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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 فرماید.  غیرحضورینام  مورد نیاز نسبت به ثبت 

 نام استفاده نماید. ثبتهای کروم و یا فایرفاکس جهت انجام امور  ردد از مرورگرگپیشنهاد می : 2  تذکر

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

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

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

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

 د.آموزش عالی خود اقدام نمای

 *** تهیه شود  یکد رهگیری حتمًا تصویر  از *** 

 

 

 

 

  

https://estelam.msrt.ir/
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 های سالمت جسم و روان  دریافت کارنامه 

وزارت علوم، تحقیقات    ( سجاد) نام در سامانه جامع امور دانشجویان  ملزم هستند تا با مراجعه و ثبت شدگان محترم  پذیرفته 
 های سالمت جسم و روان خود اقدام نمایند.نسبت به اخذ کارنامه  https://portal.saorg.ir و فناوری به آدرس 

 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/mentalhealthکارنامه سالمت روان دانشجویان:  .3
 معتبر و در دسترس است.  همراه شماره  و  رایانامهازمند داشتن یثبت نام در سامانه، ن .4
و   .5 همراه  با شماره  است  نما  یشخص   رایانامهالزم  نام  ثبت  در سامانه  رسان دی خود  اطالع  و   ی بعد  یها  ی. 

 . شود ی انجام م  یوارد شده توسط متقاض  هیورود به سامانه، بر اساس اطالعات اول  نیهمچن
و از تلفن همراه استفاده    د یاستفاده نما  شخصی   وتر یکامپ   ا یبهتر است از لپ تاپ    ها فرم   ل یسهولت در تکم  یبرا .6

 . دی نفرما
 . ابدی یم  انیکارنامه، پا یو خروج یر ی گیکد پ افت یبا در جسم و روان سالمت   هایفرم کارنامه  ل یمراحل تکم .7
ام در  نهنگام ثبت   رایز ها را ذخیره نماید،  را یادداشت فرماید و کارنامه پس از دریافت کد پیگیری حتمًا آن .8

 . دینما ی را بارگذار  های سالمت جسم و روانکارنامه  دی دانشگاه 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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 ی رحضور ینام غ ثبت  ازیمدارک مورد ن  هیته

شده در    هیاثر مهر، منگنه و هر گونه لکه ته  ،یاضاف  هیبدون حاش  دی سف  نهیزم   6*4  ای  3*4اسکن عکس تمام رخ   .1
 ؛(ست ی قابل قبول ن ییشناسا یهاکارت ی اسکن عکس از رو) یسال جار 

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

 غیر مشموالن  •
o  ؛ خدمت هوشمند انیارت پاکاسکن 
o ؛ دائم هوشمند تیارت معافکاسکن  ای 
o  خدمت دوره ضرورت؛  انیپا ی اسکن گواهیا 

 مشموالن  •
o ؛ آن  اعتبار مدت  ( درفالت کو  کیپزش )  بتیموقت هولوگرام دار بدون غ تیبرگ معاف 
o ؛ بتیبرگ آماده به خدمت هولوگرام دار بدون غ ای 
o ؛معافیت تحصیلیبرگ  یا 

ی در قبول نهایی    کارنامه  در دست داشتن  باتوانند  می   دانشگاه  به  مراجعه  بدون  مشموالن •
( 10+  سالکترونیک )پلی  خدمات  دفاتراز   یکی  به  1400ناپیوسته سال  آزمون کارشناسی ارشد  

و یا با مشاهده  مراجعه نمایند.  جدید  جهت صدور معافیت تحصیلی  خود  محل سکونت  
 .مراجعه نمایند epolice به سامانه( PDF -  ویدیو)دور معافیت تحصیلی ص راهنمای

 ؛(تصویر کد رهگیری)مدرک تحصیلی صویر استعالم  ت .6
 مدارک تحصیلی  .7

،  که در آن معدل قید شده باشد  (لیسانس)اسکن اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت کارشناسی   •
 ؛30/07/1400 تا  آموختگیتاریخ دانش 

o  باشند،  قادر به ارائه اصل یا گواهی پایان تحصیالت کارشناسی نمی به دالیلی    شدگانی کهپذیرفته
 ؛ را بارگذاری نمایندمدرک کارشناسی و معدل  فرم   اسکن است الزم 

o به    تی با موفق  ٧/١٤٠٠/ ٣٠آنان تا    یدرس  یسال اول که همه واحدها  مین  شدگانرفته یآن دسته از پذ
اول سال   مسالین  یکه برا  ی)به شرطآنان به هر علت    ل یزمان اعالم فراغت از تحص  ی اتمام برسد ول

 استاد باشد(   به  یاخذ شده آنان به صورت معرف  یواحد درس  ایاخذ نکرده باشند و    یواحد  ١٤٠٠-١٤٠١  یلیتحص
فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر دوره  د اسکن  تواننیباشد، م   ٣٠/٩/١٤٠٠  خیتا تار 

 ند. را بارگذاری نمای یكارشناس
o ی لیتحص  یهاه فرم انتخاب رشت لیو تکم  هیاول  جیکه در زمان اعالم نتا  یشدگانرفته ی آن دسته از پذ  

