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

 نام استفاده نمایید.های کروم و یا فایرفاکس جهت انجام امور ثبتردد از مرورگرگپیشنهاد می: 2 تذکر

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

 رسانی خواهد شد.تحویل مدارک و تشکیل پرونده متعاقبًا از طریق وبگاه دانشگاه و پیامک اطالع موعد :4تذکر 

 باشد.می( باتوجه به شرایط غیرحضوری )الکترونیکی( 99-2ها در نیمسال تحصیلی حاضر )برگزاری کالس :5تذکر 

رسان فعال(، رایانامه جهت ارتباطات موثر دانشگاه با شما، در ثبت اطالعات تماسی از جمله شماره تماس )حاوی پیام :6تذکر 
 و آدرس صحیح محل اقامت به همراه کدپستی دقت الزم را داشته باشید.

 

 به نام خدا
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 ناماقدامات قبل از ثبت

 (نام غیرحضوری )الکترونیکیمدارک مورد نیاز ثبت اسکنتهیه 

زمینه سفید بدون حاشیه اضافی، اثر مهر، منگنه و هر گونه  6*4یا  3*4تمام رخ  عکس اسکن .1
 .های شناسایی قابل قبول نیست()اسکن عکس از روی کارت تهیه شده در سال جاریلکه 

 .شناسنامهتمامی صفحات  اسکن .2
 )پشت و رو(. کارت ملی اسکن .3
 مقطع کاردانی مدرک تحصیلی .4

  یکی از مدارک ذیل:اسکن 
 اصل مدرک کاردانی؛ 
 گواهی مدرک کاردانی؛ 
  (؛7گواهی تایید شده توسط دانشگاه )فرم شماره 
  ؛31/19/1399گواهی اخذ مدرک کاردانی حداکثر تا تاریخ 
 علمیه؛حوزه  تاییدمورد  یک حاتمام دوره سط یگواه 
 مدرک تحصیلی معادل کاردانی؛ 

  اریختا ت دیپلم( حداکثر )فوق کاردانیدوره  تحصیلی  مدرک اخذ شرط به شدگانپذیرفته :1نکته 
 بود. خواهند تحصیل ادامه و نامثبت به مجاز 33/11/1311

  های تحصیلی با نوع پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصیلی که شدگان رشتهپذیرفته :2نکته
ه نسبت بدانشجوی سال آخر بودند و همچنین ناپیوسته نام اولیه آزمون کارشناسی زمان ثبت

فرم مخصوص میانگین نمرات  اسکنالزم است  اندنکردهویرایش معدل کل کاردانی خود اقدام 
اردانی متقاضی شركت در آزمون کهای دانشجویان سال آخر دوره و تعداد واحدهای گذرانده

 بارگذاری نمایند.نیز را  1311ارشناسی ناپیوسته سال کاردانی به کورودی 
 (برادرانمخصوص ) مدرک وضعیت نظام وظیفه .5

 :ن اسک یا اسکن كارت معافیت دائم هوشمند یا اسکن كارت پایان خدمت هوشمند غیر مشموالن
 گواهی پایان خدمت دوره ضرورت؛

 :برگ آماده به خدمت هولوگرام دار  یابرگ معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت  مشموالن
 برگ معافیت تحصیلی حوزوی؛ یانامه لغو معافیت تحصیلی مقطع کاردانی  یابدون غیبت 

 (مخصوص دانشجویان انصرافی روزانه آزمون سال قبلفرم انصراف قطعی از تحصیل )  .6
  های روزانه در آزمون کاردانی به های تحصیلی دورهرشتهاسکن فرم انصراف قطعی از تحصیل در

 .31/12/1399)آزمون سال قبل( حداکثر تا تاریخ  1398کارشناسی ناپیوسته سال 
 (که پرداخت الکترونیکی غیرفعال بود.در صورتیفیش واریزی از طریق شعب بانک )  .7
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 ناماقدام به ثبت

 ورود به سامانه پذیرش دانشگاه
 http://erp.gonbad.ac.ir/stdnewجهت ورود به سامانه پذیرش دانشگاه گنبدکاووس به آدرس 

 مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erp.gonbad.ac.ir/stdnew
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 نام )فیش واریزی/الکترونیکی(پرداخت هزینه ثبت

اگر در صفحه پرداخت الکترونیکی، پایین لیست عملیات پرداخت ردیفی جهت پرداخت مشاهده 
نام را واریز کرده و اسکن فیش واریزی را تهیه نمایید. هزینه ثبتشعب بانک کنید باید از طریق نمی

