راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
قابل توجه دانشجویان نوورود مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

بدین وسیله آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت شما دانشجویان و فرهیختگان عزیز تبریک عرض می
نماییم؛ از این که مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین را جهت ادامه تحصیالت خود انتخاب
نموده اید ،بسیار خرسندیم و ورود شما را به این دانشگاه خوش آمد می گوییم.
***

جهت دسترسی به کلیه اطالعیههای مربوط به حوزه آموزش دانشگاه به کانال

( )@esfeducationو اطالعیه مربوط به امور دانشجویی به کانال ( )@student_aff_eutمراجعه
نمایید.
به استحضار پذیرفته شدگان کنکور سراسری ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  0011می رساند
با توجه به شیوع پاندمی کرونا ،با توجه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا ،آموزش عالی کشور
بصورت برخط (مجازی) برگزار می گردد .بنابراین ،ثبت نام تمام دانشجویان نوورود بصورت غیر
حضوری (اینترنتی) صورت می پذیرد.
لطفا بدون توجه به تاریخ های اعالم شده برای ثبت نام در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور،
اطالعیه های نحوه و زمان ثبت نام الکترونیک در همین وبگاه را دنبال نمایید .ضمنا با توجه به اطالع
رسانی کامل الکترونیکی نیازی به مراجعه حضوری و تماس تلفنی نمی باشد.
در صورت لزوم برای برقراری ارتباط تلفنی با شماره های شماره تماس دانشگاه120-33566230-3 :
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
حوزه آموزش

1

اداره پذیرش و ثبت نام

551

کارشناس رشته مواد ،شیمی و ایمنی

553

کارشناس ارشد آموزش

530

کارشناس رشته برق ،کامپیوتر و صنایع

550

کارشناس رشته عمران ،مکانیک و علوم مهندسی

555

مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی 530

کارشناس نظام وظیفه

501

532

امور کالس ها و سامانه مجازی
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راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

روند کامل ثبت نام بصورت خالصه در شکل زیر شرح داده شده است .با توجه به شکل و توضیحات
ارائه شده در ادامه ،ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

شکل  -1روند ثبت نام دانشجویان نوورود
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فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام دانشجویان نوورود در دو مرحله زیر باید صورت پذیرد که هر یک را بطور دقیق
مطالعه نمایید:
نکته بسیار مهم :پذیرفته شدگان مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته که تا تاریخ  30شهریور در مقطع
پیش دانشگاهی (نظام سالی-واحدی یا ترمی-واحدی) و یا متوسطه دوره دوم (نظام آموزشی )6-3-3
فارغ التحصیل نشده و درس باقیمانده دارند ،مجاز به ثبت نام نمی باشند.
نکته بسیار مهم :دانشجویان کارشناسی دوره روزانه (ورودی دو سال قبل و پیش از آن) باید هنگام
ثبت نام حتما فرم انصراف قطعی (فرم شماره  5دفترچه سازمان سنجش) را بهمراه دیگر مدارک ارسال
نمایند .در غیر اینصورت و در صورت احراز تخلف ،هرگونه عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد و
مطابق آیین نامه وزارت علوم با وی برخورد می شود.
نکته بسیار مهم :دانشجویان کارشناسی دوره روزانه (ورودی سال گذشته) ،امکان ثبت نام مجدد در
دوره های روزانه کارشناسی را ندارند .در صورت احراز تخلف ،هرگونه عواقب آن بر عهده دانشجو
می باشد و مطابق آیین نامه وزارت علوم با وی برخورد می شود.
نکته بسیار مهم :در صورت مغایرت در معدل کتبی یا معدل کل مقطع قبلی خود با معدل اعالم شده در
هنگام ثبت نام برای آزمون سازمان سنجش ،سریعا مراتب را اعالم نمایید.
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 -1ثبت نام غیر حضوری (اینترنتی)
در این مرحله اول باید در تاریخ های اعالم شده برای ثبت نام ،به پرتال دانشجویی به آدرس
اینترنتی  http://puya.esfu.irمراجعه نموده و در قسمت "پیش ثبت نام اینترنتی" برای دریافت نام
کاربری و مز عبور خود اقدام نمایید.
دانشجویان گرامی جهت ثبت نام خواهشمند است از مرورگر موزیال استفاده نمائید.