  ١٤٠٠/ ٣٠/٧  خیاند و حداکثر تا تار سال آخر بوده   یدانشجو(  ١٣/٦/١٤٠٠  تیلغا  ١٠/٦/١٤٠٠)مورخ    ینترنتیا
شده دانش  آخر   یدانشجو  ، اندآموخته  است    سال  الزم  و  شده  کل    نیانگیم فرم  اسکن  شناخته 

 ند. را بارگذاری نمای  با معدل ثبت شده  ٣0/١١/1399  خی تا تار   ٢0تا    0گذرانده آنان براساس    یا واحده
o   های  حوزه  2های علمیه الزم است، اسکن اصل مدرک دانش آموختگی سطح  حوزه فضال و طالب

 علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان را بارگذاری نمایند؛
  دوره کارشناسی   التحصیالن رتبه اولفارغ  فرم تاییدالزم است، اسکن اصل    شدگان رتبه اولپذیرفته  •

 ل اخذ کارشناسی را بارگذاری نمایند؛ تاید شده دانشگاه یا موسسه آموزش عالی مح 
دوره  پذیرفته  • تحصیالت  پایان  گواهی  یا  مدرک  اصل  است  الزم  ناپیوسته  کارشناسی  دوره  شدگان 

 ؛ کاردانی را نیز بارگذاری نمایند
 شرط سازمان متبوع  برای کارمندان دولت؛   بدون قید و نامه کتبی حکم مرخصی ساالنه یا موافقت اسکن  .8

https://vazifeh.police.ir/uploads/PublicHelp.mp4
https://services.epolice.ir/prtl/download/help.pdf
https://epolice.ir/military-services
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های دبیری از اداره آموزش و پرورش شهرستان محل تعهد و خدمت خویش،  شته آموختگان ردانش  •
 ؛ شرط را دریافت نمایند بدون قیدو نامه کتبی اصل موافقت 

 )دانشجوی انصرافی ) اسکن فرم انصراف از تحصیل  .9
 ی هاشدگان دورهرفتهیپذ  ی )به استثنامقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته    روزانهدانشجویان دوره   •

(، را نداشتند  ١٤٠٠ارشد سال    یکه حق شرکت در آزمون کارشناس  ١٣٩٩سال    وستهیارشد ناپ  یروزانه آزمون کارشناس
انصراف  بایست  می  پایان  را  از تحصیل  قطعی  فرم  کارشناس تا  آزمون  نام  ثبت  مقرر  ارشد    ی مهلت 
 ارائه نمایند؛ (25/02/1400تاریخ ) 1400سال  وستهیناپ

بایست پس از اعالم نتایج نهایی و قبولی در دانشگاه  می   )به جز دوره روزانه(ها  دانشجویان سایر دوره  •
 نام فرم انصراف را ارائه نمایند؛داده و در هنگام ثبتقطعی جدید از رشته قبلی خود انصراف 

 .نمایددریافت  (salamat.gov.ir)سامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونارا از  کرونا تال ی جیکارت واکسن دفایل  .10

 

 

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

 اسکن گذرنامه دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت؛ .1
 اسکن دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران؛ .2
، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین  1400انی دارای اعتبار در سال  اسکن کارت هویت ویژه اتباع غیرایر .3

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

 

  

https://salamat.gov.ir/
https://salamat.gov.ir/
https://salamat.gov.ir/
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 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  .1
کننده شامل صفح .2 درخواست  اطالعات مشخصات شناسنامه  ات مرحله  تعهدات،  ثبت  تاید  خانوادگی،  و  ای 

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

نام شما به کارشناس پایش سالمت  اید، درخواست ثبت کلیک نکرده (                                            )  سالمت  
 .مبذول فرمایدشد، پس لطفًا دقت الزم را   نخواهدارسال  

با توجه به نقص مدارک بارگذاری    ت و یا رفع نقص()پایش سالمت، احراز هویممکن است هر یک از کارشناسان   .4
  یادداشتنام را برگشت دهند، در این صورت الزم است تا با مراجعه به بخش  شده توسط شما درخواست ثبت

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

 

 

 

اطالعات    ، که تاید نهایی شده و شما با مراجعه به سامانه پذیرش   میرسد   به اتمام نام غیرحضوری زمانی  ثبت .5
 ورود به سامانه جامع دانشگاه را مشاهده کنید.

