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را با دقت مطالعه کرده و پس از اطمینان از تکمیل مدارک مورد نیاز نسبت به  نام غیرحضوری خواهشمند است راهنمای ثبت: 1 تذکر

 خود اقدام فرمایید. نام غیرحضوری ثبت

 نام استفاده نمایید. های کروم و یا فایرفاکس جهت انجام امور ثبتاز مرورگر رددگ پیشنهاد می: 2 تذکر

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

خواهد  رسانی اطالعهای ارتباطی  سایر راهو نحوه تحویل مدارک و تشکیل پرونده متعاقباً از طریق وبگاه دانشگاه و  تاریخ :4تذکر 

 شد.

 باشد. ( باتوجه به شرایط غیرحضوری می99-1)ها در نیمسال تحصیلی  برگزاری کالس :5تذکر 

(، رایانامه و رسان فعال حاوی پیاماز جمله شماره تماس ) خود جهت ارتباطات موثر دانشگاه با شما، در ثبت اطالعات تماسی :6تذکر 

 دقت الزم را داشته باشید.آدرس صحیح محل اقامت به همراه کدپستی 

از  ، متقاضیانی که در این مرحله14/14/0399رش دانشجو مورخ یسنجش و پذ ین جلسه شورایست و سومیبر اساس مصوبه ب نکته:

 با آزمون را یها ل در رشتهیل به تحصیبا آزمون، تما یها ج رشتهیرند، چنانچه پس از اعالم نتایقرار گ یین نهایف قبولیرش در ردیپذ

با داوطلب و عودت  یارکموظف به هم یو دانشگاه آزاد اسالم یردولتیو غ یدولت یها و موسسات آموزش عال دانشگاه یداشتند، تمام

 .باشندیه اخذ شده میو شهر کمدار
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 نام اقدامات قبل از ثبت

 تحصیلینام تاییدیه  ثبت

با  https://emt.medu.irملزم هستند تا با مراجعه به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به آدرس شدگان محترم  پذیرفته

مدرک تحصیلی آخرین به استعالم (، نسبت دانشگاه گنبدکاووسدرج مشخصات فردی، مشخصات مدرک تحصیلی و مشخصات استعالم گیرنده )

 خود اقدام نمایند.

 توجه به نکات ذیل ضروری است:

برای استعالم مدرک پیش دانشگاهی خود اقدام فرمایند و نیازی به تنها  واحدی واحدی یا ترمی سالیآموختگان نظام آموزشی  دانش .0

 استعالم مدرک متوسطه نیست.

بر روی )( خود دقت الزم را داشته باشید. دانشگاهی یا پیش متوسطهتحصیلی ) در ورود مشخصات فردی و مشخصات آخرین مدرک .1

پایان تحصیالت دوره پیش دانشگاهی تمامی اطالعات از جمله  گواهی موقت یا 1-3-3پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه نظام جدید  گواهی موقت

 ( کد و نام رشته، کد و نام مدرسه و... درج گردیده است.

 ذیل را وارد نمایید: مقادیرمشخصات استعالم گیرنده در قسمت  .3

 مقدار عنوان

 گلستان استان استعالم گیرنده

 دانشگاههای دولتی نوع استعالم گیرنده

 دانشگاه گنبدکاووس استعالم گیرنده

 0399 - بهمنبدون آزمون  –دانشگاه گنبدکاووس  عنوان استعالم گیرنده

 

 

 

 

را با قالب  سپس بر روی چاپ اطالعات کلیک کرده و آنرا یادداشت کنید  ، آنرا دریافت نمایید پیگیری کدمراحل را ادامه دهید تا  .4

PDF نام در سامانه پذیرش دانشگاه باید آن فایل را بارگذاری نمایید. ذخیره نمایید زیرا هنگام ثبت 

 

  

https://emt.medu.ir/
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 های سالمت جسم و روان  دریافت کارنامه

( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سجادنام در سامانه جامع امور دانشجویان ) هستند تا با مراجعه و ثبتملزم شدگان محترم  پذیرفته

