
 

 9911 مقطع کارشناسی ورودی سال آزمون باپذیرفته شدگان رشته های ثبت نام اطالعیه 

-اولیه پذیرفتهرساند ثبت نام یبه اطالع م ،به کلیه پذیرفته شدگان گرامی تیموفق یو آرزو یقبول کیتبر ضمن

 2911 ماهآبان  21 تیلغا ماه آبان 21 خی( از تارینترنتی)ا یرحضوریغرت بصوآزمون  باهای شدگان در رشته

سامانه به  مشخص یهاخیدر تار لیموارد ذ تیضمن رعا ستیبایشدگان مرفتهیپذ هیشود. لذا کلیانجام م

پس از ثبت نام اولیه . ندیو نسبت به ثبت نام خود اقدام نما جعهمرا (erp.gau.ac.irآموزشی دانشگاه )

مدارک و نحوه ارائه اصل )زمان  تحویل داده شوددانشگاه  بهمدارک اصل  الزم است)غیرحضوری( 

 متعاقبا اعالم خواهد شد(.

 

 )اینترنتی( غیرحضورینکات الزم در ثبت نام 

سمت راست صفحه وارد بخش آموزشی شده و از آنجا گزینه پذیرش را ) (erp.gau.ac.ir) آموزشی دانشگاه سامانهورود به   (2

 و بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح ذیل:( انتخاب نمایید

 اسکن اصل شناسنامه از همه صفحات 

 طرف()دو  یاسکن اصل کارت مل 

 گرفته شده باشد( ی)عکس در سال جار یاسکن عکس پرسنل 

  دوره متوسطه انیموقت پا یگواه ایاسکن اصل 

 نمرات دوره متوسطه زیاسکن ر 

  یدانشگاهشیدوره پ انیموقت پا یگواه ایاسکن اصل 

 یدانشگاهشیدوره پ یلیاسکن کارنامه تحص 

 3.9.9 یظام آموزششدگان نرفتهیمخصوص پذ یلیسوابق تحص یاسکن گزارش کل 

  پلمیسال ماقبل د یگواه ایاسکن مدرک و 

  اطالعیه(  1)مطابق بند  یدانشگاه شیو پ پلمید یلیتحص هیدییتأ برگه حاوی کد رهگیریاسکن 

 برای پذیرفته شدگان مشمول و  تیکارت معاف ایخدمت  انیشامل کارت پا فهیاسکن مدارک نظام وظ(

 شود(.اقدام می هیاطالع نیا 3و  5 در حال خدمت به ترتیب مطابق بند

https://erp.gau.ac.ir/Dashboard.aspx?param=CD526395AA56F2965C8DEC59F595C950317FF89C592D34BD02A4978382DE08105ADB899B97E27E2034F7A1F3E4BF20BE93013CBC6D9F2DC66384CDBA44518226
https://erp.gau.ac.ir/Dashboard.aspx?param=CD526395AA56F2965C8DEC59F595C950317FF89C592D34BD02A4978382DE08105ADB899B97E27E2034F7A1F3E4BF20BE93013CBC6D9F2DC66384CDBA44518226
https://erp.gau.ac.ir/Dashboard.aspx?param=CD526395AA56F2965C8DEC59F595C950317FF89C592D34BD02A4978382DE08105ADB899B97E27E2034F7A1F3E4BF20BE93013CBC6D9F2DC66384CDBA44518226
https://erp.gau.ac.ir/Dashboard.aspx?param=CD526395AA56F2965C8DEC59F595C950317FF89C592D34BD02A4978382DE08105ADB899B97E27E2034F7A1F3E4BF20BE93013CBC6D9F2DC66384CDBA44518226


 

 کارمندان دولت یموسسه محل کار برا ایاداره  یموافقت کتب ایساالنه  یاسکن حکم مرخص 

 مدرک نیدارندگان ا یبرا یاسکن مدرک کاردان 

 آنها در سامانه ثبت نام یو بارگذار لیمندرج در جدول ذ یفرم ها هیو اسکن کل لیتکم 

 