در کادر مربوطه کد ملی خود را وارد تا شناسه کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.
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راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
جهت ثبت نام الکترونیکی با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبور ،مجدد به آدرس پورتال دانشجویی
 http://puya.esfu.irمراجعه نمایید و مراحل زیر را به ترتیب طی نمایید
الف) اطالعات شخصی و مدارک هویتی و تحصیلی
از منوی پرونده ← اطالعات شخصی را تکمیل و تایید نهایی نمایید .لطفا تمام مراحل را به ترتیب
طبق تصویر کامل نمایید و تایید نهایی را انتخاب نمایید.

بعد از تکمیل اطالعات هویتی ،تحصیلی ،خانواده ،رفاهی و ایتارگری (در صورت وجود) ،در قسمت
ارسال مدارک ،مدارک خود را بطور دقیق وارد نمایید .دقت نمایید که تمام ردیف ها باید مطابق
توضیحات زیر تکمیل شوند.

6

@esfeducation
E-mail: education@esfarayen.ac.ir
Website: http://education.esfarayen.ac.ir/
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 ردیف  5 ،0و  3شامل تصاویر شناسنامه ای می باشد. ردیف  0باید یک عکس از خود دارای زمینه سفید بارگذاری نمایید. ردیف  2تصویر کارت ملی خود را بارگذاری نمایید. ردیف  :6مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان)نکات مندرج در لینک زیر را به دقت مطالعه نمایید .عدم ارائه مدرک معتبر یا عدم ارائه به موقع
برگه معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا سبب می شود تا ثبت نام دانشجوی مشمول
خدمت نظام وظیفه در نیمسال بعدی امکان پذیر نباشد.
http://education.esfarayen.ac.ir/Duty%20system.aspx

نکته مهم :اگر به هر دلیل پلیس  +01نامه برگ معافیت بصورت پرینت شده و رسمی نیاز داشته باشد،
و با این مدارک برای صدور معافیت اقدام نشد ،در اسرع وقت درخواست خود را از طریق ایمیل به
واحد آموزش ارائه نمایید .فرم اخذ معافیت تحصیلی برای شما طی  3روز کاری ایمیل می شود.

ثبت نام دانشجوی مشمول خدمت نظام وظیفه در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت
تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا میباشد.

 ردیف  3و  :0محل بارگذاری مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (در صورت گذراندن) برایدانش آموزان تحصیل کرده در نظام آموزشی گذشته می باشد.
 ردیف  :01دانش آموزان نظام های جدید باید مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی خود را درردیف های  3و  0بارگذاری نمایند .ولی دانش آموزان در سیستم آموزش  3-3-6دارای
مدرک پیش دانشگاهی نمی باشند و باید مدرک تحصیلی خود را در ردیف  01بارگذاری
نمایند.
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راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
نکته :دانش آموزانی که در تیر ماه و یا شهریور امسال تحصیل خود را به پایان رساندند توجه نمایند
که چون گواهی پایان دوره تحصیل (مدرک دیپلم) آنها هنوز صادر نشده است ،باید گواهی پایان
تحصیالت متوسطه خود را بارگذاری نمایند (ردیف  .)00این دانشجویان باید تا قبل از آغاز ترم سوم
تحصیل خود ،مدرک دیپلم (گواهی پایان دوره سه ساله نظام جدید ( ))3-3-6خود را به دانشگاه
تحویل دهند.
ردیف  :05تاییدیه تحصیلی پایان تحصیالت متوسطه
دواطلبین برای دریافت تاییدیه تحصیلی می توانند با در دست داشتن کپی گواهی دوره متوسطه دوم یا
گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی خود به کافی نت مراجعه نموده و تاییده تحصیلی خود را دریافت نمایند.
یا می توانند در سایت  /https://emt.medu.irمراحل دریافت تاییدیه را انجام دهند.
برای آگاهی از روند دریافت تاییدیه تحصیلی به وبسایت دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://education.esfarayen.ac.ir/AcademicConfirmation.aspx

ردیف  :03ریز نمرات تحصیلی خود را در این ردیف بارگذاری نمایید.
ردیف  :00در صورتیکه دانش آموزی اصل مدرک پیش دانشگاهی (در صورت گذراندن) خود را
ندارد ،باید گواهی پایان تحصیالت پیش دانشگاهی خود را در این محل بارگذاری نمایند .این
دانشجویان باید تا قبل از آغاز ترم سوم تحصیل خود ،مدرک پیش دانشگاهی خود را به دانشگاه
تحویل دهند.
ردیف  :02برای دریافت تاییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی باید مانند ردیف  05اقدام نمایید.
ردیف  :06ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی (در صورت گذراندن) باید در این ردیف بارگذاری
نمایید.
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ب) بخش مالی

در پورتال دانشجویی خود ،از سربرگ مالی ،گزینه پرداخت الکترونیک را انتخاب کنید و در سمت راست
از لیست کشویی گزینه "هزینه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود" را انتخاب نموده و مبالغ زیر را وارد
کنید.

