شرط عدم اخذ واحد به جز معرفی به استاد( تا تاریخ 

 نام اقدام نمایند.آذر باشد، می توانند با ارئه گواهی نسبت به ثبت  30

 دوره روزانه که از دانشگاه قبلی خود انصراف داده اند ارشد دانشجویان کارشناسی نکته بسیار مهم:

اریخ ت ضمنا تاکید می گردد ارائه برگه تسویه حساب با دانشگاه قبلی برای ثبت نام الزامی است.

 .حتما پیش از ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد باشندانصراف آنها 

کلیه پذیرفته شدگان دوره شبانه )نوبت دوم( کارشناسی ارشد ناپیوسته، باید قبل از  نکته بسیار مهم:

ثبت نام حتما از دانشگاه قبلی خود انصراف داده باشند. ارائه برگه تسویه حساب با دانشگاه قبلی برای 

 ثبت نام الزامی است.
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 الکترونیکنام  بتث -1

 ینترنتیآدرس اپرتال دانشجویی به به  ،اعالم شده برای ثبت نام های خیدر تار دیاول بامرحله  ایندر 

http://pooya.esfu.ir/  مز ربرای دریافت نام کاربری و  "ینترنتیثبت نام ا شیپ"مراجعه نموده و در قسمت

 مستقیم از طریق لینک زیر وارد شوید:یا بصورت  . .عبور خود اقدام نمایید

http://pooya.esfu.ir/educ/registration/index.php 

شجو  ست از مرورگر موز    یگرام انیدان شمند ا ست،      الیجهت ثبت نام خواه شده ا سانی   و یا کروم که بروزر

 .دیاستفاده نمائ

 

 )رمز پرتال دانشجویی( و رمز ورود )شماره دانشجویی( در کادر مربوطه کد ملی خود را وارد تا شناسه کاربری

 خود را دریافت نمایید.
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 ییبه آدرس پورتال دانشجو، مجدد و رمز عبور یبا استفاده از شناسه کاربر یکیجهت ثبت نام الکترون

http://pooya.esfu.ir/  و مراحل زیر را به ترتیب طی نمایید دییمراجعه نما. 

 ( بخش مالیالف

 

را انتخاب کنید و در سمت پرداخت الکترونیک ، گزینه و پشتیبانی در پورتال دانشجویی خود، از سربرگ مالی -1

را انتخاب نموده و با توجه به نحوه  "هزینه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود"چپ از لیست کشویی گزینه 

گردد که تمام پرداخت های پورتال دانشجویی، از طریق  متذکر می"ورود هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.

 ")موزیال( انجام شود. مرورگر فایرفاکس

 

شیمی            دانشججیان    -2 سی  شته مهند سته )ر شد ناپیو سی ار شنا سینتیک و  -کار ترمو

ست(  سری  ب  شده  پذنرفته  کاتالی سرا ( ب بت  رن ل )هفت د هزار تام   700.000مبلغ  کنکور 

 صدور ک رت دانشیائی و بیمه

 

 :روان و جسم متسال کارنامه (ب

با توجه به الزامات وزارت علوم مبنی بر تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان دانشگاه، دانشجویان باید نسبت به تکمیل 

آن اقدام نمایند در غیر اینصورت تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد. اطالعات درج شده تاثیر مهمی بر برنامه 
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ت. جهت ارتباط با واحد مشاوره و سالمت دانشگاه می توانید ریزی های مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه خواهد داش

 تم س برقرار نم نید. 240 – 235با داخلی های 

 ستفادها با عزیز دانشجویاناجرا می شود.  "سامانه سجاد"طرح کارنامه سالمت بصورت الکترونیکی و فقط از طریق 

عدم تکمیل فرم مذکار امک   انتخ ب  .نمایید اقدام روان و جسم متسال کارنامه تکمیل به نسبت زیر های لینک از

 واحد در ترم بعد را از دانشیا سلب خااهد کرد.

