ثبت نام پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی بهمن ۹۹رشته های دوره کاردانی و کارشناسی

بدون توجه به تاریخ های اعالم شده سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به راهنمای
این اطالعیه نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام نمایید و از مراجعه حضوری به دانشگاه
قویاً خودداری کنید.

ورود شما را به مجتمع آموزش عالی اسفراین ،خوش آمد گفته ،از
اینکه این دانشگاه را جهت ادامه
تحصیل انتخاب نموده اید ،بسیار خرسندیم.
لطفاً جهت ثبت نام غیرحضوری (اینترنتی) طبق توضیحات
این راهنما اقدام فرمائید.

ابتدا به آدرس زیر مراجعه و قسمت پیش ثبت نام اینترنتی را انتخاب کنید .
http://puya.esfu.ir

شماره ملی خود را وارد نمائید ،پس از دریافت کد کاربری و رمز عبور به آدرس باال برگردید و به
صفحه پرتال دانشجوئی وارد شوید.

الف  -با مراجعه به منوی پرونده بر روی گزینه اطالعات شخصی کلیک کنید فرمی مشابه تصویر زیر
را مشاهده خواهید کرد .اطالعات آموزشی و تکمیل پرونده

لطفا تمام مراحل را به ترتیب طبق تصویر کامل نمایید و تأیید نهایی را انتخاب کنید.
نکته :در قسمت ارسال مدارک دقت فرمایید اسکن تمام مدارک مورد نیاز بارگزاری گردد.

زمان و چگونگی تکمیل فرم های ثبت نام و ارسال مدارک متعاقباً ا عالم می گردد.

ب  -بخش مالی

به پورتال دانشجویی خود وارد شده از سربرگ مالی گزینه پرداخت الکترونیک را انتخاب کنید و
در سمت راست از لیست کشویی گزینه هزینه ثبت نام دانشجویان با سوابق تحصیلی را
انتخاب نموده و مبالغ زیر را وارد کنید.
 -1دانشجویان روزانه مبلغ  1.022.222ریال معادل(یکصد و بیست هزار تومان) بابت صدور
کارت دانشجوئی و بیمه
 -0دانشجویان شبانه مبلغ  1.552.222ریال معادل(یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) بابت
صدور کارت دانشجوئی و بیمه
 -3دانشجویان شبانه می بایست مبلغ  3.012.222ریال معادل (سیصد و نود یک هزار تومان)
هزینه شهریه ثابت ترم اول را پرداخت نمایند

ج  -دانشجویی
به اطالع دانشجویان نو ورود به مجتمع آموزش عالی اسفراین میرساند که در صورت حضوری شدن
هر مقطعی از نیمسال تحصیلی جاری و نیمسال دوم ،این مجتمع امکان اسکان به شما عزیزان را
دارا است.
***

جهت دسترسی به کلیه اطالعیههای مربوط به امور دانشجویی به کانال

( )@student_aff_eutو اطالعیه مربوط به آموزش به کانال ()@classesmanagement
مراجعه نمایید.
فرآیند ثبت نام:
 -1ورود به پورتال دانشجویی به آدرس زیر:
Puya.esfu.ir
 -0وارد کردن شماره دانشجویی و پسورد:

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

د)واحد مشاوره تکمیل فرم های کارنامه سالمت جسم و روان:
دانشجویان عزیز با استفاده از لینک های زیر نسبت به تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان اقدام
نمایید.
لینک کارنامه سالمت روان
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
لینک کارنامه سالمت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth

نکات مهم:
 -1جهت مشاهده برنامه کالسی و شماره کالس مجازی دروس بعد از انتخاب واحد دروس توسط
واحد آموزش  ،به آدرس  Puya.esfu.irمراجعه کنید و جهت شرکت در کالس مجازی
به سایت مجتمع مراجعه نمایید.
 -0به اطالع دانشجویان عزیز می رساند مبالغ دریافتی قابل استرداد و برگشت نمی باشد.
 -3دانشجویان گرامی جهت انجام ثبت نام الکترونیک از مرورگر موزیال استفاده نمائید.
 -4مهلت ثبت نام الکترونیک از مورخ از تاریخ  1300/12/02لغایت 1300 /11/20به مدت یک
هفته می باشد .اگر دانشجویی در دانشگاه دیگر در رشته محل با سوابق تحصیلی پذیرفته
شود می تواند هر کدام از رشته محل های با سوابق تحصیلی را جهت ادامه تحصیل انتخاب
نمایید(.امکان تحصیل تنها در یک کد رشته محل امکان پذیر می باشد)
 -5دانشجویانی که قبال در دوره ی شبانه در مجتمع آموزش عالی اسفراین مشغول به تحصیل
بوده اند ،می بایست پرداخت های مالی خود را در دوره قبلی به طور کامل انجام دهند تا
جهت تسویه حساب غیر حضوری اقدامات الزم صورت پذیرد(.فرم تسویه حساب غیر حضوری
صرفا جهت همین گروه از دانشجویان در سایت اطالع رسانی خواهد شد ،همچنین نحوه ی
تطبیق واحد و ادامه انتخاب واحد متعاقبا اعالم میشود).
 -6جهت تماس با دانشگاه با شماره  25032066531-3تماس حاصل نموده و با داخلی های
زیر در صورت هر گونه سوال در ارتباط باشید.
واحد ثبت نام 020 :

واحد آموزش 003 – 000 – 001 :
مدیر آموزش 030 :
مدیریت دانشجویی 002 :
امور تغذیه و رفاهی 001 :
امور سراهای دانشجویی 000 :
مرکز مشاوره و سالمت روان 042 – 035 :
 -2جهت اطالع از آخرین اخبار و فعالیت ها به سایت دانشگاه

به آدرس

 www.esfarayen.ac.irمراجعه نموده و در فضای مجازی با آدرس
 @university_esfarayenبا ما در ارتباط باشید.

نکته مهم  :نحوه ی ارسال مدارک و شرکت در کالسهای مجازی از طریق سایت و پایگاه
اطالع رسانی دانشگاه در فضای مجازی اعالم خواهد شد .با توجه به ابالغیه ستاد کرونا از
مراجعه حضوری به دانشگاه اکیدا خودداری نمایید.

