
                                                                                                   

 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
 

 
 
 ...بفرمائید اقدام زیر توضیحات طبق حتمادریافت شماره دانشجویی و ورود به پرتال دانشجویی  جهت لطفا

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

 
   نام ثبت سایت باال( -)آدرس بااللينک به ابتدا

نتر داوطلتی یا  شماره درج به نسبت و نماييد مراجعه الورود جديد دانشجويان اينتر
ی که از سایت سازمان سنجش دارید شماره داوطلتی و پرونده درج شده استپرونده شماره   خود کدمل   و( )در پرینت کد رهگتر

 اقدام نمایید. 

 
 
 

 :شد گرفته ايراد شما کدمل   به چنانچه : 1 تذکر
 .نماييد اقدام دوباره کدمل   ابتدای صفر درج بدون لطفا
یا  1( داخل 05155258801با واحد آموزش ) 11ایل  9ایل چهارشنبه ساعت زمينه؛ روزهای شنبه  اين در مشکل بروز صورت در
 .گردد برریس سنجش سازمان از کدمل  ارسایل   با شما مل   کد تا تماس، 107
 
 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 اصسسل صسسفحه دانشسسجوي    پرتسسال بسسه ورود از پسس - 2

بعسسسسد از ثبسسسست واحسسسسد هسسسسا توسسسسس   .باشسسسسد یم  عسسسسدم مراجعسسسسه در ابتسسسسدای تحصسسسسیل –راکسسسسد  دانشسسسسجو  وضسسسسعيت یم شسسسسود مشسسسساهده
 نسسام ثبسست و )ثبسست واحسسدها از طریسسک پیامسسک بسسه شسسما اطسسالش رسسساي  خواهسسد شسسد( شسسود یم داده تغيسستر  وضسسعيت ايسسندانشسسهاه  
 .شويد نیم محسوب دانشهاه اين دانشجوی و ناقص شما ثبت نام اينصورت غتر  در باشد یم پذيرش مورد شما

 
  
 

 

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


 انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید – 3

 نيساز و شسود یم   انجسسام گسرو    بصسورت هسا دانشسسهده آمسوزش کارشناسسان توسس  1400 ورودي دانشسجويان واحسد انتخساب
   دانشسسجو فقسس  باشسسد، نسسیم   دانشسسجو شسسخص توسسس  واحسسد بسسه انتخسساب

 را ذيسسل مسسوارد واحسسد انتخسساب زمسسان از قبسسل بايسسستر
 :داده باشد انجام
، نسسام ثبسست بسسراي شسسده تعيسس ر   مهلسست در - 1  

نسستر    را )ارسسسال مسسدار  بسسه  وش یسسا وا سسسا ( مراحسسل تمسسایم   اينتر
 انجسسام بدرسسستر

 )شود نیم   انجام واحد انتخاب راکد دانشجويان براي(.شود داده تغيتر  جاري راکد به حالت از آن وضعيت تا داده
 
  " منسوي دانشسسجوي    پرتسال از کسالیس   برنامسسه آمسوزش، کارشناسسسان توسس  واحسسد انتخساب از بعسد

 "کسسالیس   برنامسسه" ، "آمسسوزیس 
 .باشد یم   رويت قابل
 

   يسسا راکسسد دانشسسجويان تسسذکر: بسسراي
   بسسه را خسسود ارسسسال مسسدار  کسسه دانشسسجوياي 

 "کسسالیس   برنامسسه" منسسوي انسسد نسسداده انجسسام درسسستر
 .شود نیم   داده نمايش
 
 فعال سازی و استفاده از سیستم مجازی دانشهاه  –4

ونيک   آموزش سامانه طريک از و مجازي صورت به ترم اين در کالسها برگزاري
  آدرس به دانشهاه الکتر

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

 .کنید دنبال را های دریافت   و پیامکدر کانال  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/