 روا  متسال ک رن مه

https://portal.saorg.ir/mentalhealth 

 جسم متسال ک رن مه

https://portal.saorg.ir/physicalhealth 

 

 مدارک هویتی و تحصیلی ( اطالعات شخصی،ج

 بعد از تکمیل مراحل فوق باید مراحل زیر را برای ثبت نام نهایی و فعال شدن پرتال خود انجام دهید.

 لطفا تمام مراحل را به ترتیب طبق تصویر .دیینما یینها دییو تا لیرا تکم یاطالعات شخص ←پرونده  یاز منو

 کامل نمایید و تایید نهایی را انتخاب نمایید.

 اطالعات هویتی
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صیلی      ستندات تح صیلی مقطع قبلی خود را به دقت بارگذاری نمایید زیرا برای دریافت م نکته مهم: اطالعات تح

 ر دریافت آن سبب مشکالت عدیده در ادامه تحصیل شما خواهد شد.شما مورد نیاز می باشد و خلل د

 اطالعات تحصیلی

 

 

اطالعات خانوادگی، رفاهی و ایثارگری )در صورت وجود( را مشابه قبل تکمیل کرده و در قسمت ارسال مدارک، 

 د.زیر تکمیل شونمدارک خود را بطور دقیق وارد نمایید. دقت نمایید که تمام ردیف ها باید مطابق توضیحات 
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 ***مدارک هویتی***

 شامل تصاویر شناسنامه ای می باشد. 3و  2، 1ردیف  -

 تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایید.: 4ردیف  -

 زمینه سفید بارگذاری نمایید. یک عکس از خود با  5ردیف  -

 ******نظام وظیفه -

 : مدرک نظام وظیفه )ویژه آقایان( 6ردیف  -

لینک زیر را به دقت مطالعه نمایید. عدم ارائه مدرک معتبر یا عدم ارائه به موقع برگه معافیت نکات مندرج در 

 نیمسال رد وظیفه نظام خدمت مشمول دانشجوی نام سبب می شود تا ثبت ناجا عمومی وظیفه سازمان تحصیلی از

 امکان پذیر نباشد. بعدی

system.aspx20%http://education.esfarayen.ac.ir/Duty 

 

 ( با کارشناس نظام وظیفه در تماس باشید.nez_vaz@در صورت هر گونه مشکل از طریق آیدی تلگرام )** 

 

 از تحصیلی معافیت وصول به منوط بعدی نیمسال در وظیفه نظام خدمت مشمول دانشجوی نام ثبت

 .باشدمی ناجا عمومی وظیفه سازمان
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 *** مدارک تحصیلی***

 می باشد:مدرک کاردانی  ویژه پذیرفتگان دارای 10تا   7های ردیف 

بمنظور بارگذاری دانشنامه مقطع کاردانی می باشد. در صورتیکه دانشنامه خود را  8ردیف :   8و  7ردیف  -

 بارگذاری نمایید. 7را در سطر  آن دریافت نکرده اید  تصویر گواهی موقت

ید، تصویر آن را بارگذاری نمرات خود را دریافت کرده ا: ریز نمرات مقطع کاردانی: در صورتیکه ریز9ردیف  -

 تحصیلی و ریزنمرات مقطع رسال تاییدیها "ی شدرخواست آموز شکل زیر،در غیر این صورت از مسیر .نمایید

 جهت دریافت ریزنمرات مقطع کاردانی ثبت نمایید. ،و جاری شدن پرتال از تکمیل مراحل ثبت نام پسرا  "قبلی

 .پس از جاری شدن پرتال خود انجام دهیدرا این مرحله 

 

 

 این قسمت توسط دانشگاه بارگذاری خواهد شد.  : 10ردیف 

تمام  : ضروری است دانشجویان کارشناسی ارشد دارای مدرک کاردانی و معادل آن بعد از تکمیلبسیار مهم -

صیلی رسال تاییدیه تحا "مراحل ثبت نام، از طریق پورتال دانشجویی خود، مطابق شکل باال، درخواست آموزشی 