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 فرماید. 
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 گاهدانش رش یبه سامانه پذ ورود

کرده و وارد  مراجعه    http://erp.gonbad.ac.ir/Hermes  دانشگاه گنبدکاووس به آدرس   رش یجهت ورود به سامانه پذ
 . شویدبخش پذیرش  

 

  

http://erp.gonbad.ac.ir/Hermes
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 نامثبت  نه یهز   پرداخت

 باشد.تومان می هزار  85، 1400سال   کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره نام نو دانشجویان  هزینه ثبت 
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 اطالعات  ثبت

ادرهای حاوی اطالعات را بررسی و در صورت  ، ابتدا ک(یو مشخصات خانوادگ   یامشخصات شناسنامه)   ی صفحه بعد  2در  
  ی در انتها وقت وجود اشکال آنها را ویرایش کنید سپس به سراغ کادرهای خالی رفته و آنها را با اطالعات صحیح پر کنید  

  اطالعات خود حتمًا دقت  شی رایدر ورود و و) .  دی نما  کیکل  صفحه بعددکمه    ی بر رو  د ینمود  ثبت اطالعات را وارد و    یتمام 
 (.دیعمل آور الزم را به
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 تعهدات  تایید

 .د ی برو یو به صفحه بعد د یآنها را تا، هر کدام از تعهدات  ق یپس از مطالعه دق

 : دی نما  د یآنها را مطالعه و تا د یکه با ی تعهدات  ستیل

 ناپیوسته ارشد  کارشناسیگان یتعهد آموزش را  .1
 شور فرهنگی من .2
  مرامنامه انضباطی  .3
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 مدارک  ی بارگذار 

باید مدارک را در بخش مربوط  حال    م، یارا آوردهنام غیرحضوری  ثبت   از یمدارک مورد ن  ستیهمانطور که در ابتدا راهنما، ل
   .دنمای( آپلود)به خودشان بارگذاری 

  ی ها به معن عنوان بخش   یدر آن بخش و رنگ مشک  لیفا  یبودن بارگذار   ی اجبار   ی ها به معنرنگ قرمز عنوان بخش 
 . باشدی ها م در آن بخش  ل یفا یبودن بارگذار  ی ار یاخت

 . دینما  کیکل  صفحه بعد دکمه  ی مدارک بر رو  یتمام اسکن  ی پس از بارگذار 
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 ناماطالعات ثبت یهابرگه   افتیدر 

  امضاء   د یمدارک با  ریپرونده همراه سا  لیمدارک و تشک  لی تحو  زماندر    را یز   د، ی ر یبگ  چاپنام را  اطالعات ثبت   ی هابرگه
 . شوددانشگاه  آموزش کل ل یها تحوبرگه  نی شده ا
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 توسط کارشناسان یجهت بررس ارسال

.  ردیقرار گ  ی صحت آنها توسط کارشناسان دانشگاه مورد بررس   دیشد با  لی که اطالعات توسط شما وارد و تکم   هنگامیکه 

باز    پنجره هشدار سپس در    د،ینما  کیکل  به کارشناس سالمتارسال  دکمه    ی صفحه ابتدا بر رو  نیپس در ا

 .کنید  یک کل دیی تادکمه  ی شده بر رو
 . شودمی   ارسالبه شما  پیامک نیز ق یطر از و  ایجاد شده  نامثبت  ی ر ی کد رهگپس از تاید 

پس از تاید 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 کننده و درخواست به  داشته باشید  

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

دانشگاه    یعنوان دانشجو شده و به  کاملشده  نام غیرحضوری پذیرفته نام به انتها برسد، ثبتهنگامیکه گردش کار ثبت 
 د شد.  ی گنبدکاووس شناخته خواه

را چاپ نماید تا به همراه سایر    نامبرگه تثبیت ثبت الزم است که برای بار آخر به سامانه پذیرش دانشگاه مراجعه کرده و  
 دانشگاه تحویل دهید.  آموزش کلتحویل مدارک و تشکیل پرونده آنرا به   زمانمدارک در 
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 نام پس از ثبت داماتاق
 به سامانه جامع دانشگاه  ورود

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

خود وارد سامانه شوید. وقتی برای اولین  (  کد ملی)   گذرواژهو    (شماره دانشجویی)   نام کاربریاز قسمت ورود به سامانه با  
شود که  شوید پنل تغییر گذرواژه به شما نمایش داده خواهد شد، پیشنهاد می وارد می در سامانه  خود    به میز کاربار  

 گذرواژه خود را تغییر دهید. 

 

  

http://erp.gonbad.ac.ir/
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 انتخاب واحد  تیفرم تثب  افتیدر 

کلیک نماید. سپس از قسمت فرم   امور آموزشیروی بخش    میزکارروی سربرگ    پس از ورود به سامانه، با قرار گرفتن بر
در واقع فرم تثبیت ) آن اقدام نماید.    PDFتثبیت انتخاب واحد نسبت به صدور فرم تثبیت به صورت چاپی و یا دریافت  

 (باشد. های شما در این نیمسال تحصیلی میانتخاب واحد لیست درس
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 پرونده لیمدارک و تشک  افتیدر 

  تحویل مدارک و تشکیل پرونده  نحوه و زمانهای اطالع رسانی،  متعاقبًا از طریق وبگاه دانشگاه و همچنین سایر روش 
 .اعالم خواهد شد دانشگاه گنبدکاووس  1400سال   کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره  نودانشجویان
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 ( 4و  3داخلی  - ناماداره پذیرش و ثبت ) 017-33266700

 ( 4و  3داخلی  -  ناماداره پذیرش و ثبت) 017-33267507
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