ها و موسسات عالی داخل و خارج از کشور و التحصیالن دانشگاهفرم اخذ تعهد از فارغ :(1دریافت نمونه فرم شماره )

 ها و موسسات آموزش عالی کشوردانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاه

 ، رزمندگان و ایثارگران2شدگان منطقه اخذ تعهد از پذیرفته مخصوص فرم :(4دریافت نمونه فرم شماره )

 9و  1 مناطق هایسهمیه شدگانپذیرفتهاخذ تعهد از مخصوص فرم  :(5دریافت نمونه فرم شماره )

 های بدون آزمون(دارای تناقض معدل کتبی دیپلم )برای رشته شدگانپذیرفته تعهد برای :(7دریافت نمونه فرم شماره )

 شدگان کارمندفرم معرفی پذیرفته :(11و  11دریافت نمونه فرم شماره )

 ننده در آزمون سراسریفرم مشخصات داوطلبان افغانی و عراقی شرکت ک (:15دریافت نمونه فرم شماره )

 3.6.6شدگان نظام آموزشی دریافت نمونه فرم گزارش کلی سوابق تحصیلی مخصوص پذیرفته

 دیده در زلزله و سیل دریافت گواهی تایید برای داوطلبانی آسیب

 دریافت فرم درخواست شناسه کاربری و رمز عبور جهت استفاده از خدمات اینترنتی دانشگاه.

 فرم درخواست ثبت نام

را در آنها  ،اسکن هیته و پس از لیمشخص شده را دانلود، تکم هایمدارک و فرم ان،یدانشجو هیالزم است کل*

 تیلوبایک 142از  شتریب  لیو واضح باشند و حجم هر فا ی. مدارک به صورت رنگندینما یبارگذار نامثبت سامانه

 .نباشد

 دییو تا قیو تطب یاصل مدارک به صورت حضور لیمنوط به تحو گرامی اندانشجوی نام شدن ثبت یطع** ق

 .باشدیم یلیتکم التیو تحص یآنها توسط کارشناس معاونت آموزش

درگاه اینترنتی سامانه استعالم تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت شدگان الزم است با مراجعه به رفتهیپذ هیکل( 1

نسبت به درخواست ارسال تاییدیه مدارک دیپلم/پیش  https://emt.medu.irآموزش و پرورش به آدرس 

 صویر زیر اقدام نمایند. ارائه کد رهگیری در زمان تحویل مدارک الزامی است. دانشگاهی خود مطابق ت

http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/form%201.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/form%204.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/form%205.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/form%207.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/form%2011_12.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/form%2015.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/gozaresh%20savabegh.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/%D8%B3%DB%8C%D9%84%20%D9%88%20%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/BSC%2099/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85.pdf
https://emt.medu.ir/


 

 

هزارتومان و هفتاد و پنج معادل پانصد  الیر 222/052/5مبلغ  ستیبایشده نوبت دوم م رفتهیپذ انیدانشجو( 9

و  ندینما زیوار ینترنتیدرگاه پرداخت ا قیاز طر)اینترنتی(  یرحضورغی نامالحساب در زمان ثبت یبه طور عل

 هاسالمین گریر در دیثابت و متغ هیگردد. شهر هیاول تسو مسالیتا شروع امتحانات ن ستیبایم هیشهر یالباق

 .دانشگاه خواهد بود یامنا اتیو مصوبات ه یفناورو  قاتیتحق ،مطابق دستورالعمل وزارت علوم

 هیها انصراف دهند، مبلغ شهرو قبل از شروع کالسنام داز )نوبت دوم( چنانچه پس از ثبتپرهیشهر انیدانشجو* 

ها انصراف انجام مسترد خواهد شد. چنانچه پس از شروع کالس ریمتغ هیشهر یشود، ولیثابت بازگردانده نم