 کلیک نمایید. صفحه بعداید بر روی دکمه در صورتی که این کار را انجام داده

  بانک شعباز طریق  یپرداختاطالعات 
o ریال 111/651بلغ قابل پرداخت: م 
o  :(درآمد دانشگاه گنبدکاووس) 3137183689شماره حساب 
o  :1991751239شناسه پرداخت 

 الکترونیکینام را باید هزینه ثبت لیست عملیات پرداختدر صورت مشاهده ردیف در ذیل 
 پرداخت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست پرداخت ( برگشته در زیر 1پس از پرداخت موفقیت آمیز به صفحه پرداخت الکترونیکی )تصویر 
 کلیک نمایید. صفحه بعدواریزی خود را مشاهده خواهید کرد سپس بر روی دکمه  هاشده
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 ثبت اطالعات 

 را پر کرده یخال یابتدا کادرهاای و مشخصات خانوادگی(، صفحه بعدی )مشخصات شناسنامه 2در 
و در صورت وجود اشکال آنها را  یرا بررسبودند  ی که از قبل حاوی اطالعاتیسپس اطالعات کادرها

 اطالعات را وارد و ثبت یتمام یدر انتها وقت د،یینما کیکل ثبتدکمه  یسپس بر رو دیکن شیرایو
ا ر مدقت الزحتمًا د اطالعات خو شیرای. )در ورود و ودیینما کیکل صفحه بعددکمه  یبر رو دینمود

 .(دیعمل آور به
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 اخذ تعهدات

 در صفحات بعدی پس از مطالعه دقیق هر کدام از تعهدات آنها را تایید و به صفحه بعدی بروید.

 لیست تعهداتی که باید آنها را مطالعه و تایید نمایید:

 دفترچه  یو اختصاص یط و ضوابط عمومیه شرایبر دارا بودن کل یشدگان مبنرفتهیتعهد از پذ
 آزمون یراهنما

 غال به ، عدم اشتیبر نداشتن مدرک با ارزش باالتر از کارشناس یشدگان مبنرفتهیتعهد از پذ
 یل در مقطع باالتر از کارشناسیتحص

 یقات و فناور یان وزارت علوم، تحقیه با صندوق رفاه دانشجویبر تسو یتعهد مبن 
 ه ب یکاردان یهامختلف دوره یآموزش یهاگروه یلیتحص یهاشدگان رشتهرفتهیتعهد از پذ

 روزانه( یها)مختص دوره 1399وسته سال یناپ یکارشناس یهادوره
 وسته یناپ یکارشناس یاز رشته قبولینشیبر گذراندن دروس پ یشدگان مبنرفتهیتعهد از پذ

 آنها یکاردان یلیالتحصنامتناسب با رشته فارغ
 دانشگاه گنبدکاووس یمنشور فرهنگ 
 ان دانشگاه گنبدکاووسیدانشجو یمرامنامه انضباط 
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 بارگذاری مدارک

حال در هر بخش  م،یاجهت اسکن را آورده ازیمدارک مورد نلیست همانطور که در ابتدا راهنما، 
ربوط م یهالیفا ،دیجد لیفا یبارگذار دکمه  قیاز طر  میتوانیمصفحه اسکن یا الصاق تصویر مدارک 

 .میینما یبه آن بخش را بارگذار 

عنوان  یدر آن بخش و رنگ مشک لیفا یبودن بارگذار  یاجبار  یها به معنرنگ قرمز عنوان بخش
 .باشدیها مدر آن بخش لیفا یبودن بارگذار  یار یاخت یبه معن هابخش

 کیدکمه صفحه بعد کل یمربوط به خود بر رو یهاتمام مدارک اسکن شده در بخش یپس از بارگذار 
 .دیینما
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 نامهای اطالعات ثبتدریافت برگه

تحویل مدارک و تشکیل پرونده همراه سایر  در موعد، زیرا بگیریدنام را چاپ های اطالعات ثبتبرگه
 دهید.دانشگاه را تحویل آموزش کل ها امضاء شده این برگهمدارک باید 
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 ارسال جهت بررسی توسط کارشناسان

صحت آنها توسط کارشناسان دانشگاه مورد  دیشد با لیکه اطالعات توسط شما وارد و تکم هنگامیکه
س در سپ د،یینما کیکل یارسال جهت بررسدکمه  یصفحه ابتدا بر رو نی. پس در اردیقرار گ یبررس

 .کنید یککل دییدکمه تا یکادر باز شده بر رو
 .شودمی ارسالبه شما  پیامک نیز قیطر از و ایجاد شده  نامثبت یر یکد رهگ پس از تایید ارسال

