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را با دقت مطالعه کرده و پس از اطمینان از تکمیل مدارک    نام غیرحضوریخواهشمند است راهنمای ثبت: 1 تذکر
 خود اقدام فرمایید. نام غیرحضوری مورد نیاز نسبت به ثبت

 نام استفاده نمایید. ثبتهای کروم و یا فایرفاکس جهت انجام امور ردد از مرورگرگ پیشنهاد می: 2 تذکر

 نام خودداری فرمایید.از هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه جهت ثبت  :3تذکر 

راهو نحوه تحویل مدارک و تشکیل پرونده متعاقبًا از طریق وبگاه دانشگاه و    تاریخ  :4تذکر   های ارتباطی  سایر 
 رسانی خواهد شد.اطالع

رسان  حاوی پیاماز جمله شماره تماس )  خود  شما، در ثبت اطالعات تماسیجهت ارتباطات موثر دانشگاه با    : 5تذکر  
 (، رایانامه و آدرس صحیح محل اقامت به همراه کدپستی دقت الزم را داشته باشید.فعال
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 نام اقدامات قبل از ثبت 

 نام تاییدیه تحصیلیثبت

به    علوم، تحقیقات و فناوری وزارت    استعالم مدرک تحصیلی ملزم هستند تا با مراجعه به سامانه  شدگان محترم  پذیرفته
مدارک تحصیلی  نسبت به استعالم  ای و شماره تماس  شناسنامهبا درج مشخصات    https://estelam.msrt.irآدرس  

 د. خود اقدام نماییآموزش عالی 

 *** کد رهگیری حتمًا تصویر تهیه شود از*** 
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   های سالمت جسم و رواندریافت کارنامه

( وزارت علوم، تحقیقات  سجادنام در سامانه جامع امور دانشجویان )ملزم هستند تا با مراجعه و ثبتشدگان محترم  ذیرفتهپ
 های سالمت جسم و روان خود اقدام نمایند.نسبت به اخذ کارنامه https://portal.saorg.ir سو فناوری به آدر

 توجه به نکات ذیل ضروری است:

 applicant-the-https://portal.saorg.ir/registration نام در سامانه:  ثبت .1
 https://portal.saorg.ir/physicalhealthکارنامه سالمت جسم دانشجویان:  .2
 https://portal.saorg.ir/mentalhealthان دانشجویان: کارنامه سالمت رو .3
 معتبر و در دسترس است.  همراهو شماره  رایانامهازمند داشتن یثبت نام در سامانه، ن  .4
  ن ی و همچن  یبعد  ی ها  یع رسان . اطالدییخود در سامانه ثبت نام نما  ی شخص  رایانامهالزم است با شماره همراه و   .5

 .شود ی انجام م یوارد شده توسط متقاض هی ورود به سامانه، بر اساس اطالعات اول
 .دییو از تلفن همراه استفاده نفرما  دییاستفاده نما  وتر یکامپ  ا یبهتر است از لپ تاپ    هافرم  ل یسهولت در تکم  یبرا  .6
 .ابدی  یم  انیکارنامه، پا  یو خروج یر یگیکد پ  افت یبا در جسم و روان سالمت   های فرم کارنامه ل یمراحل تکم .7
نام در  هنگام ثبت  را یزها را ذخیره نمایید،  را یادداشت فرمایید و کارنامهپس از دریافت کد پیگیری حتمًا آن .8

 .د یینما  ی را بارگذار  های سالمت جسم و روان کارنامه د یدانشگاه با نو دانشجویان   رش یسامانه پذ 

  

https://portal.saorg.ir/
https://portal.saorg.ir/registration-the-applicant
https://portal.saorg.ir/physicalhealth
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
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 اجتماعی دانشجویان -نامه فرهنگی پرسش  تکمیل

  ی ، مربوط به برخ گیردقرار می  http://smauni.ir/?page_id=1311راجعه به آدرس  با مشما    اریكه در اخت  یا پرسشنامه
  ی خدمات فرهنگ  ارائهو    یز یراست که داشتن شناخت الزم از آنها به برنامه  انیدانشجو  یاجتماع-یفرهنگ  ی هایژگیاز و

 .دیطرح شده پاسخ ده ی هاپرسش همه. الزم است با دقت و صحت به  پرسشنامه فاقد نام و نشان استکند.  یکمک م

 همچون تصویر ذیل به شما نمایش داده خواهد شد.ها، پیامی س از ثبت موفقیت آمیز تمامی پاسخپ

 

 

 

  

http://smauni.ir/?page_id=1311
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 یرحضور ی نام غثبت ازیمدارک مورد ن هی ته