 -1دانشجویان کارشناسی پیوسته روزانه پذیرفته شده ادا کنکوور سااسوا (رشدته
مهنهسی ارق ،مهنهسی کامپیوتر ،مهنهسی صنایع و مهنهسی عمران) مبلغ 077.777
ریال (هفتاد هزار تومان) ااات صهور کارت دانشجوئی و ایمه
 -2دانشجویان کارشناسی پیوسته روزانه پذیرفته شده ادا سوواق حصیوی ی (رشدته
مهنهسی مواد ،مهنهسی مکانیک ،مهنهسی شیمی و مهنهسی ایمنی ،علدو مهنهسدی،
کاردانی ساخت و تولیه) مبلغ  1.207.777ریال (یکصه و ایسدت و پدن هدزار تومدان)
ااات صهور کارت دانشجوئی و ایمه
 -3دانشجویان کاردانی روزانه (مکانیک – ماشین اازار) می اایست مبلغ  077.777ریدال
(هفتاد هزار تومان) هزینه شهریه ثاات تر اول را پرداخت نماینه.

9

@esfeducation
E-mail: education@esfarayen.ac.ir
Website: http://education.esfarayen.ac.ir/

راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
ج ) دانشجویی

اه اطالع دانشجویان نوورود اه مجتمع آموزش عالی اسفراین میرسانه که در صورت حضوری
شهن هر مقطعی از نیمسال تحصیلی جاری و نیمسال دو  ،این مجتمع امکان اسکان اه شما
عزیزان را دارا است.
راههای ارتباطی اا حوز دانشجویی اصورت زیر می ااشه
حوزه دانشجویی
امور تغذیه و رفاهی

500

مدیریت دانشجویی

553

امور سراهای دانشجویی

552

فاآیند ثبت نام خواقگاه (ساا دانشجویی):
 -1ورود اه پورتال دانشجویی اه آدرس
زیر:

Puya.esfu.ir

 -2وارد کردن شمار دانشجویی و پسورد
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 -3مراجعه اه منوی "امور دانشجویی" و ثبت درخواست مطااق شکل زیر:

د) کارنامه سالمت جسم و روان:

با توجه به الزامات وزارت علوم مبنی بر تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان دانشگاه ،دانشجویان باید
نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند در غیر اینصورت تحصیل آنها با مشکل مواجه خواهد شد .اطالعات درج
شده تاثیر مهمی بر برنامه ریزی های مرکز مشاوره و سالمت دانشگاه خواهد داشت .جهت ارتباط با واحد

مشاوره و سالمت دانشگاه می توانید با داخلی های  247 – 230تماس ارقرار نماییه.
طرح کارنامه سالمت بصورت الکترنیکی و فقط از طریق "سامانه سجاد" اجرا می شود .دانشجویان عزیز

با استفاده از لینک های زیر نسبت به تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان اقدام نمایید.
توجه داشته باشید که تنها تا " 31آذر ماه" برای تکمیل این فرم فرصت دارید و در غیر اینصورت امکان
شرکت در امتحانات پایان ترم از دانشجویان سلب خواهد شد.
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کارنامه سالمت روان
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

کارنامه سالمت جسم
https://portal.saorg.ir/physicalhealth

 -2ارسال پستی مدارک
تمام مدارک بارگذاری شده در قسمت -0الف (اطالعات هویتی ،تحصیلی) باید به دانشگاه ارسال
گردد .پس از تکمیل مدارک خود ،آنها را به صورت پست پشتیاز به نشانی زیر پست نمایید.
** خراسان شمالی ،شهرستان اسفراین ،بلوتر آزادگان ،جنب میدان مادر ،مجتمع آموزش عالی
اسفراین ،حوزه آموزش ،اداره پذیرش و ثبت نام ،جناب آقای رحمانی؛ کد پستی2660220022 :
مهلت ارسال مدارک :حداکثر  41روز کاری پس از ثبت نام الکترونیکی

