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 مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفرایننوورود  انیقابل توجه دانشجو

 

بدین 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 نماییم

 .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.

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

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

 . باشد نمی تلفنی تماس به نیازی الکترونیکی کامل رسانی

  820-33566233-3در صورت لزوم برای برقراری ارتباط تلفنی با شماره های شماره تماس دانشگاه: 

 سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

 حوزه آموزش

 553 کارشناس رشته مواد، شیمی و ایمنی  558 اداره پذیرش و ثبت نام

 552 کارشناس رشته برق، کامپیوتر و صنایع  530 کارشناس ارشد آموزش

 530 مدیر آموزش  555 کارشناس رشته عمران، مکانیک و علوم مهندسی

 532 امور کالس ها   508 کارشناس نظام وظیفه
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 فرآیند ثبت نام

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

 :. ابتدا پیش از ثبت نام حتما نکات زیر را به دقت مطالعه نماییدمطالعه نمایید

کارشناسی  در مقطع شهریور 33 تا تاریخکه  کارشناسی ارشدپذیرفته شدگان مقطع  نکته بسیار مهم:

  ، مجاز به ثبت نام نمی باشند.التحصیل نشده اندفارغ 

کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته سال گذشته، امکان شرکت  نکته بسیار مهم:

در آزمون و یا ثبت نام در دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد را ندارند. در صورت احراز تخلف، 

ی باشد و مطابق آیین نامه وزارت علوم با فرد خاطی برخورد می هرگونه عواقب آن بر عهده دانشجو م

  .شود

کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته )دو سال گذشته و ماقبل(،  نکته بسیار مهم:

از دانشگاه قبلی خود انصراف در سال گذشته و پی شاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد باید حتما 

 ارائه برگه تسویه حساب با دانشگاه قبلی برای ثبت نام الزامی است. داده باشند.

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 

 نام الزامی است.ثبت 
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 (ینترنتی)ا یحضور رینام غ بتث -1

آدرس پرتال دانشجویی به به  ،شده برای ثبت نام اعالم های خیدر تار دیاول بامرحله  ایندر 

برای دریافت نام  "ینترنتیثبت نام ا شیپ"مراجعه نموده و در قسمت  http://puya.esfu.ir ینترنتیا

 .کاربری و مز عبور خود اقدام نمایید

 .دیاستفاده نمائ الیجهت ثبت نام خواهشمند است از مرورگر موز یگرام انیدانشجو

 
 

 در کادر مربوطه کد ملی خود را وارد تا شناسه کاربری و رمز ورود 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://puya.esfu.ir و مراحل زیر را به ترتیب طی نمایید دییمراجعه نما 

 الف( اطالعات شخصی و مدارک هویتی و تحصیلی

لطفا تمام مراحل را به ترتیب  .دیینما یینها دییاو ت لیرا تکم یاطالعات شخص ←پرونده  یاز منو

 طبق تصویر کامل نمایید و تایید نهایی را انتخاب نمایید.

 

نکته مهم: اطالعات تحصیلی مقطع قبلی خود را به دقت بارگذاری نمایید زیرا برای دریافت مستتندات  

عدیده در ادامه تحصتیل شتما   تحصیلی شما مورد نیاز می باشد و خلل در دریافت آن سبب مشکالت 

 خواهد شد.

در قسمت بعد از تکمیل اطالعات هویتی، تحصیلی، خانواده، رفاهی و ایتارگری )در صورت وجود(، 

مطابق ارسال مدارک، مدارک خود را بطور دقیق وارد نمایید. دقت نمایید که تمام ردیف ها باید 

  شوند. توضیحات زیر تکمیل

mailto:education@esfarayen.ac.ir
http://education.esfarayen.ac.ir/
http://puya.esfu.ir/
http://puya.esfu.ir/


 
 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینبه  راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود

 

5  @esfeducation 

E-mail: education@esfarayen.ac.ir 

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

 

 

 اویر شناسنامه ای می باشد.شامل تص 3و  5، 3ردیف  -

 باید یک عکس از خود دارای زمینه سفید بارگذاری نمایید. 2ردیف  -

 تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایید. 2ردیف  -

 : مدرک نظام وظیفه )ویژه آقایان(6ردیف  -

وقع نکات مندرج در لینک زیر را به دقت مطالعه نمایید. عدم ارائه مدرک معتبر یا عدم ارائه به م

