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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.

 یحضور ریغتمام دانشجویان نوورود بصورت نام  ثبتمی رساند به استحضار پذیرفته شدگان 

 .صورت می پذیرد( لکترونیکی)ا

 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

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

 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

و تحصیالت  آموزش یتمدیر  222 کارشناس رشته عمران، مکانیک و علوم مهندسی

 تکمیلی

238 

 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.

 

 رودونام دانشجویان نوروند ثبت  -1 شکل
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 فهرست
 
 

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

 5 ............................................................................................ یکیالکترون نام ثبت-1

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

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

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

 12 ................................................................................................. واکسن کارت( د

 13 ..................................................................................................... ییدانشجو( ه

 14 .......................................................................................... ..ازین مورد مدارک-2

 16................................................................................................. مجدد کنکور انیدانشجو توجه قابل

 18.................................................................................................................... یکالس برنامه مشاهده
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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 پیش  شهریور ماه 31 که تا تاریخ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته نکته بسیار مهم:

فارغ ( 6-3-3)نظام آموزشی متوسطه دوم  دوره و یا واحدی(-واحدی یا ترمی-)نظام سالی دانشگاهی

  التحصیل نشده و درس باقیمانده دارند، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

اید ب خود انصراف داده اندکه از دانشگاه قبلی  دانشجویان کارشناسی دوره روزانه نکته بسیار مهم:

سازمان سنجش( را بهمراه دیگر ثبت نام دفترچه  2هنگام ثبت نام حتما فرم انصراف قطعی )فرم شماره 

مدارک ارسال نمایند. در غیر اینصورت و در صورت احراز تخلف، هرگونه عواقب آن بر عهده 

  .شود دانشجو می باشد و مطابق آیین نامه وزارت علوم با وی برخورد می

در صورت مغایرت در معدل کتبی یا معدل کل مقطع قبلی خود با معدل اعالم شده در  نکته بسیار مهم:

  .هنگام ثبت نام برای آزمون سازمان سنجش، سریعا مراتب را اعالم نمایید

 یعیطب یایالب ریمناطق درگ هیسهم ایکه به اشتباه کد رشته مناطق محروم و  ینیداوطلب نکته بسیار مهم:

 یشده ندارند مجاز به ثبت نام نم رفتهیپذ مهیدال بر سه یشده اند و مدرک رفتهیرا انتخاب نموده و پذ

 باشند.
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 لکترونیکینام ا بتث -1

درس آپرتال دانشجویی به به  ،ثبت نام جهت شده اعالم های خیتار جهت ثبت نام الکترونیکی

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

 یا مستقیما از لینک زیر وارد شوید: .مز عبور خود اقدام نماییدرکاربری و 

ttp://pooya.esfu.ir/educ/registration/index.phph 

 که بروزرسانی شده است، الیموزکروم و یا از مرورگر جهت ثبت نام خواهشمند است  یگرام انیدانشجو

 .دیاستفاده نمائ

 

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

 را دریافت نمایید. دانشجویی(

 

                                          

    س      ر                                 
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 ییوبه آدرس پورتال دانشج، 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

 

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

) ه ورودنحورا انتخاب نموده و با توجه به  "هزینه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود"کشویی گزینه 

پورتال  یپرداخت هاکه تمام گردد  متذکر می"هزینه ثبت نام را پرداخت نمایید.، با سوابق، با کنکور(

 "از طریق مرورگر فایرفاکس)موزیال( انجام شود. دانشجویی،

شجویان   -2 سته    دان سی پیو شنا شده با   روزانهکار سری  پذیرفته  سرا شته مهندسی برق  ) کنکور  ، ر

ریال )هفتاد هزار ،ومان   700.000مبلغ مهندسییی ماموتو،ر، مهندسییی عییناین س مهندسییی   ران   

 دانشجوئی س بت هبابت عدسر مارت 

شجویان   -3 سته    دان سی پیو شنا شده با   روزانهکار صیلی  پذیرفته  شته مهندسی مو  ) سوابق تح اد، ر