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

متن درج شده توسط کارشناس را  یادداشتبه سامانه پذیرش دانشگاه وارد شوید و از قسمت 
 جهت رفع نقص سریعًا اقدام فرمایید.مطالعه کرده و در 
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 نام غیرحضوریگردش کار ثبت

 ماشهمانطور که گفته شد، پس از ارسال درخواست، کارشناسان هر بخش اطالعات ثبت شده توسط 
 نام غیرحضوری آورده شده است.کنند، در تصویر زیر گردش کار ثبترا بررسی می

ه و کلیک کرد ارسال جهت بررسیحتمًا دقت کنید که پس از ثبت کامل اطالعات بر روی دکمه  تذکر:
 کد رهگیری را دریافت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که در گردش کار مشاهده میکنید اطالعات فرد پذیرفته شده توسط کارشناسان به ترتیب 
امل ک غیرحضوری )الکترونیکی( نام، ثبتبررسی شده و در انتها زمانی که گردش کار به پایان میرسد

 .گرددمیو شماره دانشجویی صادر 
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 نامدریافت برگه تثبیت ثبت

شده  کاملشده پذیرفته )الکترونیکی( نام غیرحضورینام به انتها برسد، ثبتهنگامیکه گردش کار ثبت
 عنوان دانشجو دانشگاه گنبدکاووس شناخته خواهد شد. و به

اپ را چ نامبرگه تثبیت ثبتالزم است که برای بار آخر به سامانه پذیرش دانشگاه مراجعه کرده و 
به آموزش کل دانشگاه  آنراتحویل مدارک و تشکیل پرونده  موعددر  مدارکسایر تا به همراه نمایید 

 تحویل دهید.
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 ناماقدامات پس از ثبت

 ورود به سامانه جامع دانشگاه

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

)کد ملی( خود وارد سامانه  گذرواژهو  )شماره دانشجویی( نام کاربریبا از قسمت ورود به سامانه 
شوید پنل تغییر گذرواژه در ابتدا به شما نمایش خود وارد می وقتی برای اولین بار به سامانهشوید. 

 شود که گذرواژه خود را تغییر دهید.داده خواهد شد، پیشنهاد می

  

http://erp.gonbad.ac.ir/
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 دریافت فرم تثبیت انتخاب واحد

. کلیک نمایید امور آموزشیروی بخش  میزکارپس از ورود به سامانه، با قرار گرفتن بر روی سربرگ 
سپس از قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد نسبت به صدور فرم تثبیت به صورت چاپی و یا دریافت 

PDF  ( .های شما در این نیمسال درسلیست فرم تثبیت انتخاب واحد در واقع آن اقدام نمایید
 باشد.(تحصیلی می
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 دریافت معافیت تحصیلی )مخصوص دانشجویان مشمول نظام وظیفه(

تر نسبت به اخذ معافیت باشد میبایست هر چه سریعدانشجوی آقایی که مشمول نظام وظیفه می
 محل تحصیل و یا محل اقامت خود اقدام نمایید. +13پلیس تحصیلی خود با مراجعه به یکی از دفاتر 

 رویقرار بگیرید، سپس  میزکاربا مراجعه به سامانه جامع دانشگاه و ورود به آن، بر روی سربرگ 
خود را باز کنید، در کارتابل اولین درخواست یا نامه  کارتابل نامهکلیک نمایید،  مکاتبات اداریبخش 

نامی بود که در گذشته انجام دادید، آنرا بیابید، در ستون انتهایی سمت چپ شما همان فرآیند ثبت
ه به صفح صاقیفرم النامه )دکمه سه نقطه( کلیک کنید، سپس از قسمت  جزییاتبر روی دکمه 

 بروید و تصویر درخواست ثبت معافیت تحصیلی دانشگاه تصویر مدرک تعیین وضعیت نظام وظیفه
محل اقامت خود  +13پلیس یکی از دفاتر به چاپ گرفته و  رنگیرا دریافت به صورت  به نظام وظیفه

 مراجعه فرمایید.
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 دریافت مدارک و تشکیل پرونده

موعد تحویل مدارک و ، های اطالع رسانیدانشگاه و همچنین سایر روشمتعاقبًا از طریق وبگاه 
با در دست داشتن مدارک  در تاریخ مقرر الزم استنو دانشجویان اعالم خواهد شد،  تشکیل پرونده

 نام قطعی خود به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایید.به تشکیل پرونده و ثبت نسبت اعالمی

 

 

 

 های تماسشماره

 (4و  3 یداخل -)آموزش کل دانشگاه  33261191-117

 (4و  3 یداخل -)آموزش کل دانشگاه  33261685-117

 