مدارک مورد نیاز:
 -1یک سری فتوکپی تمام صفحات شناسنامه بهمراه توضیحات
 -2یک سری فتوکپی کارت ملی
 -3شش قطعه عکس تمام رخ  3*4تهیه شده در سال جاری
 -4مدرک تعیین وضعیت وظیفه عمومی (به ردیف  6در ارسال مدارک مراجعه نمایید)
 -5اصل و یک برگ تصویر گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر
دبیرستان به همراه ریز نمرات (نظام آموزشی )3-3-6
 -6فرم ( 612نظام آموزشی ( )3-3-6گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم) قابل
دریافت از دبیرستان محل تحصیل با مهر و امضای مدیر یا معاون اجرایی دبیرستان.
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 -7اصل گواهی نامه پیش دانشگاهی و متوسطه به همراه ریز نمرات و ریز نمرات پایه دوم متوسطه
(نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی)
 -8شماره پرونده ثبت نامی سازمان سنجش بهمراه کارنامه قبولی
 -9فرم انصراف قطعی (فرم شماره  )1برای پذیرفته شدگان دارای قبولی قبلی رشته های روزانه سایر
دانشگاه ها -داوطلبینی که دانشجوی انصرافی رشته های روزانه و دارای قبولی قبلی می باشند،
بایستی برگه انصراف قطعی خود را به همراه مدراک ثبت نامی ارسال نمایند.
-11

کد رهیگیری دریافتی از سامانه  Emt.medu.irبابت تاییدیه تحصیلی

-11

فرم های درج شده در پایین صفحه را دانلود کرده و نسبت به پر کردن فرم های مورد نیاز

خود اقدام کنید
از موارد زیر نیز هر یک را که مربوط به تحصیل و وضعت تحصیلی شما می شود را ارسال نمایید
-12

حکم مرخصی ساالنه یا موافقت نامه کتبی و بدون قید و شرط از اداره کل منابع انسانی

سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شده ،ویژه شاغلین در موسسات و دوایر دولتی.
-13

مجوز تحصیل همزمان طالب حوزه های علمیه سراسر کشور (مشمول خدمت نظام

وظیفه برای استفاده همزمان ازمعافیت تحصیلی) از مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا مرکز
مدیریت حوزه های علمیه
-14

مدرک  /گواهی پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (قبولی در آزمون با استفاده از سهمیه

ایثارگری /بدون استفاده از سهمیه ایثارگری)
-15

گواهی تایید استفاده از سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی

نکته مهم :کسری مدارک از طریق وبسایت و کانال اطالع رسانی اداره آموزش دانشگاه اطالع رسانی
خواهد شد .دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع نقص اقدام نماید .شایان ذکر
است کلیه عواقب عدم رفع نقص تا تاریخ مذکور به عهده دانشجو می باشد.
کانال اطالع رسانی آموزش دانشگاه
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راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
قابل توجه دانشجویان کنکور مجدد
 -0قابل توجه آن دسته از دانشجویان که در مجتمع آموزش عالی اسفراین در دوره شبانه (نوبت دوم)
مشغول به تحصیل هستند
این دسته از دانشجویان در صورت قبولی مجدد در رشته جدید (یا همان رشته قبلی در دوره روزانه) ،ضمن
خوش آمد مجدد و تبریک ،به اطالع می رساند ،باید از دوره قبلی انصراف دهند و با دانشگاه تسویه حساب
نمایند.
لذا وارد پرتال دانشجویی خود شده و از قسمت درخواست های آموزشی ،درخواست انصراف و تسویه
حساب خود را ثبت نمایند.
این دانشجویان توجه نمایند که باید حتما معافیت تحصیلی نظام وظیفه قبلی آنها لغو شود و معافیت
تحصیلی جدید از نظام وظیفه برای آنها صادر شود .لذا مراحل توضیح داده شده برای دریافت معافیت
تحصیلی (ردیف  6در بند الف) را حتما طی نمایید و معافیت جدید خود را بهمراه دیگر مدارک (در
صورتی که تاکنون ارائه نداده اید) به دانشگاه ارسال نمایید.
در مورد تطبیق دروس گذرانده شده و انتخاب واحد نیز به بصورت زیر اقدام نمایید
 -1درخواست تطبیق واحد از طریق پرتال دانشجویی-قسمت درخواست های آموزشی :تنها شماره
دانشجویی قدیمی و رشته تحصیلی قدیمی خود را یادداشت نمایید.
 -2انتخاب واحد ویژه از طریق پرتال دانشجویی-قسمت درخواست های آموزشی-در قسمت
توضیحات حتما قید نمایید که قبولی مجدد از طریق سازمان سنجش می باشید.

