
                                                                                                   

 هب انم خداوند جان و خرد
 جدیدالورود دانشجویان اینترنتی نام ثبت راهنماي                                                                      

 
یک ضمن  بسیار اید، نموده انتخاب خود تحصیالت ی ادامه را جهت کاشمر  دولت   دانشگاه اینکه از ،قبویل شما  مناسبت به تبر

 . گوییم یم خوش آمد دانشگاه این به را شما ورود و خرسندیم
 

 
 
نت   نام ثبت جهت لطفا  ...بفرمائید اقدام زیر توضیحات طبق حتما )موقت(اینب 

 
http://puya.kashmar.ac.ir/educ/registration/index.php 

 
   نام ثبت سایت باال( -)آدرس بااللينک به ابتدا

نتر پرونده  شماره درج به نسبت و نماييد مراجعه الورود جديد دانشجويان اينتر
 کدمیل   و را وارد ننمایید.( کنکور / بوط به آزمون رسارسیمر و پرونده )شماره داوطلتی نام براساس سوابق تحصییلدریافتر از ثبت 

 اقدام نمایید.  خود

 
 
 

 :شد گرفته ايراد شما کدمیل   به چنانچه : 1 تذکر
 .نماييد اقدام دوباره کدمیل   ابتدای صفر درج بدون لطفا
یا  1( داخیل 05155258801با واحد آموزش ) 11ایل  9روزهای شنبه ایل چهارشنبه ساعت زمينه؛  اين در مشکل بروز صورت در
ی تماس آقای 107 ی/خانم اکتی ند دلتر  .گردد برریس سنجش سازمان از کدمیل  ارسایل   با آنها میل   کد تا بگتر
 
 وارد دانشجوي    پرتال به اطالعات اين با بايستر  که شود یم داده عبور رمز و کاربری شناسه شما به ذيل تصوير مانند ورود، از پس
 .شويد

 
 
 

http://puya.kashmar.ac.ir/educ/registration/index.php


 
 
 

 //:puya.kashmar.ac.irhttp: به پرتال دانشجوي  لینک )آدرس/سایت( ورود 
 

 صفحه ورود به پرتال دانشجوي   – 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تصسسوير در کسسه همسسانطور شسسود، یم داده نمسسايش ذيسسل تصسسوير ماننسسد اصسسیل صسسفحه دانشسسجوي    پرتسسال بسسه ورود از پسس - 2

 ثبسست مراحسسل تمسسایم شسسما کسسه زمسساي   .باشسسد یم  عسسدم مراجعسسه در ابتسسدای تحصسسیل –راکسسد  دانشسسجو  وضسسعيت یم شسسود مشسساهده
  خسود نسام

نستر  غستر  در باشسد یم پسذيرش مسورد شسما نسام ثبست و شسود یم داده تغيستر  وضسعيت ايسن دهيسد انجسام درسستر  بسه را اينتر
 .شويد نیم محسوب دانشگاه اين دانشجوی و ناقص شما ثبت نام اينصورت

 
اطالعسسسسسسسسسسسسسسات شطالسسسسسسسسسسسسسس وارد صسسسسسسسسسسسسسسفحه اطالعسسسسسسسسسسسسسسات شطالسسسسسسسسسسسسسس خسسسسسسسسسسسسسسود شسسسسسسسسسسسسسسده و پرونسسسسسسسسسسسسسسده  از طریسسسسسسسسسسسسسسق منوهسسسسسسسسسسسسسسای سسسسسسسسسسسسسسسمت راسسسسسسسسسسسسسسست –3 

ه نمایید.    اطالعات را تکمیل و ذختر

http://puya.kashmar.ac.ir/


 
 – تحصيیل   -فردی اطالعات( صفحه 7 تمایم بايستر  صفحه اين درتذکر مهم: 

 
تایید  – مدارک ارسال  – ايثارگری -رفایه – خانوادگ

( را که  .نماييد نهاي    تاييد و تکميل شده مشطص نهاي 

 
 را شده خواسته اطالعات که زماي   تا و دهد یم خطا پيغام باشد نشده پر کامل بطور ها فرم چنانچه نهاي    تاييد مرحله در