ست حتما د. الزم به تاکید ایه تحصیلی مقطع کاردانی ثبت نماینجهت دریافت تایید را "و ریزنمرات مقطع قبلی

 فرمایید. نام دانشگاه مقطع کاردانی و آدرس کامل پستی آن را قید ب

 

 را در محل مربوطه بارگذاری نمایید. 13تا  11: اسکن فرم های تکمیل شده ردیف های 1تذکر -

 )جهت دریافت فرم های ذکرشده می توانید به اطالعیه ثبت نام مراجعه نمایید.(
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: در صورتی که مشمول تکمیل فرم می شوید بعد از تکمیل فرم،  آن را در قسمت مربوطه بارگذاری 2تذکر  -

 نمایید. 

 

 ،اطالعیه ثبت نام )فرم میانگین تعداد واحدهای گذرانده(  6شماره فرم  تکمیل شده: بارگذاری تصویر 11ردیف 

  ویژه دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی

ویژه  ،اطالعیه ثبت نام )فرم تعهد فراغت از تحصیل(  3شماره فرم  تکمیل شده: بارگذاری تصویر 12ردیف 

 دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی

ویژه  ،اطالعیه ثبت نام ( مدرک کارشناسی و معدل)فرم  2 شمارهفرم  تکمیل شده : بارگذاری تصویر13ردیف 

   .رک کارشناسی نمی باشندبه دالیلی قادر به ارائه مددانشجویانی که 

امه نشنبمنظور بارگذاری دانشنامه مقطع کارشناسی می باشد. در صورتیکه دا 15: ردیف 15و  14ردیف  -

 بارگذاری نمایید. 14تصویر گواهی موقت آن را در سطر خود را دریافت نکرده اید 

د با غت از تحصیل ثبت نام کرده اند، بایدانشجویانی که بدون ارائه دانشنامه یا گواهی موقت فرا نکته بسیار مهم:

دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه برای دریافت گواهی موقت خود از دانشگاه مقطع کارشناسی اقدام 

 نمایند، در غیر اینصورت انتخاب واحد آنها در نیمسال دوم امکان پذیر نمی باشد.

ریزنمرات خود را دریافت کرده اید، تصویر آن را : ریز نمرات مقطع کارشناسی: در صورتیکه 16ردیف  -

 عمل نمایید. 9بارگذاری نمایید در غیر این صورت مطابق ردیف 

 این قسمت توسط دانشگاه بارگذاری خواهد شد.  : 17ردیف 

ال از تکمیل تمام مراحل ثبت نام، از طریق پورت پس، کارشناسی ارشد پذیرفتگان: ضروری است بسیار مهم -

را  "رسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبلیا "، درخواست آموزشی 9ردیف  خود، مطابقدانشجویی 

نشگاه د. الزم به تاکید است حتما نام دااینثبت نم و یا کاردانی شناسیجهت دریافت تاییدیه تحصیلی مقطع کار

 و آدرس کامل پستی آن را قید بفرمایید.  رشناسیمقطع کا

اطالعیه  )فرم تقاضای بهره مندی ار آموزش رایگان(  4شماره  فرم تکمیل شدهبارگذاری تصویر : 18ردیف -

 بارگذاری این فرم اجباری است() ثبت نام

https://t.me/esfeducation
http://education.esfarayen.ac.ir/
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تاییدیه فارغ التحصیالن رتبه اول دوره ) 1شماره اگر از سهمیه رتبه اولی استفاده کرده اید، فرم : 19ردیف -

 را بارگذاری نمایید.  (کارشناسی

د )پانزده درصاستعداد درخشان تایید شده توسط دانشگاه دوره کارشناسی  گواهیبارگذاری : 20ردیف  -

 بر اساس آیین نامه استعداد درخشاندر صورت پذیرش  استعداد درخشان(

گواهی موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود مبنی بر مجوز ادامه تحصیل از دستگاه  :21ردیف  -

 وطه )وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی(های دولتی مرب

 : مدارک شاهد/ایثارگر: مدارک نشاندهنده و تایید کننده استفاده کنندگان از این سهمیه22ردیف  -

