
 

 1399 ورودی سال پیوستهمقطع کارشناسی  تکمیل ظرفیتمرحله  پذیرفته شدگان  ثبت نام اطالعیه 

-اولیه پذیرفته رساند ثبت نام  یبه اطالع م   ،به کلیه پذیرفته شدگان گرامی  تیموفق  یو آرزو   ی قبول  کیتبر  ضمن

تارینترنتی)ا  ی رحضوریغبصورت  آزمون    باهای  شدگان در رشته از    1399  ماه  بهمن  8  تیلغا  ماه  بهمن  1  خی( 

م کلیانجام  لذا  مرفتهیپذ   ه ی شود.  رعا  ستیبایشدگان  ذ  تیضمن  تار   ل یموارد  سامانه  به    مشخص   یهاخیدر 

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

 . تحویل داده شودبه دانشگاه مدارک اصل  الزم است)غیرحضوری( 

 

 )اینترنتی(  غیرحضوریکات الزم در ثبت نام ن

مورد نیاز به    ری مدارک و بارگذا(  شوید  پذیرش  بخشوارد  )   ( erp.gau.ac.ir)  نشگاهآموزشی دا   سامانه ورود به    (1

 شرح ذیل: 

 اسکن اصل شناسنامه از همه صفحات  ✓

 )دو طرف(  ی اسکن اصل کارت مل ✓

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

 دوره متوسطه  انیموقت پا ی گواه ایاسکن اصل  ✓

 طه نمرات دوره متوس  زیاسکن ر ✓

 یدانشگاهشیدوره پ انیموقت پا ی گواه ایاسکن اصل  ✓

 یدانشگاهشیدوره پ ی لیارنامه تحصن کاسک ✓

 6.3.3 ی شدگان نظام آموزش رفتهیمخصوص پذ  یلیسوابق تحص ی اسکن گزارش کل ✓

 پلم یسال ماقبل د یگواه  ایاسکن مدرک و  ✓

 اطالعیه(   2بق بند )مطا یدانشگاه شیو پ پلم ید  یل یتحص  هید ییتأ  برگه حاوی کد رهگیریاسکن  ✓

)برای پذیرفته شدگان مشمول و    ت یکارت معاف  ایخدمت    انیشامل کارت پا  فه ی اسکن مدارک نظام وظ ✓

 شود(. اقدام می هی اطالع نیا 6و  5 در حال خدمت به ترتیب مطابق بند 

 کارمندان دولت  ی موسسه محل کار برا ایاداره  یموافقت کتب ای ساالنه  ی اسکن حکم مرخص ✓

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


 

 مدرک  نیدارندگان ا  یبرا  یک کارداناسکن مدر ✓

 آنها در سامانه ثبت نام  یو بارگذار ل ی مندرج در جدول ذ یام هفر هیو اسکن کل لی تکم ✓

 

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

 ها و موسسات آموزش عالی کشورانصرافی دانشگاهدانشجویان فعلی و 

 و ایثارگران ، رزمندگان 1شدگان منطقه اخذ تعهد از پذیرفته مخصوص فرم :(4دریافت نمونه فرم شماره ) 

 3و  2 مناطق هایسهمیه شدگاناخذ تعهد از پذیرفتهمخصوص فرم   :(5دریافت نمونه فرم شماره )

 های بدون آزمون(ل کتبی دیپلم )برای رشتهناقض معددارای ت شدگانپذیرفته تعهد برای  :(7نمونه فرم شماره )دریافت  

 شدگان کارمند فرم معرفی پذیرفته  :(12و  11دریافت نمونه فرم شماره )

 فرم مشخصات داوطلبان افغانی و عراقی شرکت کننده در آزمون سراسری   (: 15دریافت نمونه فرم شماره )

 6.3.3موزشی  شدگان نظام آفرم گزارش کلی سوابق تحصیلی مخصوص پذیرفتهدریافت نمونه  

 های صرفا با سوابق تحصیلی(  دیده در زلزله و سیل )رشتهدریافت گواهی تایید برای داوطلبانی آسیب

 فرم درخواست ثبت نام 

را  آنها    ،ناسک  هی ته  و پس از  لیمشخص شده را دانلود، تکم  های مدارک و فرم  ،پذیرفته شدگان  ه ی است کل  زمال*

سامانه  رنگ ند ینما  ی بارگذار  نام ثبت  در  صورت  به  مدارک  فا  ی.  هر  حجم  و  باشند  واضح    240از    شتریب    ل یو 

 .شد نبا تیلوبایک

آنها    د ییو تا  قیو تطب  پستیاصل مدارک به صورت    لیمنوط به تحو  گرامی  اندانشجوی  نام   شدن ثبت  ی طع** ق

