
 

  



 

 دانشگاه گنبدکاووس 1041سال  کارشناسی ارشد ناپیوسته دوره نام غیرحضوری نو دانشجویان  راهنمای ثبت | 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالبفهرست 
 3 ............................................................................................................................ نام اقدامات قبل از ثبت

 3 ............................................................................................... سالمت جسم و روان یها کارنامه افتیدر 

 0 ............................................................................................... یرحضور ینام غ از ثبتیه مدارک مورد نیته

 6 ..................................................................................................................................... نام اقدام به ثبت

 6 .............................................................................................................. یرحضور ینام غ گردش کار ثبت

 7 ............................................... (یفه عمومیان مشمول قانون خدمت وظی)دانشجو یلیت تحصیافت معافیدر 

 8 ............................................................................................................ رش دانشگاهیورود به سامانه پذ

 9 ........................................................................................................................ نام نه ثبتیپرداخت هز 

 14 .....................................................................................................................................ثبت اطالعات

 11 .................................................................................................................................... تعهدات دییتا

 11 ................................................................................................................................ مدارک یبارگذار 

 13 ........................................................................................................ نام العات ثبتاط یها افت برگهیدر 

 10 ................................................................................................... توسط کارشناسان یارسال جهت بررس

 11 ................................................................................................................. نام ت ثبتیافت برگه تثبیدر 

 16 .......................................................................................................................... نام پس از ثبتاقدامات 

 16 .............................................................................................................. ورود به سامانه جامع دانشگاه

 18 .......................................................................................................... ت انتخاب واحدیفرم تثب افتیدر 

 19 ........................................................................................................... ل پروندهیافت مدارک و تشکیدر 

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... اطالعات تماس

 

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

 نام استفاده نمایید. های کروم و یا فایرفاکس جهت انجام امور ثبتمرورگر ردد ازگ پیشنهاد می: 2 تذکر

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

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

حاوی از جمله شماره تماس ) خود جهت ارتباطات موثر دانشگاه با شما، در ثبت اطالعات تماسی :5تذکر 
 (، رایانامه و آدرس صحیح محل اقامت به همراه کدپستی دقت الزم را داشته باشید.رسان فعال پیام
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 نام اقدامات قبل از ثبت
 های سالمت جسم و روان  دریافت کارنامه

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

 نمایند.

 توجه به نکات ذیل ضروری است:

  applicant-the-.saorg.ir/registrationhttps://portalنام در سامانه:  ثبت .1
 https://portal.saorg.ir/physicalhealthکارنامه سالمت جسم دانشجویان:  .1
 al.saorg.ir/mentalhealthhttps://portکارنامه سالمت روان دانشجویان:  .3
 معتبر و در دسترس است. همراهو شماره  رایانامهازمند داشتن یثبت نام در سامانه، ن .0
و  یبعد یها ی. اطالع رساندییخود در سامانه ثبت نام نما یشخص رایانامهالزم است با شماره همراه و  .1

 .شود یانجام م یوارد شده توسط متقاض هیورود به سامانه، بر اساس اطالعات اول نیهمچن
و از تلفن همراه استفاده  دییاستفاده نما وتریکامپ ایبهتر است از لپ تاپ  ها فرم لیسهولت در تکم یبرا .6

 .دیینفرما
 .ابدی یم انیکارنامه، پا یو خروج یر یگیکد پ افتیبا در جسم و روان سالمت  های فرم کارنامه لیمراحل تکم .7
نام در  هنگام ثبت رایز ها را ذخیره نمایید،  را یادداشت فرمایید و کارنامه کد پیگیری حتمًا آنپس از دریافت  .8

 .دیینما یرا بارگذار  های سالمت جسم و روان کارنامه دیدانشگاه با نو دانشجویان رشیسامانه 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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 یرحضور ینام غ ثبت ازیمدارک مورد ن هیته

شده  هیاثر مهر، منگنه و هر گونه لکه ته ،یاضاف هیبدون حاش دیسف نهیزم 6*0 ای 3*0اسکن عکس تمام رخ  .1
 ؛(ستیقابل قبول ن ییشناسا یها کارت یاسکن عکس از رو) یدر سال جار 

 ؛صفحات شناسنامه یاسکن تمام .1
 ؛(پشت و رو) یاسکن کارت مل .3
 های سالمت جسم و روان؛ فایل یا تصویر کارنامه .0
 (برادراننظام وظیفه ) .1

 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 ( درفالت کو  کیپزش) بتیموقت هولوگرام دار بدون غ تیبرگ معاف 
o ؛بتیبرگ آماده به خدمت هولوگرام دار بدون غ ای 
o ؛(انصرافیدانشجوی ) برگ لغو معافیت تحصیلی یا 

 (تصویر کد رهگیریتصویر استعالم مدرک تحصیلی) .6
سامانه  یقاز طر  یکی،بصورت الکترون یمقاطع آمورش عال یبرا یلیتحص ییدیهتا یافتدر  ید)توجه داشته باش

