
  به نام خدا
  

   ١٤٠٠ کارشناسی ارشد)  سال تحصیالت تکمیلی( پذیرفته شدگان آزموناطالعیه   
 يو آرزو ییخوش آمدگو تبریک می گوییم. ضمن  در دانشگاه فردوسی مشهدرا پذیرش شما 

  .باشدنام در این دانشگاه به شرح ذیل میرساند مراحل ثبتبه اطالع می  تیموفق
می رساند، اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان استعداد درخشان به محض (ضمناً به استحضار  

  دریافت اطالعات به صورت جداگانه اعالم خواهدشد).
  

  شامل دو مرحله زیر: نام الکترونیکیگام اول: ثبت
 

کیلو بایت و با  500فایل باید کمتر از حجم هر (ذخیره آن:  و اول: اسکن مدارك زیر مرحله
  ).باشد image/jpgفرمت 

 با رعایت شئونات اسالمی جاري در سال شدهتهیه 3×4 رخ تمامعکس   .١

 وصفحه توضیحات شناسنامه 2و1صفحات   .٢

  پشت و رو) کارت ملی (  .٣
 :مدرك کارشناسی: یکی از مدارك زیر  .٤

 ریزنمرات  دانشنامه و  -1

 گواهی نامه موقت  -2

 )یا گواهینامه موقتدرصورت عدم امکان دریافت مدرك دانشنامه گواهی معدل (  -3

 باشند.التحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته میشدگانی که فارغمدرك کاردانی براي پذیرفته -4

ثبت راهنماي دفترچه  19و صفحه  4صفحه کننده وضعیت نظام وظیفه (با توجه به مندرجات مدرك مشخص  -5
بخش مقررات وظیفه عمومی) _  1400 سال ناپیوستهکارشناسی ارشد  نام و شرکت در آزمون ورودي دوره هاي

 شامل موارد زیر:

  تیمعاف ایخدمت  انیکارت پا-الف

 یسال آخر در مقطع قبل انیدانش جو -ب

 ازخدمت،  صیترخ -ج



  يمدرك حوزو -د

حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولت با امضاي باالترین  -6
  مقام اجرایی.

مربوط ( ارشد گواهی رتبه اولی تاییدشده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرك کارشناسی  -7
 به پذیرفته شدگان سهمیه رتبه اول)

  ثبت نام الکترونیک:دوم:  مرحله

 يروزها یط ک،یجهت ثبت نام الکترون /https://pooya.um.ac.ir/educ/registration  ینشان يجستجو
   .کیثبت نام الکترون دیرس نتینام الکترونیکی و اخذ پر وانجام ثبت   4/8/1400شنبه سه  تیلغا  3/8/1400شنبه دو

از  یکیبه صورت پرداخت الکترونریال  400,000مبلغ  انیالزم است دانشجو ک،یدر زمان ثبت نام الکترون ضمناً
  .ندیپرداخت نما ییعضو شبکه شتاب بابت صدور کارت دانشجو يکارت ها لهیمربوط بوس نکیل قیطر

  :دییدقت فرما ریکننده وضعیت نظام وظیفه به موارد ز و ارسال مدرك مشخص کیهنگام ثبت نام الکترون در

را هنگام ارسال مدارك در  تیمعاف ایخدمت  انیکارت پا نهیگز ت،یمعاف ایخدمت  انیدارندگان کارت پا -الف
    د.نیانتخاب نما کیثبت نام الکترون

قبل را،  یلیاول و دوم سال تحص مسالین لیفارغ التحص - فهینظام وظ تیوضع نهیسال آخر،گز انیدانش جو -ب
    .ندیرا انتخاب نما کیهنگام ارسال مدارك در ثبت نام الکترون

برگ اعزام  -فهینظام وظ تیوضع نهیگز بت،یفاقد غ  1/7/1400اعزام  خیدارندگان برگ اعزام به خدمت با تار -ج 
   .ندیانتخاب نما  کیرا هنگام ارسال مدارك در ثبت نام الکترون بتیبخدمت بدون مهر غ

دانشگاه  یآموزش تیریبه مد ک،یقبل از ثبت نام الکترون ،يشدگان درحال انجام خدمت مقدس سرباز رفتهیپذ -د
 تینامه معاف  ک،یازخدمت، مراجعه و هنگام ثبت نام الکترون صینامه درخواست ترخ افتیجهت در یفردوس