ساخت س   -مهندسی مکانتک، مهندسی شت ی س مهندسی ای نی،  لوم مهندسی، ماردانی مکانتک       

زن رات بابت بررسییی پرسنده س ری ریال )یکصیید س بت ییت س پنا هزار ،ومان  1.250.000مبلغ ،ولتد  

 ا المی، عدسر مارت دانشجوئی س بت ه

 روان و جسم متسال کارنامه (ب

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

تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد. اطالعات درج شده تاثیر  ،به تکمیل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت
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مهمی بر برنامه ریزی های مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه خواهد داشت. جهت ارتباط با واحد مشاوره و 

 ، اس برقرار ن ایتد. 240 – 235سالمت دانشگاه می توانید با داخلی های 

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

 دم ،ک تل فرم های  .نمایید اقدام روان و جسم متسال کارنامه تکمیل به نسبت زیر های لینک از استفاده

 .مذمور امکان انتخاب ساحد در ،رم بعد را از دانشجو سلب خواهد مرد

 رسان متسال مارنامه
https://portal.saorg.ir/mentalhealth 

 ج م متسال مارنامه
https://portal.saorg.ir/physicalhealth 
 

 اطالعات شخصی و مدارک هویتی و تحصیلی ( ج

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

 و تایید نهایی را انتخاب نمایید. کردهطبق تصویر کامل 

 اطالعات هویتی
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 اطالعات تحصیلی

 

 در قسمتاز تکمیل اطالعات هویتی، تحصیلی، خانواده، رفاهی و ایتارگری )در صورت وجود(،  پس

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

 شوند.  توضیحات زیر تکمیل

 ***مدارک هویتی***

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

 تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایید. 4ردیف  -

 ارگذاری نمایید.باید یک عکس از خود دارای زمینه سفید ب 5ردیف  -

 

 *** نظام وظیفه***

  : مدرک نظام وظیفه )ویژه آقایان(6ردیف  -

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

 دمتخ مشمول دانشجوی نام سبب می شود تا ثبت ناجا عمومی وظیفه سازمان معافیت تحصیلی از

 امکان پذیر نباشد. بعدی نیمسال در وظیفه نظام
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system.aspx20%http://education.esfarayen.ac.ir/Duty 

 

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

 باشید.

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

 .باشدمی ناجا عمومی وظیفه سازمان از تحصیلی

 

 *** مدارک تحصیلی***

متوسطه( می باشد. در دوره دوم مدرک دیپلم ) اصل بمنظور بارگذاری 8: ردیف 8و  7ردیف  -

 بارگذاری نمایید. 7را در سطر آن صورتیکه مدرک شما صادر نشده است، تصویر گواهی موقت 

نکته: دانش آموزانی که در تیر ماه و یا شهریور امسال تحصیل خود را به پایان رساندند توجه نمایند 

ه است، باید گواهی موقت )مدرک دیپلم( آنها هنوز صادر نشد یکه چون گواهی پایان دوره تحصیل

قبل از آغاز ترم (. این دانشجویان باید تا 8پایان تحصیالت متوسطه خود را بارگذاری نمایند )ردیف 

(( خود را به 3-3-6، مدرک دیپلم )گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید )سوم تحصیل خود

 آموزش دانشگاه تحویل دهند.

 .را  در این قسمت بارگذاری کنید: ریزنمرات مقطع متوسطه خود 9ردیف  -

ویژه ** : تاییدیه تحصیلی مقطع متوسطه خود را در این ردیف بارگذاری نمایید.10ردیف  -

  3-3-6دانشجویان نظام آموزشی 

هی دوره با در دست داشتن کپی گوا می تواننددریافت تاییدیه تحصیلی جهت  پذیرفته شدگان گرامی**

مراجعه نموده و تاییده تحصیلی خود  کافی نته پیش دانشگاهی خود به متوسطه دوم یا گواهی نامه دور

 مراحل دریافت تاییدیه را انجام دهند. /https://emt.medu.irدریافت نمایند. یا می توانند در سایت را 