 ( یباشدم میسر https://estelam.msrt.ir به آدرس یلیمدرک تحص استعالم
 مدارک تحصیلی .7

 ( که در آن معدل قید شده باشد؛لیسانساسکن اصل و یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی ) 

 31/60/1461تاریخ دانش آموختگی تا 
o فرم است اسکن الزم باشند،  شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی پذیرفته

 بارگذاری نمایند.را مدرک کارشناسی و معدل 
o با  31/46/1041ی درسی آنان تا آن دسته از پذیرفته شدگان نیم سال اول که همه واحد ها

موفقیت به اتمام برسد ولی زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان به هر علت)به شرطی که برای 
واحدی اخذ نکرده باشندو یا واحد درسی اخذ شده آنان  1041-1041نیمسال اول سال تحصیلی 

ز فرم تعهد فراغت اباشد، میتوانند اسکن  34/49/1041به صورت معرفی به استاد باشد(تا تاریخ 
 را بارگذاری نمایند.تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی 

o  آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته های
اندو حداکثر ( دانشجوی سال آخر بوده13/46/1041ایت غل 14/46/1041مورخ) تحصیلی اینترنتی

ه شده اند،دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است دانش آموخت 34/46/1041تا تاریخ 
با معدل 36/11/1466تا تاریخ  26تا  6فرم میانگین کل واحد های گذارنده آنان براساس اسکن 

 را بارگذاری نمایند. ثبت شده
o  حوزه  1فضال و طالب حوزه های علمیه الزم است،اسکن اصل مدرک دانش آموختگی سطح

 یت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان را بارگذاری نمایند؛های علمیه یا مرکز مدیر 
 

  فرم تایید فارغ التحصیالن رتبه اول دوره کارشناسیالزم است، اسکن اصل  شدگان رتبه اولپذیرفته 
 تایید شده دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی را بارگذاری نمایند؛

 یوسته الزم است اصل مدرک یا گواهی پایان تحصیالت دوره دوره کارشناسی ناپ  پذیرفته شدگان دوره
  کاردانی را نیز بارگذاری نمایند؛

https://estelam.msrt.ir/
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 اسکن حکم مرخصی ساالنه یا موافقت نامه کتبی و بدون قسد شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت .8

 

 ،دانش آموختگان رشته های دبیری از اداره آموزش و پرورش شهرستان محل تهعد و خدمت خویش 
 اصل موافقت نامه کتبی و بدون قید شرط را دریافت نمایند؛

 (انصرافی دانشجویاسکن فرم انصراف از تحصیل)  .9
  مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته)به استثنای پذیرفته شدگان دوره  روزانهدانشجویان دوره

ارشناسی ارشد سال که حق شرکت در آزمون ک 1044های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
را نداشتند(،می بایست فرم  انصراف قطعی از تحصیل را تا پایان مهلت مقرر ثبت نام آزمون  1041

 ( ارائه نمایند؛25/62/1461)تاریخ  1041کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
 دانشجویان سایر دورهانشگاه ها)به جز دوره روزانه( می بایست پس از اعالم نتایج نهایی و قبول در د

 نمایند؛ جدید از رشته قبلی خود انصراف قطعی داده و در هنگام ثبت نام فرم انصراف را ارائه
دریافت ( salamat.gov.irسامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا )فایل کارت اسکن واکسن دیجیتال کرونا را از  .14

 نمایید.

 

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

 اسکن گذرنامه دارای حداقل شش ماه مجوز اقامت .1
 اسکن دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران .1
اتباع و مهاجرین ،صادره از سوی اداره کل امور 1041اسکنکارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال  .3

 خارجی وزارت کشور؛
 آخرین کارت آمایش معتبر براساس اعالم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور؛ .0
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 نام به ثبت اقدام
 نام غیرحضوری گردش کار ثبت

 
 توجه به نکات ذیل ضروری است:

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

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

نام شما به  اید، درخواست ثبت کلیک نکرده(                                   ) کارشناس سالمت 

 .مبذول فرماییدشد، پس لطفًا دقت الزم را  نخواهدکارشناس پایش سالمت ارسال 

با توجه به نقص )کنترل مدارک، پذیرش الکترونیک و انتخاب واحد( ممکن است هر یک از کارشناسان  .0
نام را برگشت دهند، در این صورت الزم است تا با مراجعه  درخواست ثبت مدارک بارگذاری شده توسط شما

 ید.آها بر تر آن ها مطلع شده و در جهت رفع سریع از وجود نقص یادداشتبه بخش 
 

 

 

 

اطالعات  ،که تایید نهایی شده و شما با مراجعه به سامانه پذیرش میرسد به اتمامنام غیرحضوری زمانی  ثبت .1
 ورود به سامانه جامع دانشگاه را مشاهده کنید.
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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.