 شود:  یم داده نمايش پيغام اين نکنيد تکميل
 



 پرتال در مایل منوی طريق از است الزم پرداز شهريه های دوره يا )شبانه( دوم نوبت هاي رشته شدگان پذیرفته
ونيیک صورت به را اوليه ی شهريه زير شکل همانند خود دانشجوي    ی کد و پرداخت الکتر  .نگهدارند خود نزد در را آن رهگتر

 

 خواسته شده، هیچ گونه انتطاب واحدی انجام نطواهد شد. تذکر مهم: در صورت عدم پرداخت شهریه 

 

ونيیک   پرداخت از اطمينان جهت
   : منوي از توان یم   خود، الکتر

ونيیک   هاي پرداخت ليست |مایل   | آموزیس 
 ليست الکتر

 .باشد نهاي    تاييد آن وضعيت که باشد یم   تاييد مورد هاي    پرداخت تنها .نمود مشاهده را شده نهاي    تاييد هاي پرداخت

 انتطاب واحد دانشجویان ورودی جدید – 5

بسسه  نيساز و شسود یم   انجسام گسسرویه   بصسسورت هسا دانشسکده آمسسوزش کارشناسسسان توسس  99 ورودي دانشسسجويان واحسد انتطساب
   دانشسجو فقس  باشسد، نسیم   دانشسجو شسطص توسس  واحسد انتطساب

 انجسام را ذيسل مسوارد واحسد انتطساب زمسان از قبسل بايسستر
 :داده باشد

، نسام ثبست بسراي شسده تعيس ر   مهلست در - 1  
نستر    را نسام ثبست مراحسل تمسایم   اينتر

 حالست از آن وضسعيت تسا داده انجسام بدرسستر
 )شود نیم   انجام واحد انتطاب راکد دانشجويان براي(.شود داده تغيتر  جاري راکد به

 منسسوی دانشسسجوي    پرتسسال طريسسق از را خسسود دوره در شسسده تعيسس ر   شسسهريه حسسداقل بايسسستر  پسسرداز شسسهريه دانشسسجويان  - 2
ونيیک  "

 .شود نیم   انجام دانشجو براي واحد انتطاب صورت اين غتر  در نمايند پرداخت ،"پرداخت الکتر



  " منسوي دانشسسجوي    پرتسال از کسالیس   برنامسسه آمسوزش، کارشناسسسان توسس  واحسسد انتطساب از بعسد
 "کسسالیس   برنامسسه" ، "آمسسوزیس 

 .باشد یم   رويت قابل
 

   يسا راکسد دانشسجويان تسذکر: بسراي
   نسام ثبست کسه دانشسجوياي 

نستر    بسه را خسود اينتر
 "کسالیس   برنامسه" منسوي انسد نسداده انجسام درسستر

 .شود نیم   داده نمايش
 
 فعال سازی و استفاده از سیستم مجازی دانشگاه  – 6

ونيیک   آموزش سامانه طريق از و مجازي صورت به ترم اين در کالسها برگزاري که آنجاي    از
  آدرس به دانشگاه الکتر

  http://vu.kashmar.ac.ir   .انجام خواهد شد 
 

کت جهت دانشگاه مجازي سيستم از استفاده و سازي فعال جهت    آنالين، هاي کالس در رس 
   به ذيل مراحل بايستر

 انجام درستر
 .باشد شده

 
 . شويد  //:puya.kashmar.ac.irhttp آدرس به دانشجوي    پرتال وارد ابتدا  - 1
 

 ثبت بايد ديگر عبارت به کنيد؛ اقدام شطال   اطالعات تکميل به نسبت شطال   اطالعات >- شطال   قسمت از  - 2

   نام
نتر  ).يابد تغيتر  جاري به راکد از دانشجو پرتال وضعيت و شود انجام کامل شما اينتر

 
 (.کنيد کليک را نهاي    تاييد سپس و دهيد انجام را اطالعات تکميل مراحل تمایم   شود دقت :مهم تذکر(

 :مهم خییل تذکر
 .کنید خودداري اکیدا و جدا دانشگاه به مراجعه از و دنبال را و پیامک های دریافت   نام ثبت هاي اطالعیه

 09034639988شماره مرکز جهت ارتباط در پیامرسان بویم رسوش و پاسخ به مشکالت احتمایل : 

 مرکز آموزش عایل کاشمر  نام ثبت و پذیرش ي اداره

 

http://vu.kashmar.ac.ir/

