
  

  0911-0011سال آزمون  با یرشته هاکارشناسی شدگان  رفتهیثبت نام پذکار گردش 

 تاريخ  رديف

 ماه آبان 11از  ( و مطالعه دقيق اطالعيه ثبت نام غيرحضوريamoozesh.gau.ac.irمراجعه به سايت معاونت آموزشي دانشگاه ) 1

  مذکور سازي مدارك و مستندات بر اساس اطالعيهآماده 1

 ( را انتخاب نماييد سمت راست صفحه وارد بخش آموزشي شده و از آنجا گزينه پذيرش( )erp.gau.ac.irمراجعه به سامانه آموزشي ) 3
 آبان ماه 11ماه لغايت  آبان 11از 

 تكميل مراحل ثبت نام و بارگذاري مستندات مورد نياز و ارسال درخواست ثبت نام 4

 دانشگاهثبت نام و پذيرش بررسي پرونده ارسالي توسط کارشناس  5
شدگان اطالع رساني خواهد شد، لذا الزم است در فواصل زماني مختلف به سامانه پذيرفتهبه صورت يادداشت به و پذيرش * موارد نقص توسط کارشناس ثبت نام 

 هاي احتمالي اقدام و مجددا درخواست خود را ارسال نماييد.مراجعه و نسبت به رفع نقص
 پس از ارسال درخواست

شدگان نقص پرونده از طريق سامانه به اطالع پذيرفته)موارد  و دريافت شماره دانشجوييتوسط کارشناس دانشگاه تاييد نهايي درخواست  6

 شود، لذا الزم است در اسرع وقت نسبت به رفع نقص اقدام و درخواست مجددا ارسال شود(رسانده مي
ارسال درخواست ساعت پس از  41حداکثر 

 )در صورت عدم وجود نقص(

نامه نامه دانشجويي و پرسشاطالعات دانشجو، پرسشهاي )( و تكميل فرم//:boostan.gau.ac.irhttpمراجعه به سايت معاونت دانشجويي ) 7

 (براساس راهنماي پرتال معاونت دانشجوييپيشينه ورزشي( و در صورت نياز به خوابگاه )در صورت بازگشايي( تكميل فرم درخواست خوابگاه )
 آبان ماه 11ماه لغايت  آبان 13از 

 (الزامي استارائه فرم در زمان ثبت نام حضوري )(  //:boostan.gau.ac.irhttpاز سايت معاونت دانشجويي )چاپ فرم مرکز آمار و کامپيوتر  1
زمان ثبت نام حضوري متعاقبا اعالم خواهد 

 شد.

مراجعه و نسبت به تشكيل  http://bp.swf.irدانشجويان متقاضي وام و خوابگاه جهت ثبت نام در پرتال دانشجويان صندوق رفاه به آدرس  1

 (دانشجويان کارشناسي راهنماي پرتال صندوق رفاهپرونده اقدام نمايند )

-نام و دريافت شمارهنهايي ثبتپس از تاييد

 11)آخرين مهلت درخواست  دانشجويي

 آبان ماه(

و سالمت  (https://portal.saorg.ir/mentalhealthنامه هاي سالمت روان )مراجعه به سامانه سازمان امور دانشجويان و تكميل پرسش 11

 (اوي کد رهگيري در زمان ثبت نام حضوري الزامي استارائه پرينت خروجي کارنامه سالمت ح( )https://portal.saorg.ir/physicalhealthجسم )
پس از تاييد نهايي ثبت نام و دريافت شماره 

 دانشجويي

 زمان متعاقبا اعالم خواهد شد. مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوري و تحويل اصل مدارك 11

 زمان متعاقبا اعالم خواهد شد. هاي مجازي دانشگاهشرکت در جلسه معارفه و کارگاه آشنايی با سامانه آموزشی و سامانه کالس 11

 زمان متعاقبا اعالم خواهد شد. انجام انتخاب واحد دانشجويان توسط اداره خدمات آموزشی دانشگاه 13

 زمان متعاقبا اعالم خواهد شد. (https://gau.ac.ir/vuها به صورت غیرحضوري از طريق سامانه آموزش دانشگاه )شرکت در کالس 14
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