 دريافت معافيت تحصيلي )دانشجويان مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي(

مشمول نظام وظيفه مي باشد ميبايست هر چه سريع تر نسبت به اخذ معافيت تحصيلي  دانشجوي آقايي که

محل تحصيل و يا محل اقامت خود  (01خود با مراجعه به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک )پليس +

 .اقدام نمايد

سنجش  دانشجويان الزم است جهت اخذ معافيت تحصيلي باارائه کارنامه قبولي در آزمون هاي سازمان 

( محل دانشگاه 01آموزش کشور و يا سايت مرکز سنجش به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک )پليس +

قبولي يا محل سکونت جهت صدور معافيت تحصيلي مراجعه نمايند و پس از دريافت برگه معافيت 

 تصوير آن را در قسمت تعيين مدرک نظام وظيفه بارگذاري نمايند.

در زمان تحويل مدارک و تشکيل پرونده همراه با ساير مدارک به آموزش کل دانشگاه ضمنا اصل برگه را بايد 

 تحويل دهند.
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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 166، 1041سال  کارشناسی ارشدناپیوستهدوره نام نو دانشجویان  هزینه ثبت
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 اطالعات ثبت

ادرهای حاوی اطالعات را بررسی و در صورت (، ابتدا کیو مشخصات خانوادگ یا مشخصات شناسنامه) یصفحه بعد 1در 
 یدر انتها وقتوجود اشکال آنها را ویرایش کنید سپس به سراغ کادرهای خالی رفته و آنها را با اطالعات صحیح پر کنید 

اطالعات خود حتمًا دقت  شیرایدر ورود و و. )دیینما کیکل صفحه بعددکمه  یبر رو دینمود ثبتاطالعات را وارد و  یتمام
 (.دیعمل آور  الزم را به
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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

 ارشد یان ترم آخر دوره کارشناسیل دانشجویفرم تعهد فراغت از تحص .1
 کشور یها و موسسات آموزش عال گان در دانشگاهیآموزش را یایاز مزا یمند بهره یتقاضانامه برابرگ  .1
 دانشگاه گنبدکاووس یمنشور فرهنگ .3
 دانشگاه گنبدکاووس انیدانشجو یمرامنامه انضباط .0
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 مدارک یبارگذار 

باید مدارک را در بخش حال  م،یا آوردهرا نام غیرحضوری  ثبت ازیمدارک مورد ن ستیهمانطور که در ابتدا راهنما، ل
  ( نماییم.آپلودمربوط به خودشان بارگذاری )

 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 یبودن بارگذار  یار یاخت

 .دیینما کیکل صفحه بعددکمه  یک بر رومدار  یتماماسکن  یپس از بارگذار 
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 نام اطالعات ثبت یها برگه افتیدر 

 امضاء دیمدارک با ریپرونده همراه سا لیمدارک و تشک لیتحو زماندر  رایز  د،یر یبگ چاپنام را  اطالعات ثبت یها برگه
 .شوددانشگاه  آموزش کل لیها تحو برگه نیشده ا
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 توسط کارشناسان یجهت بررس ارسال

. ردیقرار گ یصحت آنها توسط کارشناسان دانشگاه مورد بررس دیشد با لیکه اطالعات توسط شما وارد و تکم هنگامیکه
 یباز شده بر رو پنجره هشدارسپس در  د،یینما کیکلبه کارشناس سالمت ارسال دکمه  یصفحه ابتدا بر رو نیپس در ا

 .کنید یککل دییتادکمه 
 .شود می ارسالبه شما  پیامک نیز قیطر از و ایجاد شده  نام ثبت یر 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:
به سامانه پذیرش  برگشت داده شده باشد، در این صورت مرحله درخواست کنندهداشته باشید و درخواست به 
متن درج شده توسط کارشناس را مطالعه کرده و در جهت رفع نقص سریعًا  یادداشتدانشگاه وارد شوید و از قسمت 

 اقدام فرمایید.
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 نام ثبت تیبرگه تثب افتیدر 

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

را چاپ نمایید تا به همراه  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  زمانسایر مدارک در 
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 نام پس از ثبت قداماتا
 به سامانه جامع دانشگاه ورود

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

( خود وارد سامانه شوید. وقتی برای اولین کد ملی) گذرواژه( و شماره دانشجویی) نام کاربریاز قسمت ورود به سامانه با 
شود که  شوید پنل تغییر گذرواژه به شما نمایش داده خواهد شد، پیشنهاد می وارد میدر 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 نمایید. سپس از قسمت  امور آموزشیروی بخش  میزکارپس از ورود به سامانه، با قرار گرفتن بر روی سربرگ 
در واقع فرم آن اقدام نمایید. ) PDFفرم تثبیت انتخاب واحد نسبت به صدور فرم تثبیت به صورت چاپی و یا دریافت 

 (باشد. تحصیلی میهای شما در این نیمسال  تثبیت انتخاب 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 1041 کارشناسی ارشد ناپیوستهدوره  نودانشجویان

 

 4داخلی  61733200766 – 61733207567و ثبت نام :   شماره تماس واحد پذیرش

 

 

 

 

 

 