 به آدرس زیر مراجعه نمایید.برای آگاهی از روند دریافت تاییدیه تحصیلی به وبسایت دانشگاه 

http://education.esfarayen.ac.ir/AcademicConfirmation.aspx 
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 3-3-6ویژه دانشجویان نظام آموزشی **  (602)فرم  سوابق گزارش کلیبارگذاری : 11ردیف  -

 ( می باشد.دارای مقطع پیش دانشگاهیویژه دانشجویان نظام جدید)  15-14-13-12تذکر: ردیف های 

بمنظور بارگذاری اصل گواهی مقطع پیش دانشگاهی می باشد. در  13:  ردیف 13و12ردیف  -

 بارگذاری نمایید.12 ردیفصورتیکه مدرک شما صادر نشده است، تصویر گواهی موقت را در 

خود را )در صورت گذراندن( : در صورتیکه دانش آموزی اصل مدرک پیش دانشگاهی نکته -

ین اندارد، باید گواهی پایان تحصیالت پیش دانشگاهی خود را در این محل بارگذاری نمایند. 

، مدرک پیش دانشگاهی خود را به دانشگاه قبل از آغاز ترم سوم تحصیل خوددانشجویان باید تا 

 تحویل دهند.

  : ریزنمرات مقطع پیش دانشگاهی خود را  در این قسمت بارگذاری کنید.14 ردیف -

اقدام  10مطابق توضیحات ردیف پیش دانشگاهی  دریافت تاییدیه تحصیلی جهت :15ردیف  -

 نمایید.

 

 می باشد.کاردانی و معادل آن ویژه دانشجویان دارای مدرک  19-18-17-16تذکر: ردیف های 

بمنظور بارگذاری دانشنامه مقطع کاردانی می باشد. در صورتیکه  17ردیف : 17و16ردیف  -

شرایط دریافت دانشنامه خود را ندارید تصویر گواهی موقت مقطع کاردانی خود را در ردیف 

 بارگذاری نمایید. 16

 این قسمت توسط دانشگاه بارگذاری خواهد شد.  : 18ردیف  -

ل از تکمی پسدارای مدرک کاردانی و معادل آن : ضروری است دانشجویان کارشناسی بسیار مهم

درخواست ارسال  ،مطابق شکل زیر ،از طریق پورتال دانشجویی خودتمام مراحل ثبت نام، 

ع قبلی و حتما نام دانشگاه مقط نمایید. الزم به تاکید است تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی را ثبت

  آدرس کامل پستی آن را قید بفرمایید.
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 را در محل مربوطه بارگذاری نمایید. 26تا  19ن فرم های تکمیل شده ردیف های اسک :1تذکر

 (.می توانید به اطالعیه ثبت نام مراجعه نمایید فرم های ذکرشده جهت دریافت)

ل فرم می شوید بعد از تکمیل فرم،  آن را در قسمت مربوطه : در صورتی که مشمول تکمی2تذکر 

  ذاری نمایید.بارگ

 

  "متقاضیان مرد"ویژه دارندگان مدرک کاردانی  10: بارگذاری فرم تکمیل شده شماره 19ردیف  -

یا فرم یا سهمیه شاهد و ایثارگر  1ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه مناطق  4: فرم شماره 20ردیف  -

 )بارگذاری این فرم اجباری است( 3یا  2ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه مناطق  5شماره 

ه پذیرفت -در صورت وجود تناقص نمره دروس سوابق تحصیلی دیپلم 2فرم شماره  :21ف یرد -

 شدگان آزمون سراسری

 -در صورت وجود تناقص نمره دروس سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی 3: فرم شماره 22ردیف   -

 پذیرفته شدگان آزمون سراسری

ان با سوابق پذیرفته شدگ–ورت وجود تناقص معدل کتبی صدر  7فرم شماره  -23ردیف  -

 تحصیلی

انصرافی و یا اخراجی  -ویژه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاهی 1فرم شماره  -24ردیف  -

 دانشگاهی

mailto:education@esfarayen.ac.ir
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ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه قبولی مناطق درگیر بالیای طبیعی به  18فرم شماره  -25ردیف -

 همراه فرم تاییدیه فرمانداری

 دولت ویژه کارکنان 12و  11فرم شماره  -26ردیف -

 گواهی سهمیه ایثارگران ویژه پذیرفته شدگان با سهمیه شاهد و ایثارگری -27ردیف -

 

، مرحله تایید نهایی را ثبت نمایید. سپس از پورتال 17تا  1پس از بارگذاری مدارک ردیف های 

 خود خارج شده و مجدداً وارد شوید تا از وضعیت راکد به جاری تغییر وضعیت پیدا کنید.