 

 دانشجویی (د

ب  تاجه به حضاری باد  دانشگ ه  رس ند،ع آمازش ع لی اسفرانن میبه اطالع دانشیان   ناورود به میتم

 امک   اسک   به شم  عزنزا  را دارا است. یمس ل تحصیلی ج ری هر مقطعی از نه ، پذنرفته شدگ   در 

 راه ه ی ارتب طی ب  حازه دانشیانی بصارت زنر می ب شد

 دانشجوییحوزه 

 229 ییدانشجو یامور سراها  281 یو رفاه هیامور تغذ

    227 ییدانشجو تیریمد

 :خوابگاه )سرای دانشجویی( فرآیند ثبت نام

 /http://pooya.esfu.ir ورود به پارت ل دانشیانی به آدرس زنر: -1

https://t.me/esfeducation
http://education.esfarayen.ac.ir/
http://pooya.esfu.ir/
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 ارد کرد  شم ره دانشیانی و پساردو -2

 
 و ثبت درخااست مط بق شکل زنر: "امار دانشیانی"مراجعه به منای  -3

 

 

 

 

 خواهد شدبرای دریافت خوابگاه، متعاقبا اطالع رسانی 

 

 ( کارت واکسنج

ارزه به شیوع پاندمی کرونا و با توجه به دستور ستاد ملی مب   ه جمی رساند با تو پذیرفته شدگان  کلیه به استحضار   

شد.           سیون اجباری می با سینا شجویی، انجام کارت واک سراهای دان ستفاده از خدمات آموزشی و  با کرونا جهت ا

              

        

https://t.me/esfeducation
http://education.esfarayen.ac.ir/
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شکل زیر عمل نمایید. )      سیون خود مطابق  سینا شده جهت  لذا جهت ارایه کارت واک  وارد کردنبه فرمت ارایه 

 .(ناسیون دقت نماییدلینک واکسی

 

 

  اجعه نمایید.رم @Esfeducationبه آدرس مجازی آگاهی از اطالعیه ها و نکات آموزشی  جهتمی شود  مجدد یادرآور

و در  www.esfarayen.ac.irسایت دانشگاه  به آدرس ی دانشگاه را می توانید در آخرین اخبار و فعالیت ها همچنین

 دنبال نمایید. university_esfarayen@فضای مجازی با آدرس 

 

 ( ارائه حضوری مدارک2

حتما پس از بارگذاری مدارک فرم چک لیست را بررسی نمایید و بر اساس آن مدارک را به واحد مربوطه جهت ** 

 درج در پرونده تحویل دهید. 

 لیست بهمراه مدارک الزامی است.تحویل فرم تکمیل شده چک ** 

تمام مدارک بارگذاری شده در قسمت )اطالعات هویتی، تحصیلی( جهت تشکیل پرونده به واحد مربوطه تحویل 

 (education.esfarayen.ac.ir/Student.aspxدر سایت ) زمان ارائه مدارک در اطالعیه های بعدیداده شود. 

 .اطالع رسانی می گردد

https://t.me/esfeducation
http://education.esfarayen.ac.ir/
http://www.esfarayen.ac.ir/
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 :مدارک مورد نیاز

 شناسنامه بهمراه توضیحات تمام صفحاتفتوکپی سری  یک -1

 سری فتوکپی کارت ملی  یک -2

 تهیه شده در سال جاری 3*4شش قطعه عکس تمام رخ  -3

 (در ارسال مدارک مراجعه نمایید 6به ردیف مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی ) -4

 وجود(دانشنامه مقطع کارشناسی بهمراه ریز نمرات و یک برگ کپی آن )در صورت  -5

 یا تصویر گواهی موقت پایان تحصیالت کارشناسی )در صورت وجود(

 ( در صورت آماده نبودن گواهی موقت2یا فرم تاییدیه مدرک و معدل مقطع کارشناسی )فرم شماره 