  .ندیماازخدمت ارسال ن صیترخ -فهیظنظام و تیوضع نهیناجا را با انتخاب گز فهیصادره از معاونت وظ  یلیتحص

ه ب هیدرخواست اعالم موافقت حوزه علم افتیباشد، جهت در یم يکه مدرك آنان حوزو یشدگان رفتهیپذ -ه
ادر شده همزمان ص لینامه موافقت با تحص کیمراجعه وهنگام ثبت نام الکترون یدانشگاه فردوس یآموزش تیریمد

  . ندیارسال نما يحوزو تیمعاف نهیرا با انتخاب گز هیحوزه علم تیریمد توسط

  

https://pooya.um.ac.ir/educ/registration/


  نام حضوري (تحویل مدارك):ثبتگام دوم: 
 

 زمان در است الزم دانشجویان .شد خواهد اعالم بعدا حضوري نام ثبت زمان و نحوه

  .دهند تحویل را شده اسکن مدارك و اصل مراجعه اعالمی

  

  پرداخت شهریه علی الحساب براي دانشجویان دوره نوبت دوم:
منوي مالی، ،  دانشجوییاز طریق پرتال ، یال به عنوان شهریه علی الحساب ر 20,000,000مبلغ الزم است دانشجویان 

که شتاب) با تمامی کارت هاي عضوشبشهریه نوبت دوم. (قابل پرداخت زیرمنوي پرداخت الکترونیکی، انتخاب گزینه 
  پرداخت نمایند.

  :مجازيپرداخت شهریه علی الحساب براي دانشجویان  
 24,000,000 رشته ها مبلغ ریسا انیدانشجو و الیر 22,000,000مبلغ  الزم است یعلوم انسان يرشته ها انیدانشجو

بت دوم. (قابل نو هیشهر نهیانتخاب گز ،یکیپرداخت الکترون يرمنویز ،یمال ي، منو ییپرتال دانشجو قیاز طر ال،یر
  پرداخت نمایند. عضوشبکه شتاب) يکارت ها یپرداخت با تمام

  ) http://pooya.um.ac.ir( نشانی پورتال
  

  نکات مهم : 

شده هاي اعالمنام در تاریخشدگان الزامی بوده و عدم ثبتنام الکترونیکی و حضوري براي کلیه پذیرفتهثبت   -1
ضمنا در صورت مغایرت مدارك اسکن شده با مدارك تحویلی  از تحصیل خواهد بود.قطعی به منزله انصراف 

ویل مدارك، از ادامه ثبت نام پذیرفته شده جلوگیري وطبق مقررات عمل در زمان ثبت نام حضوري و تح
  خواهد شد.

می باشد و تمامی دانشجویانی که ثبت نام الکترونیک انجام داده  8/8/1400شروع کالس هاي درسی از تاریخ  -2
 .(شرکت در کالسها ارتباطی به ثبت نام حضوري ندارد) اند باید در کالسها شرکت نمایند.

دانشجویان به صورت گروهی و توسط اداره آموزش دانشکده و بدون نیاز صرفا در نیمسال اول انتخاب واحد  -3
 انجام خواهد شد. شروع کالسها قبل از  به حضور دانشجو

http://pooya.um.ac.ir


دقت فرمایند در صورت انصراف از تحصیل صرفاً از طریق پورتال  مجازيپذیرفته شدگان نوبت دوم و  -4
) وجوه پرداختی قابل استرداد می باشد و در صورت 8/8/1400دانشجویی تا قبل ازشروع نیمسال تحصیلی (

 شد. شهریه ثابت و متغییر اخذ خواهد به دلیل انجام انتخاب واحد توسط دانشکده،انصراف پس از آن تاریخ، 

تاییدیه  30/11/1400از مقطع قبلی فارغ التحصیل شوند و حداکثر تا  31/7/1400بایستی تا شجویان تمامی دان -5
بدیهی . باشد 31/7/1400 مندرج در تاییدیه نباید بعد از تاریخ فارغ التحصیلییافت شود. رد مقطع قبلی آنان

پس از تاریخ مقرر، از ادامه تحصیلی آنان جلوگیري خواهد  تاییدیه مقطع قبل  وصول است در صورت عدم
 نامه درخواست تاییدیه در زمان ثبت نام حضوري تحویل دانشجو خواهد شد. شد.

 در پرتال دانشجویی اطالع رسانی خواهد شد. متعاقبا  نحوه درخواست معافیت تحصیلی  -6

  
  

  مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد


