
 1400درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال  اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد

، به اطالع  مشهددانشگاه فردوسی  کارشناسی ارشدعرض تبریك به مناسبت پذیرش شما در مقطع  با

 باشد:به شرح ذیل می  نام رساند مراحل ثبت می 

 

 شامل دو مرحله زیر:  نام الكترونیكیثبت   -1

 

 ذخیره آن:   و  اول: اسکن مدارک زیر مرحله

 با رعایت شئونات اسالمی  جاري  در سال  شدهتهيه  3×4 رخ  تمام عكس   .1

 وصفحه توضيحات شناسنامه 2و1صفحات   .2

 پشت و رو(  كارت ملی )  .3

 مدرك كارشناسی: یكی از مدارك زیر:   .4

 دانشنامه وریزنمرات    -1

 گواهی نامه موقت   -2

 ( امكان دریافت مدرك دانشنامه یا گواهينامه موقتدرصورت عدم گواهی معدل )  -3

ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره  راهنماي  ظيفه )با توجه به مندرجات  كننده وضعيت نظام و مدرك مشخص  -4

 شامل موارد زیر:بخش مقررات وظيفه عمومی( _  1400 سال هاي كارشناسی ارشد ناپيوسته

  تيمعاف ا یخدمت   انیكارت پا-الف

 ی سال آخر در مقطع قبل  انیدانش جو -ب

 ازخدمت،   صيترخ -ج

   يمدرك حوزو  -د

 . حكم مرخصی ساالنه یا موافقت كتبی و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت -5

 ثبت نام الکترونیک: دوم: مرحله  

  روز آخر  تا ک،يجهت ثبت نام الكترون /https://pooya.um.ac.ir/educ/registration  ینشان يجستجو

  .کيثبت نام الكترون ديرس نتینام الكترونيكی و اخذ پر انجام ثبت و  24/8/1400 دوشنبه

ت الكترونيكی از طریق  به صورت پرداخریال    400.000مبلغ    الزم است دانشجویان    ،در زمان ثبت نام الكترونيک  ضمناً

 .نمایندپرداخت  كه شتاب بابت صدور كارت دانشجویی بوسيله كارت هاي عضو شب لينک مربوط



راهنماي ثبت نام و شركت  )با توجه به  وظيفه  كننده وضعيت نظام مدرك مشخص در هنگام ثبت نام الكترونيک و ارسال 

به موارد زیر دقت  (  یعموم   فهيبخش مقررات وظ  _  1400ارشد ناپيوسته سال    یكارشناس  ي دوره ها  ي در آزمون ورود

 فرمایيد:

را هنگام ارسال مدارك در ثبت نام   تيمعاف  ایخدمت    انیكارت پا  دارندگان كارت پایان خدمت یا معافيت، گزینه  -الف

 الكترونيک انتخاب نمایند.    

را، هنگام   قبل  یلياول و دوم سال تحص  مسالين  ليفارغ التحص  -،گزینه وضعيت نظام وظيفه  آخرجویان سال    شدان  -ب

 ارسال مدارك در ثبت نام الكترونيک را انتخاب نمایند.   

برگ اعزام بخدمت   -فهينظام وظ  تيوضع  ، گزینهفاقد غيبت   1/7/1400عزام  دارندگان برگ اعزام به خدمت با تاریخ ا   -ج

   انتخاب نمایند.  هنگام ارسال مدارك در ثبت نام الكترونيکرا  بتيبدون مهر غ

دانشگاه    -د آموزشی  مدیریت  به  الكترونيک،  نام  ثبت  از  قبل  سربازي،  مقدس  خدمت  انجام  درحال  شدگان  پذیرفته 

فردوسی جهت دریافت نامه درخواست ترخيص ازخدمت، مراجعه و هنگام ثبت نام الكترونيک،  نامه معافيت تحصيلی  

 ارسال نمایند.ازخدمت   صيترخ -هفينظام وظ تيوضع گزینه انتخابصادره از معاونت وظيفه ناجا را با  

 پذیرفته شدگانی كه مدرك آنان حوزوي می باشد، فقط مجاز به شركت در رشته هاي گروه علوم انسانی بوده اند و   -ه

وهنگام جهت دریافت درخواست اعالم موافقت حوزه علميه به مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مراجعه  الزم است  

افقت با تحصيل همزمان صادر شده توسط مدیریت حوزه علميه را با انتخاب گزینه معافيت ثبت نام الكترونيک نامه مو

      حوزوي ارسال نمایند.

 

 نام حضوري )تحویل مدارك(: ثبت  -2

. دانشجویان الزم است در زمان  طی اطالعیه جدا اعالم شده استنحوه و زمان ثبت نام حضوری 

 .  ارسال نماینداعالمی اصل مدارک اسکن شده را 

 

 : یادآوری
شده به منزله انصراف های اعالمنام در تاریخ شدگان الزامی بوده و عدم ثبتبرای كلیه پذیرفته    الکترونیکینام  ثبت -1

  از تحصیل خواهد بود.قطعی 

دانشجویان به صورت گروهی و توسط اداره آموزش دانشکده و بدون نیاز به  صرفا در نیمسال اول  انتخاب واحد   -2

   حضور دانشجو انجام خواهد شد.

 . باشد image/jpgكیلو بایت و با فرمت   500فایل باید كمتر از حجم هر  -3

 

 مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد موفق باشید؛ 


