شدهیمحترم 
پذیرفته 

بدینوسیله ورود شما به خانواده دانشگاه بجنورد را تبریک عرض مینماییم .این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن بهه خیه
فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده اند ،لذا سعی کنید این اولین قدمها را با دقهت و وولهله برداشهته و تواهیاان ایهن
لفاه را کامال مطالعه فرمایید.
ک فرایند ثبت نام در دانشگاه بجنورد از دو بخش "پذیرش غیروضوری" و "تاوی مدارک وضوری" تشکی شده است  .که بخش اول آن
یعنی فرآیند "پذیرش غیروضوری" ازطریق سامانه جامع آموزشی گلستان  http://edu.ub.ac.irلورن میگیرد.

مروله اول پذیرش غیروضوری:
در این مروله فرد پذیرفته شده با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان بهه آدر ( )http://edu.ub.ac.irنسهبت بهه وارد کهردن مشخ هان
فردی ،بارگذاری کلیه مدارک درخواستی وتایید الکترونیکی فرمهای تعهد اقدام می نماید(با استفاده از مرورگر  Internet Explorerنسخه
 9به باال) .در پایان این مروله "گواهی پذیرش غیروضوری" خود را دریافت مینمایید .فرمهای تعهد الکترونیکی و سایر مهدارک بارگهذاری

شده در روز "تاوی مدارک وضوری" توسط کارشنا

ثبتنام بررسی و تایید میشود .الزم است تمامی مدارک "پذیرش غیروضهوری" را

در روز "تاوی مدارک وضوری" همراه داشته باشید.
در این لفاه از کاراکترهای  u 951همراه شماره داوطلبی (بالفالله پس از  )u951برای شناسه کاربری و کد ملی برای کلمه عبور(مطابق

شک زیر) استفاده نمایید (.مثال :شماره داوطلبی 1378378شناسه کاربری )u9511378378 :

نکته:
چنانچه دانشجوی ورودی جدید از طریق کنکور سراسری میباشید ،در لورن فراموشی کد داوطلبی میتوانید ازطریقسایت سنجش به کد

داوطلبی خود دست یابید .

برای انجام این مروله میبایستی راهنمای پذیرش غیروضوری را از اینجا دانلود و به طور دقیق مطالعه نمایید.

موعد ثبت نام این مروله از ساعت  8لبح روز پنج شنبه  95/08/13تا ساعت  24روز جمعه  95/08/14می باشد .در لهورن بهروز مشهک
فنی ،در ساعان اداری با شماره  -05832201000کارشنا

پذیرش و ثبتنام تما

وال فرمایید.

مروله دوم "تاوی مدارک وضوری":
پذیرفته شدگان ماترم میبایستی پس از تکمی مراو "پذیرش غیروضوری" در تاریخ شنبه  95/08/15بها در دسهت داشهتن مهدارک ذیه
جهت "تاوی مدارک وضوری" به دانشگاه بجنورد به نشانیبجنورد،کیلومتر4جادهاسفراین،ساختمانعلووماساواسششوماره2طبقوه
فوقاسشسایتکامپیوترداسشگاه مراجعه نمایند .در لورن عدم مراجعه برای "تاوی مدارک وضوری" مراو فوق کان لم یکهن شهده و
مسئولیت تبعان آن با پذیرفتهشده میباشد.
توجه :عدم مراجعه پذیرفته شدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبت نام به منزله ان راف از ادامهه تا هی تل هی خواههد شهد .اهمنا وضهور
شخص پذیرفته شده برای "تاوی مدارک وضوری" الزامی است.
مدارک الزم جهت "تاوی مدارک وضوری" :
.1

ال و کپی مدرک کارشناسی مورد تائید وزارن علوم یا وزارن بهداشت و یها شهورای ان هالر فرهنگهی کهه در آن معهدل دوره
کارشناسی ( لیسانس) قید شده یا فرم شماره ( 14فرم معدل) جهت دانشجویان سال آخر (مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش
کشور)

.2

 .ت ویر تمام لفاان شناسنامه به همراه ال شناسنامه.

.3

 .ت ویر کارن ملی به لورن پشت و رو به همراه ال آن .

.4

 .سه قطعه عکس تمام رخ  3 * 4که درسال جاری گرفته شده باشد (پشت نویسی شده).

.5

ارائه مدرکی که واعیت نظام وظیفه آقایان را مشخص کند( .کارن پایان خدمت ،کارن معافیت ،دفترچه آماده به خدمت و)...

.6

ارائه فرم تأیید شده رتبه اولی( خاص دانشجویان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه رتبه اولی)

.7

تکمی فرم مشخ ان کام دانشجو در سامانه ثبت نام الکترونیکی(پس از رویت ،تکمی  ،چاپ و امضاءگردد و در زمان "تاویه
مدارک وضوری" تاوی شود ).

.8

چاپ گواهی پذیرش غیر وضوری دانشجو در ثبت نام الکترونیکی( پس از چاپ امضاء و در هنگام "تاویه مهدارک وضهوری"
تاوی شود).

.9

پذیرفته شدگانی که در وال انجام خدمت نظام وظیفه هستند ،الزم است قب از ثبهت نهام وضهوری ،جههت دریافهت نامهه بهرای
ترخیص از خدمت ،به ما قبولی خود مراجعه نمایند .بدیهی است ثبت نام این قبی پذیرفتهه شهدگان منهو بهه ارائهه بهه موقهع
(وداکثر تا دوهفته پس از شروع نیمسال تا یلی) نامه ترخیص خدمت از مدیریت وظیفه عمومی می باشد.

 .10پذیرفته شده موظف است پس از انجام ثبت نام الکترونیکی و ارایه مدارک تا یلی در زمان مراجعه وضوری ال مدارک را بهه
همراه داشته باشد تا قب از پایان اولین نیمسال تا یلی برای درخواست تاییدیه تا یلی م طع قبلی خود از اداره آمهوزش ماه
تا ی در اسرع وقت پیگیری نماید.
 .11وکم مرخ ی ساالنه یا مواف ت کتبی و بدون قید و شر سازمان متبوع برای کارمندان دولت
 .12معرفی نامه رسمی از سازمان آموزش و پرورش ما خدمت جهت استفاده کنندگان امتیاز دبیری
 .13فرم مخ وص میانگین تعداد واودهای گذرانده شده دانشجویان سال آخر دوره های کارشناسی مت اای شرکت در آزمون ورودی
تا یالن تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخ ) سال ( 1395منهدرج در دفترچهه ثبهت نهام کارشناسهی ارشهد 95
استخراج از سایت سازمان سنجش آموزش کشور)

 .14دانشجویان معرفی شده از سوی سازمان سنجش میبایست نامه معرفی را به ثبت دبیرخانه مرکزی(واقع در سازمان مرکزی) دانشگاه
بجنورد برسانند.

*در لورن وجود ابهام یا هر گونه سوال می توانید(در روزهای اداری به جز پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطی ) با شماره های زیهر تمها
وال نمایید.

درخ وص مشکالن ثبت نام الکترونیکی لرفا ناشی از سیستم جامع 05832284618 -
سواالن مربو به خوابگاه ها – آقای لمدی کاظمی -خوابگاه برادران  058-32201147و خانم منادی -خوابگاه خواهران 058-32201149
سواالن مربو به ثبت نام و تاوی مدارک و نظام وظیفه –  -05832201000کارشنا
سواالن مربو به انتخار واود –  -05832201000کارشنا

انتخار واود

پذیرش و ثبت¬نام

