
1 

 

 

ضمن عرض تبریک قبولی و ورود شما عزیزان به موسسه آموزش عالی هرمزان، به اطالع می رساند فرایند ثبت نام در دو 

 انجام می شودتی و ارسال مدارک نمرحله اینتر

 اینترنتی: اول مرحله

 مراجعه فرمایید  hormozan.ac.ir-www.birپذیرفته شده محترم می بایست به آدرس  -1

 از قسمت ورود دانشجویان با کدکاربری و گذرواژه ذیل وارد سامانه شوید: -2

 (1112116223) مثال        111211 آخر کد ملیچهاررقم ی:  کدکاربر

                      کدملی) بدون صفر اول(   گذر واژه:  

 .تکمیل گردد در سامانه قسمت اطالعات دانشجو راهنمای پیوستطبق -6

 نکات مهم در تکمیل اطالعات: 

 تولد اصالح گرددمی باشد. الزم است تاریخ  <سال تولد>/1/1تاریخ تولد پیش فرض در سامانه -1

 مراجعه نمایند. 11مشمولین نظام وظیفه می بایست مجوز ثبت نام را از موسسه دریافت و به پلیس+ -2

 تاییدیه ارسال جهت خود، دانشگاهی پیش و دیپلم مدرک ارائه و پیشخوان دفاتر به مراجعه با باید دانشجویان -6

 به مدارک سایر بهمراه باید فیش اصل .بارگذاری نمایند فیش پستی دریافتی را در سامانه سپس و کرده اقدام تحصیلی

 .شود تحویلموسسه 

 پذیرفته شده طبق راهنما پیوست عکس پرسنلی خود را بارگذاری نمایند -4

 
 

 :اصل مدارک و یا ارسال تحویل  دوممرحله 

پیشتار یا  پست تحویل و یا  از طریق  ارگزاری شده در سامانه را به صورت حضوریداوطلبین گرامی می توانند مدارک ب -1

 نمایند.ارسال   1814776672کدپستی  3شهدا  –خیابان شهدا  –بیرجند  –به آدرس : استان خراسان جنوبی  سفارشی

 تماس حاصل فرمایید 12362422222-12362422121جهت هر گونه مشکل می توانید با شماره های  -2

  

1611ال سسوابق تحصیلی با قابل توجه پذیرفته شدگان   

http://www.bir-hormozan.ac.ir/
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 1611سوابق تحصیلی کارشناسی پیوسته سال  با پذیرفته شدگان جهت ثبت ناممدارک مورد نیاز 

 

 :مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح زیر می باشد

 سری(2اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه )-1

 سری(2ملی )اصل و کپی کارت -2

 قطعه( 12)برادران مشمول  3*4قطعه عکس پرسنلی  6 -3

 (  کپی از صفحه اول دفترچه بیمه )تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و ...-4

 مدرک نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه-5

باید گواهی شامل یکی از موارد کارت پایان خدمت، کارت معافیت و کسی که فاقد مدرک پایان خدمت و معافیت باشند 

 اعالم اخرین وضعیت تحصیلی دانش آموز از محل تحصیل دریافت و موقع ثبت نام به همراه داشته باشید.

 (6-3-3مدارک مورد نیاز نظام آموزشی جدید)-6

)درصورت نداشتن اصل گواهی نامه موقت پایان تحصیالت دور متوسطه دوم به انضمام یک برگ تصویر آن-الف     

 گاهی ارائه اصل مدرک مقطع کاردانی الزامی می باشد.(مدرک پیش دانش

 اصل کارنامه پایان تحصیالت دوره متوسطه دوم به انضمام یک برگ تصویر آن -ب      

رسید پستی تاییدیه تحصیلی دوره متوسطه دوم: )جهت دریافت تاییدیه تحصیلی بایستی با همراه داشتن یک -ج       

حصیالت دوره متوسطه دوم به دفتر پیشخوان دولت مراجعه نمایید و فیش پستی را در برگ کپی گواهی موقت پایان ت

 روز ثبت نام ارائه نمایید(

 مدارک مورد نیاز برای نظام آموزشی سالی واحدی با ترمی واحدی)پیش دانشگاهی(-7

 اصل و یک برگ تصویر گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و ریزنمرات پیش دانشگاهی-الف           

 اصل و یک برگ تصویر گواهینامه مدرک سه ساله متوسطه و ریزنمرات سه ساله متوسطه -ب           

اییدیه تحصیلی رسید پستی تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دوره متوسطه : )جهت دریافت ت-ج           

به دفتر   بایستی با همراه داشتن یک برگ کپی گواهی موقت پایان تحصیالت دوره پیش دانشگاهی و دوره متوسطه

 مراجعه نمایید و فیش پستی را در روز ثبت نام ارائه نمایید(  پیشخوان دولت

 

 رسید واریزی علی الحساب شهریه-8

نزد  474561151ویا با واریز به شماره حساب شماره حساب   کارتخوان ریال بصورت حضوری از طریق 8،888،888)مبلغ 

 بانک تجارت به نام موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند(

 

http://bir-hormozan.ac.ir/sites/1/1/home.html/newsid/380/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398
http://bir-hormozan.ac.ir/sites/1/1/home.html/newsid/380/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398
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 راهنمای تصویری بارگزاری مدارک :
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