 مشمول دانشجوی نام ثبتسبب می شود تا  ناجا عمومی وظیفه سازمان ازبرگه معافیت تحصیلی 

 امکان پذیر نباشد. بعدی نیمسال در وظیفه نظام خدمت

http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx 

 

+ نامه برگ معافیت بصورت پرینت شده و رسمی نیاز داشته باشد، 38اگر به هر دلیل پلیس  نکته مهم:

و با این مدارک برای صدور معافیت اقدام نشد، در اسرع وقت درخواست خود را از طریق ایمیل 

(education@esfarayen.ac.ir)  به واحد آموزش ارائه نمایید. فرم اخذ معافیت تحصیلی برای شما طی

 روز کاری ایمیل می شود. 3

 

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

 .باشدمی ناجا عمومی وظیفه سازمان از تحصیلی
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ان سنجش که به تایید معاونت فرم تاییدیه معدل: فرم موجود در دفترچه سازم: 3ردیف  -

شهریور ماه فارغ التحصیل  33اگر تا تاریخ  .آموزشی دانشگاه مقطع کارشناسی رسیده است

بهمن ماه قید  38شده اید، می بایست میانگین نمرات واحد های درسی گذرانده شده تا تاریخ 

 شده باشد.

اول یا استعدا درخشان،  : در صورت پذیرش بر اساس معدلفرم تاییدیه معدل اول: 0ردیف  -

 .فرم مربوطه را در این قسمت بارگذاری نمایید

گواهی موقت فراغت از تحصیل دوره کارشناسی: در صورتیکه این گ.اهی را : 2ردیف  -

 دریافت کرده اید، تصویر آن را بارگذاری نمایید.

اید، تصویر  : دانشنامه دوره کارشناسی: در صورتیکه دانشنامه خود را دریافت کرده38ردیف  -

 آن را بارگذاری نمایید.

: ریز نمرات مقطع کارشناسی: در صورتیکه ریز نمرات خود را دریافت کرده اید، 33ردیف  -

 تصویر آن را بارگذاری نمایید.

: این مورد توسط دانشگاه و بعد از استعالم از رشناسیاک: تاییدیه تحصیلی مقطع 35ردیف  -

 د.دانشگاه مقطع کارشناسی بارگذاری می شو

موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود مبنی بر مجوز ادامه : گواهی 33ردیف  -

 مربوطه )وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتی( از دستگاه های دولتی تحصیل

 : مدارک شاهد/ایثارگر: مدارک نشاندهنده و تایید کننده استفاده از این سهمیه32ردیف  -
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 بخش مالیب( 

 

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

را انتخاب نموده و مبالغ زیر را وارد  "جدیدالورودهزینه ثبت نام دانشجویان "از لیست کشویی گزینه 

 کنید.

ترموسیینتی     -شیمیمهندسی رشته ) ناپیوسته کارشناسی ارشددانشجویان  -1

ریغا  هفتتغاد فغ ار     077.777مبلغ    سراسیر  کنکیور  با پذیرفته شده  کاتالیست(

 تومان( بابت صدور کارت دانشجوئی و بیمه

ترموسیینتی     -)رشته مهندسی شیمیناپیوسته کارشناسی ارشد دانشجویان  -2

فغ ار  ریغا  هفتتغاد    077.777مبلغ    استعداد درخشانبغا  پذیرفته شده کاتالیست( 

 تومان( بابت صدور کارت دانشجوئی و بیمه

کارشناسی ارشید ناپیوسیته نو یت د ش )شیهرره پیرداش( )رشیته       دانشغجویان   -3

 کنکیور سراسیر   با پذیرفته شده  ترموسینتی    کاتالیست(-مهندسی شیمی

 دانشجوئی و بیمه ریا  هفتتاد ف ار تومان( بابت صدور کارت 077.777مبل  
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-مهندسی شیمیرشته ) نو ت د ش )شهرره پرداش( ارشدکارشناسی دانشغجویان   -4

هیغ  میلیغون و   ریغا    13.044.477مبلغ   مغی بایتغت   ترموسینتی    کاتالیست(

ف ینه شغهریه اابغت تغرو او  را    سیصد و فتتاد و فشت ف ار و چهارصد و چهل تومان( 

 پرداخت نمایند.