 -5قابل توجه دانشجویانی که در در دانشگاه های دیگر تحصیل می کرده اند و با کنکور مجدد در
دانشگاه اسفراین پذیرفته شده اند
این دانشجویان نیز باید از دوره قبلی انصراف داده باشند و با دانشگاه خود تسویه حساب نمایند.
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راهنمای ثبت نام دانشجویان نوورود به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
به دلیل اینکه نیمسال اول توسط گروه آموزشی انتخاب واحد می شود ،این دانشجویان برای تغییر برنامه
خود باید درخواست تطبیق واحد خود را ظرف یک هفته برای اصالح دروس خود ثبت نمایند .بدین منظور
وارد پرتال دانشجویی ( )/http://puya.esfu.irخود شده و مانند توضیحات ارائه شده در آدرس زیر عمل
نمایید.
http://education.esfarayen.ac.ir/CTP.aspx

نکته مهم :حتما در قسمت توضیحات نام و آدرس دقیق دانشگاه قبلی خود را بنویسید تا برای دریافت
ریزنمرات و مدارک تحصیلی شما از آن دانشگاه اقدام شود .دانشجویان باید از قسمت مستندات ،تصویری
از ریزنمرات خود را در صورت وجود درج نمایند.
**تطبیق واحد پس از دریافت نامه رسمی از دانشگاه قبلی شما صورت می پذیرد.
در صورت ارائه و ثبت نادرست یک درس ،تمام دروس پیش نیاز و همنیاز مربوط به آن درس حذف شده
و عواقب آن بر عهده دانشجو می باشد.
**برای تغییر انتخاب واحد خود نیز مرحله زیر را طی نمایید:
 -1از طریق پرتال دانشجویی-قسمت درخواست های آموزشی -انتخاب واحد ویژه را انتخاب نمایید.
"در قسمت توضیحات حتما قید نمایید که قبولی مجدد کنکور سراسری از طریق سازمان سنجش
می باشید ".در ستون ها نیز با توجه به چارت درسی رشته خود ،کد درس مورد نظر و گروه درسی
را بنویسید .وارد صفحه دانشکده خود در صفحه اصلی دانشگاه شوید و از قسمت آیین نامه و
مقررات ،چارت درسی رشته خود را دانلود نمایید.
http://education.esfarayen.ac.ir/Select%20unit.aspx

همچنین می توانید در پرتال دانشجویی ،قسمت چارت درسی ،چارت درسی را مشاهده نمایید .برای آگاهی
از دروس ارائه شده می توانید از پرتال خود بررسی نمایید .برای اطالعات بیشتر لینک زیر را مطالعه نمایید.
15
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http://education.esfarayen.ac.ir/Select%20unit.aspx

مشاهده برنامه کالسی
دانشجویان پس از ثبت نام کامل و پس از  3روز کاری می توانند برنامه کالسی خود را در پرتال دانشجویی
مشاهده نمایند.
بدین منظور وارد پرتالی دانشجویی ( )/http://puya.esfu.irخود شده و از قسمت آموزشی ،برنامه کالسی
می توانند دروس ثبت شده به همراه ساعت و مکان برگزاری کالس را مشاهده نمایند.

کالس های درسی از روز شنبه مورخ  03مهر ماه شروع می شود.
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نکته  :1هر نیمسال تحصیلی شامل  16هفته کالس و  1هفته امتحان است که از شماره  1تا  16شماره
گذاری می شود .لذا دروس شامل هفته های زوج و فرد هستند.
نکته  :2برخی دروس با عالمت ستاره و به رنگ متفاوت ممکن است در برنامه شما وجود داشته باشد .این
دروس بصورت یک هفته در میان برگزار می شود .زمان برگزاری هفته آن (زوج یا فرد) کنار هر درس
نوشته شده است .بطور مثال در این شکل درس اقتصاد و طرح مهندسی درروز دوشنبه ساعت  16الی 18
در کالس  213برگزار می شود و یک هفته در میان است و در هفته های زوج برگزار می گردد .یا دو درس
دیگر مقدمات مهندسی نفت در روز چهارشنبه و آمار و طراحی آزمایش در روز سه شنبه بصورت هفته در
میان و در هفته های زوج برگزار می گردد.
نکته  :3نوع هفته (زوج یا فرد) را از باالی پرتال خود و در سمت چپ می توانید مشاهده نمایید.