 .باشد یمدانشگاه   یلیتکم  التی و تحص یتوسط کارشناس معاونت آموزش 

ارت  درگاه اینترنتی سامانه استعالم تاییدیه مدارک تحصیلی وزشدگان الزم است با مراجعه به  رفتهیپذ   هی کل(  2

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

 تحویل مدارک الزامی است.  ود مطابق تصویر زیر اقدام نمایند. ارائه کد رهگیری در زمان دانشگاهی خ

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%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/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%AB%D8%A8%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85.pdf
https://emt.medu.ir/


 

 

هزارتومان  ج  و هفتاد و پنمعادل پانصد    ال یر  000/750/5مبلغ    ستیبایم شده نوبت دوم    رفته یپذ   ان یدانشجو(  3

ثبت  یبه طور عل پرداخ  ق یاز طر)اینترنتی(    ی رحضورغی  نامالحساب در زمان  ادرگاه  و    ند ینما  زیوار  ینترنتیت 

ن  ستیبایم   هیشهر  یالباق امتحانات    ها سالمین  گریر در دیثابت و متغ  هی گردد. شهر  هیاول تسو  مسالیتا شروع 

 .دانشگاه خواهد بود  ی امنا اتیو مصوبات ه ی فناورو    قاتیتحق   ،مطابق دستورالعمل وزارت علوم

  ه ی ها انصراف دهند، مبلغ شهرنام و قبل از شروع کالس داز )نوبت دوم( چنانچه پس از ثبتپر هیشهر انیدانشجو* 

نم بازگردانده  ول یثابت  چنانچ  ریمتغ  هیشهر  یشود،  شد.  شروع کالس مسترد خواهد  از  انجام  ه پس  انصراف  ها 

 . شودیداده نم ت عود ی مبلغ  چیشود، ه

از    ی و خدمات آموزش   یی ثبت نام، کارت دانشجو  نه یهز  بابت   هزار تومان   کصد یمعادل    الیر  000/1/ 000مبلغ  (  4

گاه پرداخت  در  ق یاز طر)اینترنتی(    ی رحضورغی  نام  ثبت  زمان  در  دوم  نوبت  و   روزانه   از   اعم  شدگان رفتهیپذ   ه یکل

 مسترد نخواهد شد. شجو از ادامه ثبت نام انصراف دانو در صورت  گردد یاخذ م  ینترنتیا

الزم است پس از تایید نهایی ثبت نام و    ،قانون نظام وظیفه عمومی  سر مشمولشدگان پرفتهیپذ هی کل(  5

اساس   بر  دانشجویی،  شماره  ودریافت  آموزشی  معاونت  سایت  در  مندرج  تکمیلی  راهنمای  فیلم  و    تحصیالت 

 .  نمایند  اقدام و انجام مراحل آن تحصیلی  معافیت صدور درخواست تصویرنامه نسبت به دریافت  آموزشی راهنما

ت،  یدر حال خدمت مقدس سربازشدگان  رفتهی( پذ 6 ایید نهایی ثبت نام و دریافت شماره  الزم است پس از 

اساس   بر  تکمیلیدانشجویی،  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  سایت  در  مندرج  راهو    راهنمای  آموزشی    نمافیلم 

دریافت   به  معاف.  نمایند   ام اقد   تحصیلی   معافیت   صدور   درخواست  تصویرنامه نسبت  درخواست    ی لیتحص  ت یفرم 

به   دانشگاه  از  )کپصادره  مل  ی شناسنامه، کپ  یهمراه مدارک  قطعه    2و    یلیمدرک تحص  نیخر آ  یکپ  ،یکارت 

از دریرفته شده  پذ .  ند ینما  افت یخدمت را درمحل  از    ص یو نامه ترخارائه    10+  س یعکس(به پل نامه    افت یپس 

http://amoozesh.gau.ac.ir/detail.aspx?id=383
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/darkhast_moafiat_tahsili.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/darkhast_moafiat_tahsili.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/detail.aspx?id=383
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/darkhast_moafiat_tahsili.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/darkhast_moafiat_tahsili.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/darkhast_moafiat_tahsili.mp4


 

( مراجعه  سلطانیسرکار خانم  -4دانشگاه )ساختمان شماره    نیر مشمولبه کارشناس امو  خدمتمحل  از    صیترخ

   آنها انجام شود.   یثبت نام قطعمعرفی و   10تا جهت صدور معافیت تحصیلی دانشجویی به پلیس +

ظر(  7 تکمیل  مرحله  ورودی جدید  دانشجویان  واحد  انجام  انتخاب  دانشگاه  آموزشی  اداره خدمات  توسط  فیت 

دانشجوی و  شد  میخواهد  گرامی  در  ان  را  خود  دروس  هفتگی  برنامه  نامی  ثبت  مدارک  تحویل  از  پس  توانند 

 سامانه آموزشی مالحظه نمایند.