 های سالمت جسم و روان خود اقدام نمایند. نسبت به اخذ کارنامه  https://portal.saorg.irآدرس

 توجه به نکات ذیل ضروری است:

  applicant-the-https://portal.saorg.ir/registrationنام در سامانه:  تثب .0

 thhttps://portal.saorg.ir/physicalhealکارنامه سالمت جسم دانشجویان:  .1

 https://portal.saorg.ir/mentalhealthکارنامه سالمت روان دانشجویان:  .3

 معتبر و در دسترس است. همراهو شماره  رایانامهازمند داشتن یثبت نام در سامانه، ن .4

ورود به سامانه، بر  نیو همچن یبعد یها ی. اطالع رساندییخود در سامانه ثبت نام نما یشخص رایانامهالزم است با شماره همراه و  .5

 .شود یانجام م یوارد شده توسط متقاض هیاساس اطالعات اول

 .دییو از تلفن همراه استفاده نفرما دییاستفاده نما وتریکامپ ایبهتر است از لپ تاپ  ها فرم لیسهولت در تکم یبرا .1

 .ابدی یم انیکارنامه، پا یو خروج یریگیکد پ افتیبا درجسم و روان سالمت  های کارنامه فرم لیمراحل تکم .7

نو  رشینام در سامانه پذ هنگام ثبت رایزها را ذخیره نمایید،  را یادداشت فرمایید و کارنامه پس از دریافت کد پیگیری حتماً آن .8

 .دیینما یرا بارگذار های سالمت جسم و روان کارنامه دیدانشگاه با دانشجویان

  

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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 یرحضورینام غ ثبت ازیمدارک مورد ن هیته

اسکن ) یشده در سال جار هیاثر مهر، منگنه و هر گونه لکه ته ،یاضاف هیبدون حاش دیسف نهیزم 1*4 ای 3*4اسکن عکس تمام رخ  .0

 ؛(ستیقابل قبول ن ییشناسا یها کارت یعکس از رو

 ؛صفحات شناسنامه یاسکن تمام .1

 ؛(پشت و رو) یکارت ملاسکن  .3

 ( اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و...؛در صورت دارا بودناسکن صفحه اول دفترچه بیمه ) .4

 فایل یا تصویر استعالم تاییدیه تحصیلی؛ .5

 های سالمت جسم و روان؛ فایل یا تصویر کارنامه .1

 (برادراننظام وظیفه ) .7

 غیر مشموالن 

o  ؛خدمت هوشمند انیارت پاکاسکن 

o ؛دائم هوشمند تیارت معافکاسکن  ای 

o  خدمت دوره ضرورت؛ انیپا یاسکن گواهیا 

 مشموالن 

o ؛آن اعتبار مدت ( درفالتکو  کیپزش) بتیموقت هولوگرام دار بدون غ تیبرگ معاف 

o ؛بتیبرگ آماده به خدمت هولوگرام دار بدون غ ای 

o ؛یحوزو یلیتحص تیبرگ معاف ای 

o ؛(دانشجوی انصرافی) برگ لغو معافیت تحصیلی یا 

o  آموزان؛ برگ معافیت تحصیلی دانشیا 

 :اند  به اتمام رسانده( تمام یسالگ 11در سنوات مجاز تحصیلی ) رادانشگاهی  دوره متوسطه یا پیش آموزانی که شدان نکته

 ؛ندارندآموزان نیازی به بارگذاری مدرک  به شرط عدم ورود به غیبت و در صورت نداشتن برگ معافیت تحصیلی دانش

 تحصیلی مدارک .8

  پایانحداکثر تا ( دانشگاهی، کاردانی و... دیپلم، پیش) یلیمدرک  تحصآخرین به شرط اخذ  شدگان رفتهیپذ :1نکته 

 ؛خواهند بود لینام و ادامه تحص مجاز به ثبت 30/11/0399

 تمامی مدارک مربوط به دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضای مدیر و درج نوع مدرک، رشته تحصیلی، بخش  :2 نکته