 واکسن ( کارت د

به استحضار کلیه پذیرفته شدگان می رساند با توجه به شیوع پاندومی کرونا و با توجه به دستور ستاد ملی 

مبارزه با کرونا جهت استفاده از خدمات آموزشی و سراهای دانشجوی، انجام واکسیناسیون اجباری می باشد. 

به فرمت ارائه شده جهت وارد نمایید. )کارت واکسیناسیون خود مطابق شکل زیر عمل  بارگذاریلذا جهت 

 .(کردن لینک واکسیناسیون دقت نمایید
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 دانشجویی (ـه

با ،وجه به حضوری بودن  رساند،ن آموزش  الی اسفراین میبه اطالع دانشجویان نوسرسد به مجت 

امکان اسکان به ش ا ت  ال ،حصتلی جاری، هر مقطعی از ندانشگاه ها، پذیرفته شدگان در 

  زیزان را دارا است. 

 راههای ار،باطی با حوزه دانشجویی بصورت زیر می باشد

 دانشجوییحوزه 

 229 ییدانشجو یامور سراها  281 یو رفاه هیامور تغذ

    227 ییدانشجو تیریمد

 :خوابگاه )سرای دانشجویی( فرآیند ثبت نام

 esfu.irpooya. زیر:سرسد به پور،ال دانشجویی به آدرس  -1

 سارد مردن ش اره دانشجویی س پ ورد -2

 
 س ثبت درخواست مطابق شکل زیر: "امور دانشجویی"مراجعه به منوی  -3

              

        

mailto:education@esfarayen.ac.ir
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 خواهد شددریافت خوابگاه، متعاقبا اطالع رسانی جهت 

 

 مدارک مورد نیاز -2

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

 . تحویل دهیدجهت درج در پرونده 

 چک لیست بهمراه مدارک الزامی است. تکمیل شده فرمتحویل ** 

ربوطه واحد مجهت تشکیل پرونده به تمام مدارک بارگذاری شده در قسمت )اطالعات هویتی، تحصیلی( 

 . تحویل داده شود

 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 وظیفه عمومی ) مدرک تعیین وضعیت -4

mailto:education@esfarayen.ac.ir
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اصل و یک برگ تصویر گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر  -5

 (3-3-6)نظام آموزشی  دبیرستان به همراه ریز نمرات

م( قابل ( )گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازده3-3-6)نظام آموزشی  602رم ف -6

 دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان.

اصل گواهی نامه پیش دانشگاهی و متوسطه به همراه ریز نمرات و ریز نمرات پایه دوم متوسطه )نظام  -7

 آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی(

شته ربرای پذیرفته شدگان دارای قبولی قبلی  (در دفترچه ثبت نام 2فرم شماره ) فرم انصراف قطعی -8

 .که به تایید سازمان امور دانشجویان رسیده باشد های روزانه سایر دانشگاه ها

 تاییدیه تحصیلی جهت دریافت /https://emt.medu.ir  کد رهیگیری دریافتی از سامانه -9

 

 .عیه و چک لیست و تعهد نامه موجود استالپیوست اطفرم های مورد نیاز که در  -10

 را ارسال نمایید ،از موارد زیر نیز هر یک را که مربوط به تحصیل و وضعت تحصیلی شما می شود

  ((5)فرم شماره  3و  2(، منطقه 4، شاهد و ایثارگر )فرم شماره 1معرف سهمیه قبولی )منطقه فرم : 10-1 