کل(  8 تار  دوم   مسالین   ی هاکالس   هی شروع  صورت 09/12/1399  خیاز  به  طریق    و  از  تدریس  مجازی  سامانه 

-کالس   ویدئوی آموزشی نحوه شرکت در. جهت دریافت  باشد   یم(  ir/vu/https://gau.ac.)ی دانشگاه  مجاز

 کلیک نمایید. های مجازی 

ارسال اسکن  پس از    کاریروز    دو در سامانه آموزشی ) ثبت نام  است پس از تایید نهایی    ( کلیه دانشجویان الزم9

آ   مدارک تایید درخواست  آموزشی(نو  دانشجویی    ها در سامانه  معاونت  به سایت  دانشجویی،  و دریافت شماره 

 . عاونت دانشجویی اینجا را کلیک نمایید جهت ورود به سایت م. مراجعه نمایند 

کل(  10 ارا  هی صحت  غمدارک  نام  ثبت  در  هر  )اینترنتی(    یرحضوریئه شده  در  و چنانچه  بوده  دانشجو  برعهده 

 .خواهد شد  یتلق  کنیدانشجو کان لم    یمحرز شود قبول ی رتیمرحله مغا

 

، داخلی  نظرنوکنده  خانمکار  سر   310  یداخل  01732251702،  01732251701  ی معاونت آموزش   تلفن تماس 

 سرکار خانم تربتی نژاد  347

 

 

 

 

 

https://gau.ac.ir/vu/
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_sherkat_dar_kelashaye_majazi.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_sherkat_dar_kelashaye_majazi.mp4
https://boostan.gau.ac.ir/intro.aspx
https://boostan.gau.ac.ir/intro.aspx
https://boostan.gau.ac.ir/intro.aspx


 

رشته های بدون آزمون )صرفا با سوابق تحصیلی(  مرحله تکمیل ظرفیت  ه ارسال مدارک پذیرفته شدگان نحو

   1399  ورودی بهمن ماه

صورت پستی صورت می گیرد و قطعی مت دانشجویان گرامی، تحویل مدارک ثبت نام به  ال و حفظ سبا توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا  

شدگان گرامی پس از تایید نهایی درخواست    است پذیرفته  الزمباشد. لذا    فرمها و مدارک ثبت نامی میشدن ثبت نام منوط به ارسال اصل  

ر هر مرحله مغایرتی  ل مدارک بر اساس جدول ذیل اقدام نمایند. در صورتی که دثبت نام در سامانه توسط کارشناس، نسبت به ارسال پستی اص

گردد. آخرین مهلت ارسال پستی    قبولی دانشجو لغو می  ،اصل مدارک ارسال شده مشاهده شود  بین مدارک ارائه شده در ثبت نام غیرحضوری و

 .  ی بر روی بسته پستی الزامی استدرج رشته قبولی و مقطع تحصیلباشد.    می  1399ماه    بهمن  15اصل مدارک  

خی گرگان،  پستی:  سآدرس  گرگان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  بهشتی،  شهید  شماره  ابان  معاونت    ،  4اختمان  دبیرخانه 

 . ،آقای مازندرانی 4199193191ت تکمیلی دانشگاه، کد پستی  الآموزشی و تحصی

 1399 بهمن ماه دیوروکارشناسی اصل مدارک مورد نیاز دانشجویان  

 مدرک  ردیف 

 سری(   سهفحات )کپی شناسنامه از تمام ص 1

 سری(  سهکپی کارت ملی ) 2

 قطعه(   12عکس پرسنلی جدید ) 3

 ( کارت پایان خدمت یا کارت معافیت  مدارک نظام وظیفه )شاملکپی   4

 اصل یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه 5

 ریز نمرات دوره متوسطه  6

 دانشگاهیگواهی موقت پایان دوره پیش اصل یا   7

 دانشگاهی دوره پیش  کارنامه تحصیلی 8

 مدرک و یا گواهی سال ماقبل دیپلم  9

 ینت خروجی حاوی کد رهگیری درخواست تاییدیه تحصیلیپر 10

 اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته  11

 ترنت فرم درخواست شناسه کاربر و رمز عبور این 12

 فرممرکزآماروکامپیوترازسایتمعاونتدانشجویی 13

 نام   ثبت  اطالعیه  1جدول بند  های تکمیل شده مندرج در  اصل کلیه فرم 14

 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی محل کار برای کارمندان دولت  15

 اره آموزش و پرورش کنندگان از سهمیه مربیان آموزشی و فرهنگیان ادنامه رسمی جهت استفادهمعرفی 16

 کد رهگیری   پرینت خروجی کارنامه سالمت حاوی  17

 اصل فرم درخواست ثبت نام  18

 