 باشد؛ و شهرستان محل اخذ قابل قبول می

  آموزش متوسطه قدیمنظام 

o ساله دبیرستان و یا هنرستان؛ یا گواهی مدرک تحصیلی دوره چهارساله یا دوره شش مدرک اسکن اصل 

o صیلی سال ماقبل دیپلم؛اسکن گواهی تح 

o  سال ماقبل دیپلم؛ 1اسکن گواهی تحصیلی 

  واحدی واحدی یا ترمی سالینظام آموزشی 

o دانشگاهی؛ اسکن اصل مدرک یا گواهی پایان دوره پیش 

o واحدی؛ واحدی یا ترمی اسکن اصل مدرک یا گواهی دیپلم متوسطه نظام آموزشی سالی 

o ؛اسکن اصل مدرک یا گواهی سال ماقبل دیپلم 

  6-3-3نظام آموزشی جدید 

o اسکن اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه؛ 

o  های دهم تا دوازدهم(؛ )گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه 111اسکن فرم 

 

 (معادل یا ناپیوسته) کاردانی 

o اسکن اصل مدرک یا گواهی مدرک دوره کاردانی؛ 

 ( پیوستهکاردانی) 

o  گواهی تحصیلی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان؛اسکن اصل مدرک یا 

o اسکن اصل مدرک یا گواهی مدرک دوره کاردانی پیوسته؛ 

 (دانشجوی اخراج آموزشی یا انصرافیاسکن فرم انصراف از تحصیل ) .9

 قید تاریخ  باید این فرم را باها و موسسات آموزش عالی  دانشجوی اخراج آموزشی یا انصرافی دوره روزانه دانشگاه

 ارائه نماید. 0399/ 30/15حداکثر تا تاریخ انصراف 

( آسیب زلزله وسیل داوطلبانی که در زمان وقوع بالیای طبیعی ) شده فرمانداری شهرستان محل اقامت یا تحصیل اسکن گواهی تایید .01

 (سهمیه مناطق درگیر بالیای طبیعی )سیل و زلزله(شدگان  پذیرفته)اند  جانی و مالی دیده

 

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

 اسکن گذرنامه دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت؛ .0

 اسکن دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران؛ .1

، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 0399یرانی دارای اعتبار در سال اسکن کارت هویت ویژه اتباع غیرا .3

 وزارت کشور؛
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 آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور؛ .4

  



 

 دانشگاه گنبدکاووسی لیهای تحصیلی صرفاً بر اساس سوابق تحص نام غیرحضوری نو دانشجویان رشته راهنمای ثبت | 7

 

 نام به ثبت اقدام

 نام غیرحضوری گردش کار ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضروری است:توجه به نکات ذیل 

 شود. نام غیرحضوری شروع می با اولین ورود به سامانه پذیرش دانشگاه گردش کار ثبت .0

ای و خانوادگی، تایید تعهدات، بارگذاری مدارک و...  ثبت اطالعات مشخصات شناسنامه اتمرحله درخواست کننده شامل صفح .1

 باشد. می

                                 ) به کارشناس سالمت ارسال نرسیده و بر روی دکمه ارسال گردش(  )فرممرحله درخواست کننده  صفحهکه به آخرین  تا زمانی .3

 .مبذول فرماییدشد، پس لطفاً دقت الزم را  نخواهدنام شما به کارشناس پایش سالمت ارسال  اید، درخواست ثبت کلیک نکرده( 

ممکن است هر یک از کارشناسان )پایش سالمت، احراز هویت و یا رفع نقص( با توجه به نقص مدارک بارگذاری شده توسط شما  .4

ها مطلع شده و در جهت  از وجود نقص یادداشتنام را برگشت دهند، در این صورت الزم است تا با مراجعه به بخش  درخواست ثبت

 ید.آها بر تر آن رفع سریع

 

 

 

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

 دانشگاه را مشاهده کنید.