شرکت در کالس های آنالین دروس
 -1سامانه skyroom
شروع کالس ها از شنبه مورخ  1411/17/17و به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه آموزش مجازی،
انجام خواهد شد .کلیه کالس طبق برنامه هفتگی (روز و ساعت اعالم شده در پرتال) برگزار خواهد شد.
17
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برای شرکت در هر یک از کالس های خود از طریق لینک زیر وارد سامانه آموزش مجازی شده و وارد
شماره کالس خود شوید.
/https://www.itmsystem.ir/fanimohandesi
نکته :شماره دانشجویی شما ،نام کاربری و رمز ورود شما به هر یک از کالس های درسی می باشد.
نکته :در صورت نیاز ،دانشجویان می توانند با نرم افزارهای تصویربرداری از صفحه ،اقدام به ضبط دروس
تدریس شده توسط اساتید خود نمایند تا هر زمان که نیاز داشتند ،آنها مجدد مرور نمایند.
برای دریافت توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://education.esfarayen.ac.ir/Virtual%20class.aspx

-2سامانه مدیریت آموزش ()LMS
به دلیل بروز مشکالت برقراری ارتباط در اینترنت و یا قطعی احتمالی ،سامانه مدیریت آموزش ()LMS
برای بارگذاری فایل های درسی اساتید بصورت آفالین و برگزاری امتحانات پیش بینی شده است .در این
سامانه نیز با همان نام کاربری و رمز پرتال دانشجویی خود می توانید وارد شود.
/http://85.185.81.27
از سمت راست صفحه و قسمت درس های من ،لیست تمام دروس این ترم شما مشخص می باشد.
آموزش های مربوطه به این سامانه در لینک زیر قابل مشاهده است.
http://esfarayen.ac.ir/HelpSttudent.aspx

در صورت غیر حضوری بودن آموزش ها تا انتهای نیمسال تحصیلی ،امتحانات پایان ترم در این بستر
برگزار می شود.
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-3

سامانه adobe connect

در صورت قطعی سامانه  skyroomبرای برگزاری کالس ها ،اساتید می توانند از نرم افزار adobe connect

برای برگزاری کالس ها استفاده نمایند .در این حالت و در ساعت درسی خود یا مشخص شده توسط استاد
درس ،وارد سامانه  LMSمی شوید و بر روی لینک ،کالس مجازی کلیک نمایید تا وارد کالس شوید.
نکته :پیشنهاد می شود که حتما نرم افزار  adobe connectرا بر روی سیستم خود نصب نمایید زیرا در
حالت استفاده از این نرم افزار در مرورگر ،امکانات آن بطور کامل در دسترس نمی باشد.نرم افزارهای مورد
نظر از لینک زیر قابل دستیابی هستند.
http://esfarayen.ac.ir/DownloadSoftware.aspx

روند برگزاری کالس ها بصورت ترکیبی آنالین و آفالین تا پایان نیمسال ادامه خواهد داشت .شایان ذکر
است حضور دانشجو در کلیه کالس ها الزامی است.
برای دریافت توضیحات تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://education.esfarayen.ac.ir/Virtual%20class.aspx

جلسه خیرمقدم دانشجویان نوورود
به رسم هر ساله و در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه ،جلسه ای برای خیر مقدم به دانشجویان عزیز و
معرفی دانشگاه برگزار می شود .در همین راستا ،امسال بصورت مجازی این جلسه برگزار می گردد تا
آشنایی دانشجویان با دانشگاه و مسوولین مربوطه و هماهنگی شروع سال تحصیلی صورت پذیرد .این
جلسه در مورخه "یکشنبه  0011/13/00ساعت  6( 00بعدازظهر) "در اتاق جلسات مجتمع آموزش عالی
اسفراین به آدرس زیر تشکیل می گردد.
https://www.itm-system.ir/ch/fanimohandesi.jalasat
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نکته :برای ورود بر روی گزینه میهمان کلیک کنید و نام و نام خانوادگی خود را یادداشت نمایید.
نکته مهم :جهت ورود به کالس از نسخه جدید مرورگر گوگل کروم استفاده کنید.

مجدد یادرآوری می شود با توجه برگزاری مجازی کالس ها در سال جاری و غیر حضوری بودن دانشگاه،
برای آگاهی از اطالعیه ها و نکات آموزشی به آدرس مجازی  @Esfeducationمراجعه نمایید.
همچنین آخرین اخبار و فعالیت های دانشگاه را می توانید در سایت دانشگاه

به آدرس

 www.esfarayen.ac.irو در فضای مجازی با آدرس  @university_esfarayenدنبال نمایید.

مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی
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