شده در    هی اثر مهر، منگنه و هر گونه لکه ته ،یاضاف  ه یبدون حاش د یسف نه ی زم  6*4 ا ی 3*4سکن عکس تمام رخ  ا .1
 ؛(ستیقابل قبول ن ییشناسا یهاکارت ی اسکن عکس از رو)  یسال جار 

 ؛صفحات شناسنامه  ی اسکن تمام .2
 ؛( پشت و رو)  ی اسکن کارت مل .3
 های سالمت جسم و روان؛فایل یا تصویر کارنامه .4
 ( برادراننظام وظیفه ) .5

 غیر مشموالن  •
o   ؛خدمت هوشمند انی ارت پاکاسکن 
o ؛دائم هوشمند ت یارت معافک اسکن  ای 
o خدمت دوره ضرورت؛ انیپا  یاسکن گواها ی 

 شموالنم •
o ؛ آن اعتبار مدت ( درفالت کو  کیپزش ) بت یموقت هولوگرام دار بدون غ ت یبرگ معاف 
o ؛ بت یبرگ آماده به خدمت هولوگرام دار بدون غ ای 
o ؛ برگ لغو معافیت تحصیلی ای 

 (؛ صویر کد رهگیریتتصویر استعالم مدرک تحصیلی ) .6
 دارک تحصیلی م .7

، قید شده باشدکه در آن معدل    (لیسانساسکن اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت کارشناسی ) •

 ؛ 1399/ 0 /30 تا آموختگی دانش تاریخ

o باشند، الزم  نمیلی قادر به ارائه اصل یا گواهی پایان تحصیالت کارشناسی  شدگانی که به دالیذیرفتهپ
سی و معدل تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل  فرم مدرک کارشنا)  2فرم شماره  است  

 ؛( را بارگذاری نمایندمدرک کارشناسیذ اخ 
o اول    مسالین  یکه برا   یبه شرط)آنها به هر علت    لیفراغت از تحص   خیکه تار  یشدگان رفتهی آن دسته از پذ

به استاد    یاخذ شده آنان به صورت معرف  یواحد درس  ایاخذ نکرده باشند و    یواحد  1399-1400  یلیسال تحص
خود را    ی قبول  حلمربوط به موسسه م  یاسکن گواه  توانند ی، مباشد  30/09/1399  خیتا تار(  باشد

 ؛ندی نما ی بارگذار 
o های  حوزه  2دانش آموختگی سطح  سکن اصل مدرک  االزم است،    های علمیه الب حوزهضال و ط ف

 ؛را بارگذاری نمایند  و یا اصفهان علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 
اول ذیرفتهپ • رتبه  است،    شدگان  اصل االزم  فارغفرم    سکن  اولتاییدیه  رتبه  شده    التحصیالن  تایید 

 را بارگذاری نمایند؛ دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی
که  پذیرفته • نتایشدگانی  اعالم  زمان  اولیه  در  رشتهج  انتخاب  فرم  تکمیل  )و  تحصیلی  مورخ  های 

تعداد  فرم مخصوص میانگین  الزم است  ،  اند( دانشجوی سال آخر بوده06/1399 /18لغایت    06/1399 /15
 ؛را حتمًا بارگذاری نمایند  واحدهای گذرانده

یالت دوره کاردانی  اصل مدرک یا گواهی پایان تحصالزم است  رشناسی ناپیوسته  شدگان دوره کاپذیرفته •
 ؛را نیز بارگذاری نمایند

 شرط سازمان متبوع  برای کارمندان دولت؛  یدبدون قو  کتبی نامهحکم مرخصی ساالنه یا موافقتسکن  ا .8
و پرورش شهرستان محل تعهد و خدمت خویش،    وزش های دبیری از اداره آمآموختگان رشتهدانش •

 ؛افت نماینددری شرط را بدون قیدو  نامه کتبی قتاصل مواف
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 )انصرافی  دانشجوی) تحصیل  از  انصراف فرم   اسکن .9
ثبت • مهلت  پایان  تا  تحصیل  از  انصراف  کارفرم  آزمون  ارشدنام  تاریخ  )  1399سال    ناپیوسته   شناسی 

 (؛25/09/1398

 

 در قسمت شناسنامه و کارت ملی یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر ذیل را بارگذاری نمایید: اتباع غیرایرانی 

 حداقل شش ماه مجوز اقامت؛اسکن گذرنامه دارای  .1
 اسکن دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران؛ .2
، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین  1399اسکن کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال   .3

 خارجی وزارت کشور؛
 م اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور؛آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعال .4
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 نام به ثبت  اقدام
 نام غیرحضوریگردش کار ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه به نکات ذیل ضروری است:

 شود.نام غیرحضوری شروع میبا اولین ورود به سامانه پذیرش دانشگاه گردش کار ثبت .1
صفح .2 شامل  کننده  درخواست  شناسنامه  اتمرحله  مشخصات  اطالعات  تعهدات،  ثبت  تایید  خانوادگی،  و  ای 

 باشد.بارگذاری مدارک و... می
زمانی .3 آخرین  تا  به  کننده    صفحه که  درخواست  گردش(  مرحله  ارسال  دکمه  )فرم  روی  بر  و  به  ارسال  نرسیده 

نام شما به کارشناس پایش  اید، درخواست ثبتکلیک نکرده(                                       )  کارشناس سالمت  
 . مبذول فرماییدشد، پس لطفًا دقت الزم را   نخواهدسالمت ارسال 

ممکن است هر یک از کارشناسان )پایش سالمت، احراز هویت و یا رفع نقص( با توجه به نقص مدارک بارگذاری   .4
  یادداشت نام را برگشت دهند، در این صورت الزم است تا با مراجعه به بخش  ت ثبتشده توسط شما درخواس 

 ید.آها برتر آنها مطلع شده و در جهت رفع سریعاز وجود نقص 

 

 

 

اطالعات    ، که تایید نهایی شده و شما با مراجعه به سامانه پذیرش  میرسد   به اتمامنام غیرحضوری زمانی  ثبت .5
 شگاه را مشاهده کنید. ورود به سامانه جامع دان 

گردد. پس در ثبت مشخصات  تمامی مراحل گردش کار از طریق پیامک به شماره تماس ثبت شده ارسال می .6
  تماس خود دقت الزم را مبذول فرمایید.
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 دانشگاه  رشیبه سامانه پذ ورود

 .دییمراجعه فرما http://erp.gonbad.ac.ir/stdnew دانشگاه گنبدکاووس به آدرس رشی هت ورود به سامانه پذج

 

  

http://erp.gonbad.ac.ir/stdnew
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 نام ثبت نهیهز  پرداخت

 باشد. هزار ناموت می 65، 1399سال  کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره نام نو دانشجویان زینه ثبته
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 اطالعات  ثبت

ادرهای حاوی اطالعات را بررسی و در صورت وجود  (، ابتدا کیو مشخصات خانوادگ  یا مشخصات شناسنامه)  ی صفحه بعد  2ر  د
  یتمام  ی در انتها وقتاشکال آنها را ویرایش کنید سپس به سراغ کادرهای خالی رفته و آنها را با اطالعات صحیح پر کنید  

اطالعات خود حتمًا دقت الزم را    شیرا یورود و ودر  . )دیینما  کیکل   صفحه بعد دکمه    ی بر رو  د ینمود  ثبت اطالعات را وارد و  

 ( .دی عمل آوربه 
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 تعهدات  تایید

 .دیبرو   یو به صفحه بعد دییآنها را تا، هر کدام از تعهدات  قی س از مطالعه دقپ

 :دیینما دییآنها را مطالعه و تا د یکه با ی تعهدات ستیل

 ناپیوسته  ارشد کارشناسی گان یتعهد آموزش را  .1
 شور فرهنگی من .2
  ی مرامنامه انضباط .3
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 مدارک  ی ارگذار ب

باید مدارک را در بخش مربوط  حال  م، یارا آوردهنام غیرحضوری ثبت از یمدارک مورد ن   ستیمانطور که در ابتدا راهنما، له
  ( نماییم.آپلودبه خودشان بارگذاری )

به معنرنگ قرمز عنوان بخش بارگذار   یاجبار   ی ها    ی ها به معنعنوان بخش  ی در آن بخش و رنگ مشک  لی فا  ی بودن 
 .  باشدیها مدر آن بخش ل یفا  یبودن بارگذار  یار یاخت

 . دیینما  کیکل صفحه بعد دکمه  ی مدارک بر رو  یتماماسکن  ی پس از بارگذار 
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 ناماطالعات ثبت  ی هابرگه افتیدر 

  امضاء  دیمدارک با  ریپرونده همراه سا  ل یمدارک و تشک  ل یتحو  زمان در    را ی ز   د،یر یبگ  چاپنام را  اطالعات ثبت  ی هارگهب
 .شوددانشگاه  آموزش کل   لی ها تحوبرگه  نی شده ا
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 توسط کارشناسان  ی جهت بررس ارسال

.  ردی قرار گ  ی صحت آنها توسط کارشناسان دانشگاه مورد بررس  د یشد با  ل ی که اطالعات توسط شما وارد و تکم  نگامیکه ه

باز    پنجره هشدار سپس در    د،یینما  کیکل  به کارشناس سالمتارسال  دکمه    یصفحه ابتدا بر رو   ن یپس در ا 