گردد. پس در ثبت مشخصات تماس خود دقت الزم را  تمامی مراحل گردش کار از طریق پیامک به شماره تماس ثبت شده ارسال می .1

  ل فرمایید.مبذو
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 دانشگاه رشیبه سامانه پذ ورود

 .دییمراجعه فرما  http://erp.gonbad.ac.ir/stdnewدانشگاه گنبدکاووس به آدرس رشیجهت ورود به سامانه پذ

 

  

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

 باشد. هزار تومان می 78، 0399های تحصیلی صرفاً براساس سوابق تحصیلی سال  نام نو دانشجویان رشته هزینه ثبت
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 اطالعات ثبت

ادرهای حاوی اطالعات را بررسی و در صورت وجود اشکال آنها را (، ابتدا کیو مشخصات خانوادگ یا مشخصات شناسنامه) یصفحه بعد 1در 

بر  دینمود ثبتاطالعات را وارد و  یتمام یدر انتها وقتویرایش کنید سپس به سراغ کادرهای خالی رفته و آنها را با اطالعات صحیح پر کنید 

 (.دیعمل آور الزم را به اطالعات خود حتماً دقت شیرایدر ورود و و. )دیینما کیکل صفحه بعددکمه  یرو
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 تعهدات تایید

 .دیبرو یو به صفحه بعد دییآنها را تا، هر کدام از تعهدات قیپس از مطالعه دق

 :دیینما دییآنها را مطالعه و تا دیکه با یتعهدات ستیل

 یو انصراف یان فعلیداخل و خارج از کشور و دانشجو یالن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیاخذ تعهد از فارغ التحصنمونه فرم  .0

 کشور یدانشگاه ها و موسسات آموزش عال

 ها در آزمون سراسری ، برای کلیه رشتهثارگرانی، رزمندگان و ا0شدگان منطقه  رفتهیفرم مخصوص اخذ تعهد از پذ .1

 های هی( سهمیگروه آموزش پزشک یرشته هار از ی)به غ یلیمختلف تحص یشدگان رشته ها رفتهیفرم مخصوص اخذ تعهد از پذ .3

 یدر آزمون سراسر 3و  1مناطق 

 دانشگاه گنبدکاووس یمنشور فرهنگ .4

 دانشگاه گنبدکاووس انیدانشجو یمرامنامه انضباط .5
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 مدارک یبارگذار

را در بخش مربوط به خودشان باید مدارک حال  م،یا را آوردهنام غیرحضوری  ثبت ازیمدارک مورد ن ستیهمانطور که در ابتدا راهنما، ل

  ( نماییم.آپلودبارگذاری )

 یبودن بارگذار یاریاخت یها به معن عنوان بخش یدر آن بخش و رنگ مشک لیفا یبودن بارگذار یاجبار یها به معن رنگ قرمز عنوان بخش

 . باشد یها م در آن بخش لیفا

 .دیینما کیکل صفحه بعددکمه  یمدارک بر رو یتماماسکن  یپس از بارگذار

  



 

 دانشگاه گنبدکاووسی لیهای تحصیلی صرفاً بر اساس سوابق تحص نام غیرحضوری نو دانشجویان رشته راهنمای ثبت | 13

 

 نام اطالعات ثبت یها برگه افتیدر

 لیها تحو برگه نیشده ا امضاء دیمدارک با ریپرونده همراه سا لیمدارک و تشک لیتحو زماندر  رایز د،یریبگ چاپنام را  اطالعات ثبت یها برگه

 .شوددانشگاه  آموزش کل
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 توسط کارشناسان یجهت بررس ارسال

صفحه ابتدا  نی. پس در اردیقرار گ یصحت آنها توسط کارشناسان دانشگاه مورد بررس دیشد با لیکه اطالعات توسط شما وارد و تکم هنگامیکه

 .کنید یککل دییتادکمه  یباز شده بر رو پنجره هشدارسپس در  د،یینما کیکلبه کارشناس سالمت ارسال دکمه  یبر رو

 .شود می ارسالبه شما  پیامک نیز قیطراز و ایجاد شده  نام ثبت یریکد رهگپس از تایید 

پس از تایید کارشناس هر بخش، پیامکی به شما ارسال خواهد شد و ممکن است نقصی در ثبت اطالعات خود داشته باشید و درخواست به  نکته:

متن درج شده توسط  یادداشتشوید و از قسمت برگشت داده شده باشد، در این صورت به سامانه پذیرش دانشگاه وارد  مرحله درخواست کننده

 کارشناس را مطالعه کرده و در جهت رفع نقص سریعاً اقدام فرمایید.
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 نام ثبت تیبرگه تثب افتیدر

 عنوان دانشجو دانشگاه گنبدکاووس شناخته خواهد شد.  شده و به کاملشده  نام غیرحضوری پذیرفته نام به انتها برسد، ثبت هنگامیکه گردش کار ثبت

 زمانرا چاپ نمایید تا به همراه سایر مدارک در  نام برگه 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 
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 نام پس از ثبت اقدامات

 به سامانه جامع دانشگاه ورود

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

در خود  به میز کارود وارد سامانه شوید. وقتی برای اولین بار ( خکد ملی) گذرواژه( و شماره دانشجویی) نام کاربریاز قسمت ورود به سامانه با 

 شود که گذرواژه خود را تغییر دهید. شوید پنل تغییر گذرواژه به شما نمایش داده خواهد شد، پیشنهاد می وارد میسامانه 

 

  

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

پلیس تر نسبت به اخذ معافیت تحصیلی خود با مراجعه به یکی از دفاتر  باشد میبایست هر چه سریع دانشجوی آقایی که مشمول نظام وظیفه می

 محل تحصیل و یا محل اقامت خود اقدام نمایید. +11

کارتابل کلیک نمایید،  مکاتبات اداریروی بخش قرار بگیرید، سپس  میزکاربا مراجعه به سامانه جامع دانشگاه و ورود به آن، بر روی سربرگ 

نامی بود که در گذشته انجام دادید، آنرا بیابید، در ستون  ثبت گردش کارخود را باز کنید، در کارتابل اولین درخواست یا نامه شما همان  نامه

تصویر مدرک تعیین وضعیت  بخشبه  الصاقیفرم نامه )دکمه سه نقطه( کلیک کنید، سپس از قسمت  جزییاتانتهایی سمت چپ بر روی دکمه 

چاپ گرفته و به یکی از دفاتر  رنگیبروید و تصویر درخواست ثبت معافیت تحصیلی دانشگاه به نظام وظیفه را دریافت به صورت  نظام وظیفه

 محل اقامت خود مراجعه فرمایید. +11پلیس 

تصویر معافیت تحصیلی اخذ شده را نیز  مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفهتصویر ضمناً پس از اخذ برگه معافیت تحصیلی، در همان بخش 

برگه معافیت تحصیلی را باید در زمان تحویل مدارک و تشکیل پرونده همراه با سایر مدارک به آموزش کل دانشگاه تحویل  بارگذاری نماید.

 دهید. 
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 انتخاب واحد تیفرم تثب افتیدر

کلیک نمایید. سپس از قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد  امور آموزشیروی بخش  میزکارر گرفتن بر روی سربرگ پس از ورود به سامانه، با قرا

های شما در این نیمسال  در واقع فرم تثبیت انتخاب واحد لیست درسآن اقدام نمایید. ) PDFنسبت به صدور فرم تثبیت به صورت چاپی و یا دریافت 

 (باشد. تحصیلی می
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 پرونده لیمدارک و تشک افتیدر

های  رشته نو دانشجویان تحویل مدارک و تشکیل پرونده نحوه و زمانهای اطالع رسانی،  متعاقباً از طریق وبگاه دانشگاه و همچنین سایر روش

 .اعالم خواهد شد تحصیلی صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه گنبدکاووس

 

 

 

 

 

 اطالعات تماس

 

 http://gonbad.ac.ir گنبدکاووس:آدرس وبگاه دانشگاه 

 (5و  4داخلی  -)آموزش کل دانشگاه  107-33110191

 (5و  4داخلی  -)آموزش کل دانشگاه  107-33110185

 (5و  4داخلی  -)آموزش کل دانشگاه  107-33117517

 (5و  4داخلی  -)آموزش کل دانشگاه  107-33111711

 )معاونت آموزشی و پژوهشی( 107-33118881

http://gonbad.ac.ir/