 .شودیداده نم عودت یمبلغ چیشود، ه

از  یخدمات آموزش و ییثبت نام، کارت دانشجو نهیهز هزار تومان بابت کصدیمعادل  الیر 222/222/2مبلغ ( 4

درگاه پرداخت  قیاز طر)اینترنتی(  یرحضورغی نام ثبت درزمان دوم نوبت و روزانه از اعم شدگانرفتهیپذ هیکل

 مسترد نخواهد شد. انصراف دانشجو از ادامه ثبت نامو در صورت  گرددیاخذ م ینترنتیا

استعالم دانشگاه از سازمان وظیفه پس از دریافت پاسخ  ،شدگان پسر مشمولرفتهیپذ هیکلثبت نام ( 5

عمومی ناجا قطعی خواهد شد و در هر مرحله ای از تحصیل که بر اساس اعالم این سازمان مغایرتی در وضعیت 

 آید.نظام وظیفه گزارش شود، از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری به عمل می

 تیفرم درخواست معافیل مدارک، در زمان تحو ستیبایم یدر حال خدمت مقدس سربازشدگان رفتهی( پذ3

و  یلیمدرک تحص نیخرآ یکپ ،یکارت مل یشناسنامه، کپ ی)کپهمراه مدارک صادره از دانشگاه را به  یلیتحص

پس از پذیرفته شده . ندینما افتیخدمت را درمحل از  صیو نامه ترخارائه  22+ سیبه پل قطعه عکس( 1

سرکار خانم  -4دانشگاه )ساختمان شماره  نیامور مشمولبه کارشناس  خدمتمحل از  صینامه ترخ افتیدر



 

آنها انجام  یثبت نام قطعمعرفی و  22تا جهت صدور معافیت تحصیلی دانشجویی به پلیس +( مراجعه سلطانی

 شود. 

 لیدر زمان تحو یکیثبت نام الکترون انیفرم مشخصات کامل شده پس از پا نتیمدارک و پر هیاصل کل هیارا( 0

اصل  لیمنوط به تحو دالورودیجد اندانشجوی نامشدن ثبت  یقطعاست.  یالزام یصورت حضورمدارک به 

 .باشدیم یلیتکم التیو تحص یآنها توسط کارشناس معاونت آموزش دییو تأ قیمدارک و تطب

ه برعهده دانشجو بوده و چنانچه در هر مرحل)اینترنتی(  یرحضوریمدارک ارائه شده در ثبت نام غ هیصحت کل( 1

 .خواهد شد یتلق کنیدانشجو کان لم  یمحرز شود قبول یرتیمغا

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید توسط اداره خدمات آموزشی دانشگاه انجام خواهد شد و دانشجویان ( 1

توانند پس از تحویل مدارک ثبت نامی برنامه هفتگی دروس خود را در سامانه آموزشی مالحظه گرامی می

 نمایند.

سامانه و به صورت مجازی از طریق 14/21/2911 خیاز تار یلیاول تحص مسالین یهاکالس هیشروع کل (22

 .باشد یم https://gau.ac.ir/vuآموزش مجازی دانشگاه به آدرس 

 از پسکاری  روز دو) آموزشی سامانه در نام ثبت نهایی تایید از پس است الزم دانشجویان کلیه( 22

 سایت به دانشجویی، شماره دریافت و( آموزشی سامانه در آنها درخواست تایید و اولیه نام ثبت

 .نمایید کلیکرا اینجا دانشجویی معاونت سایت به ورود جهت. نمایند مراجعه دانشجویی معاونت

 

، نظرنوکنده خانمسرکار  922 یداخل 22091152021، 22091152022 یشتلفن تماس در معاونت آموز

 سرکار خانم تربتی نژاد 940داخلی 

 

 

https://gau.ac.ir/vu/
https://boostan.gau.ac.ir/