 یتعداد واحدها نیانگیم فرمبهمراه  (3)فرم شماره  یترم آخر کارشناس انیدانشجو لیفرم تعهد فراغت از تحصیا 

 (6سال آخر )فرم شماره  انیده دانشجوگذران

کپی ریزنمرات و دانشنامه مقطع کاردانی ویژه دانشجویانی که دارای مدرک کاردانی می باشند و  یا دانشنامه مقطع  -6

کارشناسی بهمراه ریز نمرات )در صورت وجود( و یا یک برگ کپی گواهی موقت پایان تحصیالت کاردانی و 

 نی که دارای مدرک کاردانی می باشند.ریزنمرات آن ویژه دانشجویا

 )ارسال کد رهگیری و پرینت سوابق تحصیلی الزامی است( تحصیلی مقطع کارشناسی سوابقفرم  -7

: یه نشانمربوط ب نکیل یبر رو یمقطع قبل یلیتحص هیدییدرخواست تا یشدگان الزم است برا رفتهیپذ هیکل

https://estelam.msrt.ir ری، با وارد کردن کد رهگی. پیامک می شود یریگیپس از ثبت اطالعات، کد پایند.نم کیکل

 مدارک تحصیلی شما نمایان می شود که تصویر آن را به همراه سایر مدارک تحویل واحد مربوطه دهید. 

 می باشد. ticket.iau.irاد زآدر دانشگاه  یلیسامانه  درخواست اصالح اطالعات سوابق تحصنکته: 

 رتیو در صورت مغا باشدیشده قابل مشاهده م رفتهیتوسط پذ یدانشگاه التیسوابق تحص یرکوردهانکته مهم: 

 ،یلیتحص هیدییپاسخ استعالم اصالح گردد. در صورت عدم وصول تا تا دینما یریگیخود پ یاز دانشگاه قبل دیبا

 نخواهد بود. ریامکان پذ یبعد مسالیدر ن دانشجویانثبت نام 

انضباطی که می توان از قسمت اطالعیه ثبت نام فرم را دریافت و پس از تکمیل آن،  مرام نامهفرم تکمیل شده  -8

 تحویل واحد مربوطه دهید

 (4فرم تکمیل شده  تقاضانامه برای بهره مندی از آموزش رایگان ویژه دانشجویان روزانه )فرم شماره  -9

 ( یا فرم تاییدیه پذیرش با استعداد درخشان )نامه دانشگاه( 1ل )فرم شماره فرم تاییدیه معدل او -10

https://t.me/esfeducation
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گواهی موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود مبنی بر مجوز ادامه تحصیل از دستگاه های دولتی  -11

 مربوطه )وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی(

 قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه ایثارگری() مدرک / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر -12

 گواهی معتبر انصراف قطعی دانشجویان کارشناسی ارشد دوره روزانه که از دانشگاه قبلی خود انصراف داده اند. -13

 ضمنا یادآور می شود تاریخ انصراف آنها حتما پیش از ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد باشد.

 جهت درج در پرونده الزامی می باشد. د نامه : تکمیل چک لیست و تعهیادآوری

خواهد شد.  یاطالع رسان دانشگاه آموزش اداره وبسایت و کانال اطالع رسانی یقمدارک از طر یکسرنکته مهم: 

م عواقب عد یهذکر است کل یان. شایدماه نسبت به رفع نقص اقدام نما یکدانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت 

 باشد. یمذکور به عهده دانشجو م یخرفع نقص تا تار

 esfeducation@دانشگاه        آموزش کانال اطالع رسانی 

 انتخاب واحد 

فرایند انتخاب واحد از طریق پرتال دانشجویی صورت می پذیرد. برای آگاهی از نحوه انتخاب واحد لینک زیر را با 

تاریخ انتخاب واحد در صفحه اصلی پرتال اطالع رسانی  واحد می باشد. 14دقت مطالعه نمایید. حداکثر واحد قابل اخذ 

(education.esfarayen.ac.ir/Student.aspx.می گردد ) 

unit.aspx20%http://education.esfarayen.ac.ir/Select 

 

https://t.me/esfeducation
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 یچارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی شیم

http://esfarayen.ac.ir/%20Regulations%20and%20Regulations%20Materials.aspx 

 ذ گردد.اخ باید در نیمسال اولدرس جبرانی در صورتیکه در مقطع کارشناسی گذرانده نشده است،  نکته مهم:

 

 مشاهده برنامه کالسی

 دانشجویان پس از ثبت نام کامل انتخاب واحد، می توانند برنامه کالسی خود را در پرتال دانشجویی مشاهده نمایند.