رشته های روزانه سایر برای پذیرفته شدگان دارای قبولی قبلی ( 1)فرم شماره  فرم انصراف قطعی: 10-2     

برگه  یستیباشند، با یم یقبل یقبول یروزانه و دارا یرشته ها یانصراف یکه دانشجو ینیداوطلب -دانشگاه ها

 .ندیارسال نما یخود را به همراه مدراک ثبت نام یانصراف قطع

(، 2)فرم شماره  6-3-3درسی قبول شدگان آزمون سراسری )نظام آموزشی فرم مغایرت نمرات : 10-3     

 .((3نظام آموزشی سالی یا ترمی واحدی مقطع پیش دانشگاهی )فرم شماره 

 .(7فرم مغایرت معدل کتبی قبول شدگان سوابق تحصیلی )فرم شماره : 4- 10   

 (18فرم تاییدیه فرمانداری )فرم شماره فرم پذیرفته شدگان مناطق درگیر بالیای طبیعی بهمراه : 10-5  

حکم مرخصی ساالنه یا موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط از اداره کل منابع انسانی سازمان متبوع : 10-6

 با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده، ویژه شاغلین در موسسات و دوایر دولتی.

mailto:education@esfarayen.ac.ir
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سراسر کشور )مشمول خدمت نظام وظیفه برای استفاده مجوز تحصیل همزمان طالب حوزه های علمیه : 10-7

 همزمان ازمعافیت تحصیلی( از مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه

)قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه ایثارگری/ بدون  مدرک / گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر-11

 استفاده از سهمیه ایثارگری(

 .جهت درج در پرونده الزامی می باشد مرام نامه انضباطی: تکمیل چک لیست و یادآوری

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

ذکر  یان. شایدماه نسبت به رفع نقص اقدام نما یکخواهد شد. دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت 

 باشد. یمذکور به عهده دانشجو م یخعواقب عدم رفع نقص تا تار یهاست کل

 esfeducation@دانشگاه        آموزش کانال اطالع رسانی 

 

 قابل توجه دانشجویان کنکور مجدد

  :تندهس لیمشغول به تحص نیاسفرا یکه در مجتمع آموزش عال انیقابل توجه آن دسته از دانشجو -1

من ، ض)یا همان رشته قبلی در دوره روزانه( در رشته جدیددر صورت قبولی مجدد دسته از دانشجویان  این

دهند و با دانشگاه تسویه حساب خوش آمد مجدد و تبریک، به اطالع می رساند، باید از دوره قبلی انصراف 

درخواست انصراف و لذا وارد پرتال دانشجویی خود شده و از قسمت درخواست های آموزشی،  نمایند.

 تسویه حساب خود را ثبت نمایند.

تحصیلی عافیت و مشود لغو معافیت تحصیلی نظام وظیفه قبلی آنها  توجه نمایند که باید حتما پسر دانشجویان

ردیف ) لذا مراحل توضیح داده شده برای دریافت معافیت تحصیلی از نظام وظیفه برای آنها صادر شود.جدید 

را حتما طی نمایید و معافیت جدید خود را بهمراه دیگر مدارک )در صورتی که تاکنون ارائه  در بند الف( 6

  نداده اید( به دانشگاه ارسال نمایید.

 بصورت زیر اقدام نمایید گذرانده شده و انتخاب واحد نیز به دروس قیتطبدر مورد  

mailto:education@esfarayen.ac.ir
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موزشی: تنها شماره قسمت درخواست های آ-درخواست تطبیق واحد از طریق پرتال دانشجویی -1

 خود را یادداشت نمایید. و رشته تحصیلی قدیمی دانشجویی قدیمی

در قسمت توضیحات -قسمت درخواست های آموزشی-انتخاب واحد ویژه از طریق پرتال دانشجویی -2

 حتما قید نمایید که قبولی مجدد از طریق سازمان سنجش می باشید.