 دانشجویی (ج 

رساند که در صورت حضوری لی استراین میبه اطالع دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عا

شدن فر مقطعی از نیمتا  تحصیلی جاری و نیمتا  دوو، این مجتمع امکان اسکان به شما 

 ع ی ان را دارا است. 

 رافهای ارتاطی با حوزه دانشجویی بصورت زیر می باشد

 دانشجوییحوزه 

 552 ییدانشجو یامور سراها  503 یو رفاه هیامور تغذ

    553 ییدانشجو تیریمد

 :خوا گاه )سرا  دانشجوری( فرآرند ثبت ناش

 Puya.esfu.ir ورود به پورتا  دانشجویی به آدرس زیر: -1

 ارد کردن شماره دانشجویی و پتوردو -2
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 درخواست مطابق شکل زیر:و ابت  "امور دانشجویی"مراجعه به منوی  -3

 

 :روان و جسم متسال کارنامه د(

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

. اطالعات درج در غیر اینصورت تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند

جهت ارتباط با واحد  بر برنامه ریزی های مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه خواهد داشت.شده تاثیر مهمی 

 تماس برقرار نمایید. 232 – 247مشاوره و سالمت دانشگاه می توانید با داخلی های 

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

 .نمایید اقدام روان و جسم متسال کارنامه تکمیل به نسبت زیر های لینک از استفاده با

برای تکمیل این فرو فرصت دارید و در غیر  "آذر ماه 03"توجه داشته باشید که تنها تا 

 سلب خوافد شد. دانشجویاناینصورت امکان شرکت در امتحانات پایان ترو از 

 ر ان متسال کارنامه

https://portal.saorg.ir/mentalhealth 
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 جسم متسال کارنامه

https://portal.saorg.ir/physicalhealth 

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

  دانشگاه اسفراین پذیرفته شده اند

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

درخواست تطبیق واحد خود را ظرف یک هفته برای  در صورتی که متقاضی باشند بایداین دانشجویان 

( خود شده و /http://puya.esfu.irنمایند. بدین منظور وارد پرتال دانشجویی ) اصالح دروس خود ثبت

 مانند توضیحات ارائه شده در آدرس زیر عمل نمایید.

xhttp://education.esfarayen.ac.ir/CTP.asp 

حتما در قسمت توضیحات نام و آدرس دقیق دانشگاه قبلی خود اگر ریز نمرات رسمی ندارید،  نکته مهم:

را بنویسید تا برای دریافت ریزنمرات و مدارک تحصیلی شما از آن دانشگاه اقدام شود. دانشجویان باید از 

 قسمت مستندات، تصویری از ریزنمرات خود را درج نمایند. 

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

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

 

 انتخاب واحد 

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

نمایید. همچنین می توانید در پرتال دانشجویی، قسمت چارت درسی، چارت درسی زیر را با دقت مطالعه 

را مشاهده نمایید. برای آگاهی از دروس ارائه شده می توانید از پرتال خود بررسی نمایید. برای اطالعات 

 بیشتر لینک زیر را مطالعه نمایید.
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http://puya.esfu.ir/
http://education.esfarayen.ac.ir/CTP.aspx
http://education.esfarayen.ac.ir/CTP.aspx


 
 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراینبه  راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود

 

11  @esfeducation 

E-mail: education@esfarayen.ac.ir 

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

 

http://education.esfarayen.ac.ir/Select%20unit.aspx 

 

 

 

 

در پایان با تبریک مجدد بابت قبولی در دانشگاه و اینکه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را 

به آدرس مجازی آگاهی از اطالعیه ها و نکات آموزشی  براییادرآوری می شود برگزیدید، 

Esfeducation@ اجعه نمایید.رم  

سایت دانشگاه  به آدرس ی دانشگاه را می توانید در آخرین اخبار و فعالیت ها همچنین

www.esfarayen.ac.ir  و در فضای مجازی با آدرس@university_esfarayen .دنبال نمایید 

 

 مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی

 

mailto:education@esfarayen.ac.ir
http://education.esfarayen.ac.ir/
http://education.esfarayen.ac.ir/Select%20unit.aspx
http://education.esfarayen.ac.ir/Select%20unit.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/
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