برنامه کالسی می توانند ( خود شده و از قسمت آموزشی، /http://pooya.esfu.irبدین منظور وارد پرتالی دانشجویی )

 دروس ثبت شده به همراه ساعت  و مکان برگزاری کالس را مشاهده نمایند.

 

https://t.me/esfeducation
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شماره گذاری می شود.  16تا  1هفته امتحان است که از شماره  1هفته کالس و  16: هر نیمسال تحصیلی شامل 1نکته 

 لذا دروس شامل هفته های زوج و فرد هستند.

ممکن است در برنامه شما وجود داشته باشد. این دروس  المت ستاره و به رنگ متفاوتع: برخی دروس با 2نکته 

برگزار می شود. زمان برگزاری هفته آن )زوج یا فرد( کنار هر درس نوشته شده است. بطور  یک هفته در میانبصورت 

ار می شود و یک هفته در برگز 312در کالس  10الی  8ساعت درروز سه شنبه  انتقال حرارتمثال در این شکل درس 

 میان است و در هفته های فرد برگزار می گردد.

 :  نوع هفته )زوج یا فرد( را از باالی پرتال خود می توانید مشاهده نمایید.3نکته 

 ابتدای مهر ماه می باشدشروع کالس ها از 

ی اقدام نماید. برای آگاهی **برای ثبت درخواست های آموزشی نیز در قسمت آموزشی پرتال خود، درخواست آموزش

 از نحوه ارسال درخواست های اموزشی و قوانین زیرپرتال آموزش دانشگاه را حتما مطالعه نمایید

http://education.esfarayen.ac.ir/ 

 قابل توجه دانشجویان کنکور مجدد

در دانشگاه های دیگر تحصیل می کرده اند و با کنکور مجدد در دانشگاه اسفراین که در  یانیقابل توجه دانشجو

  پذیرفته شده اند

 داده باشند و با دانشگاه خود تسویه حساب نمایند.باید از دوره قبلی انصراف این دانشجویان 

ه ثبت را ظرف یک هفتاین دانشجویان در صورتی که متقاضی تطبیق واحد باشند، باید درخواست تطبیق واحد خود 

( خود شده و مانند توضیحات ارائه شده در آدرس /http://pooya.esfu.irنمایند. بدین منظور وارد پرتال دانشجویی )

 زیر عمل نمایید.

http://education.esfarayen.ac.ir/CTP.aspx 

https://t.me/esfeducation
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حتما در قسمت توضیحات نام و آدرس دقیق دانشگاه قبلی خود را بنویسید اگر ریز نمرات رسمی ندارید،  نکته مهم:

تا برای دریافت ریزنمرات و مدارک تحصیلی شما از آن دانشگاه اقدام شود. دانشجویان باید از قسمت مستندات، 

 زنمرات خود را که از سامانه دانشگاه قبلی گرفته شده است، درج نمایند. تصویری از ری

 ** تطبیق واحد پس از دریافت نامه رسمی از دانشگاه قبلی شما صورت می پذیرد.

 واحد یک نیمسال از سنوات مجاز دانشجو کسر می گردد. 12تا  8** به ازای 

داده اند باید برای تطبیق واحد، با دانشگاه قبلی خود بطور کامل  ** دانشجویان روزانه قبولی دانشگاه دیگر که انصراف

 تسویه و مراحل لغو تعهد آموزش رایگان را انجام دهند.

 

 مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی

https://t.me/esfeducation
http://education.esfarayen.ac.ir/