 

های دیگر تحصیل می کرده اند و با کنکور مجدد در در دانشگاه که در  یانیقابل توجه دانشجو -2

  دانشگاه اسفراین پذیرفته شده اند

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

 .اجباری استت، دفترچه ثبت نام سازمان سنجش که به تایید سازمان امور دانشجویان رسیده اس 2شماره 

به دلیل اینکه نیمسال اول توسط گروه آموزشی انتخاب واحد می شود، این دانشجویان برای تغییر برنامه خود 

درخواست تطبیق واحد خود را ظرف یک هفته برای اصالح دروس خود ثبت نمایند. بدین منظور وارد  ،باید

 ( خود شده و مانند توضیحات ارائه شده در آدرس زیر عمل نمایید./http://pooya.esfu.irپرتال دانشجویی )

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

بنویسید تا برای دریافت حتما در قسمت توضیحات نام و آدرس دقیق دانشگاه قبلی خود را  نکته مهم:

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

 درج نمایند.  را در صورت وجود ریزنمرات خود

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

ت یک درس، تمام دروس پیش نیاز و همنیاز مربوط به آن درس حذف شده و در صورت ارائه و ثبت نادرس

 عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.

 **برای تغییر انتخاب واحد خود نیز مرحله زیر را طی نمایید:

mailto:education@esfarayen.ac.ir
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انتخاب واحد ویژه را انتخاب نمایید.  -قسمت درخواست های آموزشی-از طریق پرتال دانشجویی -1

ما قید نمایید که قبولی مجدد کنکور سراسری از طریق سازمان سنجش در قسمت توضیحات حت"

در ستون ها نیز با توجه به چارت درسی رشته خود، کد درس مورد نظر و گروه درسی  "می باشید.

خود در صفحه اصلی دانشگاه شوید و از قسمت آیین نامه و  دانشکدهرا بنویسید. وارد صفحه 

 ا دانلود نمایید.مقررات، چارت درسی رشته خود ر

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

همچنین می توانید در پرتال دانشجویی، قسمت چارت درسی، چارت درسی را مشاهده نمایید. برای آگاهی 

 از پرتال خود بررسی نمایید. برای اطالعات بیشتر لینک زیر را مطالعه نمایید.از دروس ارائه شده می توانید 

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

 

 مشاهده برنامه کالسی

روز کاری می توانند برنامه کالسی خود را در پرتال دانشجویی  3دانشجویان پس از ثبت نام کامل و پس از 

 مشاهده نمایند.

mailto:education@esfarayen.ac.ir
http://education.esfarayen.ac.ir/
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( خود شده و از قسمت آموزشی، برنامه کالسی /http://pooya.esfu.irبدین منظور وارد پرتالی دانشجویی )

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

 

شماره گذاری  16تا  1هفته امتحان است که از شماره  1هفته کالس و  16: هر نیمسال تحصیلی شامل 1نکته 

 می شود. لذا دروس شامل هفته های زوج و فرد هستند.

 ته باشد. اینبرخی دروس با عالمت ستاره و به رنگ متفاوت ممکن است در برنامه شما وجود داش: 2نکته 

دروس بصورت یک هفته در میان برگزار می شود. زمان برگزاری هفته آن )زوج یا فرد( کنار هر درس نوشته 

 312در کالس  10الی  8شده است. بطور مثال در این شکل درس انتقال حرارت درروز سه شنبه ساعت 

 ی گردد.برگزار می شود و یک هفته در میان است و در هفته های فرد برگزار م

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

درخواست -دروس تحصیلی -ی نیز در قسمت آموزشی پرتال خودبرای ثبت درخواست های آموزش** 

زیرپرتال آموزش دانشگاه آموزشی اقدام نماید. برای آگاهی از نحوه ارسال درخواست های اموزشی و قوانین 

 را حتما مطالعه نمایید

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


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

 

20  @esfeducation 

E-mail: education@esfarayen.ac.ir 

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

 

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

 @Esfeducationبه آدرس مجازی آگاهی از اطالعیه ها و نکات آموزشی  جهتمی شود  مجدد یادرآور

  اجعه نمایید.رم

یت های دانشگاه را می توانید در سایت دانشگاه  به آدرس همچنین آخرین اخبار و فعال

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

 

 مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی
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