 .کنید  یککل دیی تادکمه  ی شده بر رو
 .شودمی ارسالبه شما   پیامک نیز  ق ی طراز و ایجاد شده  نامثبت ی ر یکد رهگپس از تایید  

پس از تایید کارشناس هر بخش، پیامکی به شما ارسال خواهد شد و ممکن است نقصی در ثبت اطالعات خود    نکته: 
برگشت داده شده باشد، در این صورت به سامانه پذیرش دانشگاه    مرحله درخواست کنندهت به  داشته باشید و درخواس 

از قسمت   و  اقدام    یادداشتوارد شوید  نقص سریعًا  رفع  در جهت  و  کرده  را مطالعه  کارشناس  توسط  متن درج شده 
 فرمایید.
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 نام ثبت تیبرگه تثب  افتیدر 

ثبته کار  گردش  ثبتنگامیکه  برسد،  انتها  به  پذیرفتهنام  غیرحضوری  به  کاملشده  نام  و  دانشگاه  شده  دانشجو  عنوان 
 گنبدکاووس شناخته خواهد شد.  

را چاپ نمایید تا به همراه سایر   نامبرگه تثبیت ثبتالزم است که برای بار آخر به سامانه پذیرش دانشگاه مراجعه کرده و 
 دانشگاه تحویل دهید. آموزش کلتحویل مدارک و تشکیل پرونده آنرا به  مان زمدارک در 
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 نام پس از ثبت  اقدامات
 به سامانه جامع دانشگاه  ورود

 مراجعه فرمایید.   /http://erp.gonbad.ac.irهت ورود به سامانه جامع دانشگاه گنبدکاووس به آدرس ج

( خود وارد سامانه شوید. وقتی برای اولین  کد ملی)  گذرواژه( و  شماره دانشجویی)  نام کاربریاز قسمت ورود به سامانه با  
ه گذرواژه  شود کشوید پنل تغییر گذرواژه به شما نمایش داده خواهد شد، پیشنهاد میوارد میدر سامانه  خود    به میز کاربار  

 خود را تغییر دهید. 

 

  

http://erp.gonbad.ac.ir/
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 (یعموم فهیمشمول قانون خدمت وظ انیدانشجو)   ی لیتحص تیمعاف افتیدر 

نظام وظیفه مید آقایی که مشمول  با  باشد میبایست هر چه سریعانشجوی  تر نسبت به اخذ معافیت تحصیلی خود 
 محل تحصیل و یا محل اقامت خود اقدام نمایید.  +10پلیس مراجعه به یکی از دفاتر  

  مکاتبات اداریروی بخش  قرار بگیرید، سپس    میزکاربا مراجعه به سامانه جامع دانشگاه و ورود به آن، بر روی سربرگ  
نامی بود که در  ثبت  گردش کارخود را باز کنید، در کارتابل اولین درخواست یا نامه شما همان    کارتابل نامهکلیک نمایید،  

نامه )دکمه سه نقطه( کلیک کنید،    جزییات گذشته انجام دادید، آنرا بیابید، در ستون انتهایی سمت چپ بر روی دکمه  
بروید و تصویر درخواست ثبت معافیت   تصویر مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه بخش به   الصاقیفرم سپس از قسمت  

محل اقامت خود    +10پلیس  چاپ گرفته و به یکی از دفاتر    رنگیتحصیلی دانشگاه به نظام وظیفه را دریافت به صورت  
 مراجعه فرمایید.

در همان بخش   تحصیلی،  معافیت  برگه  اخذ  از  نظام وظیفهضمنًا پس  تعیین وضعیت  معافیت    تصویر مدرک  تصویر 
برگه معافیت تحصیلی را باید در زمان تحویل مدارک و تشکیل پرونده همراه با   تحصیلی اخذ شده را نیز بارگذاری نماید.

 سایر مدارک به آموزش کل دانشگاه تحویل دهید.  
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 انتخاب واحد  تیفرم تثب افتیدر 

کلیک نمایید. سپس از قسمت فرم    امور آموزشی روی بخش    میزکارس از ورود به سامانه، با قرار گرفتن بر روی سربرگ  پ
در واقع فرم تثبیت  آن اقدام نمایید. )  PDFتثبیت انتخاب واحد نسبت به صدور فرم تثبیت به صورت چاپی و یا دریافت  

 ( باشد.های شما در این نیمسال تحصیلی میرسانتخاب واحد لیست د
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 پرونده  لی مدارک و تشک افتیدر 

  تحویل مدارک و تشکیل پرونده   نحوه و زمانهای اطالع رسانی،  تعاقبًا از طریق وبگاه دانشگاه و همچنین سایر روشم
 .اعالم خواهد شد دانشگاه گنبدکاووس  1399سال    کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره  نودانشجویان 
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