
 

 0911-0011تحصیلی  سالبر اساس سوابق تحصیلی )معدل(  کارشناسی ارشد شدگانپذیرفتهثبت نام  اطالعیه

 شدگانپذیرفته اولیهرساند ثبت یبه اطالع م ،شدگان گرامیبه کلیه پذیرفته تیموفق یو آرزو یقبول کیتبر ضمن

 هیشود. لذا کلیم انجام 2911 ماه دی 12 تیلغا ماه دی 12 خیاز تاراینترنتی( به صورت غیرحضوری ) کارشناسی ارشد

 (erp.gau.ac.irآموزشی دانشگاه )سامانه مشخص به  یهاخیدر تار لیموارد ذ تیضمن رعا ستیبایشدگان مرفتهیپذ

 (.کلیک نمایید ویدئوی آموزشی مراحل ثبت نام اینترنتیجهت دریافت ) .ندیو نسبت به ثبت نام خود اقدام نما جعهمرا

 ارسال به نسبت کارشناس، توسط سامانه در نام ثبت درخواست نهایی تایید از پس گرامی شدگانپذیرفته

  .نمایند اقدام موارد مندرج در همین اطالعیه اساس بر مدارک اصل پستی

 

 نکات الزم در ثبت نام غیرحضوری )اینترنتی(

به شرح  و بارگذاری مدارک مورد نیاز (گزینه پذیرش را انتخاب نمایید) (erp.gau.ac.irآموزشی دانشگاه ) سامانهورود به   (2

 ذیل:

 نامه ابطال معافیت قانون وظیفه عمومی و برای دانشجویان پسر مشمول  یاصل مدرک کارشناس تصویر

  تحصیلی مقطع کارشناسی

  آموختگان کارشناسی ناپیوستهکاردانی برای دانشتصویر اصل مدرک 

 حاتیاصل شناسنامه از همه صفحات در صورت وجود توض تصویر 

 (دو طرف) یاصل کارت مل تصویر 

 (گرفته شده باشد یعکس در سال جار) یعکس پرسنل تصویر 

 کارمندان دولت یموسسه محل کار برا ایاداره  یموافقت کتب ایساالنه  یحکم مرخص تصویر 

 یشده باشد، برا دیق یکه در آن معدل مقطع کارشناس یمدرک ایو  زنمراتیر ایموقت  نامهیفرم گواه تصویر 

که مدرک دانشنامه دارند  یانیدانشجو) نشده است دیاند و در آن معدل قگرفته یکه دانشنامه کارشناس یانیدانشجو

 (.دهند لیو در روز ارائه اصل مدارک تحو ندینما هیته یبرابر اصل در دفاتر اسناد رسم ینسخه کپ کیحتماً 

 شدگان مشمول و در حال خدمت پذیرفتهبرای ) تیکارت معاف ایخدمت  انیشامل کارت پا فهیمدارک نظام وظ تصویر

 (.شوداقدام می هیاطالع نیا 2و  4 به ترتیب مطابق بند

 و بارگذاری آنها در سامانه ثبت نام ذیل مندرج در جدولهای تکمیل و اسکن کلیه فرم 

 

https://erp.gau.ac.ir/Hermes.html
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_nahveye_sabtenam_daneshjooyan_novorood.mp4
https://erp.gau.ac.ir/Hermes.html


 
 

 هاالتحصیالن رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاهفرم تایید فارغ (1شماره  فرمدریافت 
 شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نیستندنمونه فرم مدرک کارشناسی و معدل برای آن دسته از پذیرفته (2شماره  فرمدریافت 

 شوند(التحصیل میفارغ 93/22/2911فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی )که تا تاریخ  (3دریافت فرم شماره 

 شدگان دوره روزانه(مندی از مزایای آموزش رایگان )پذیرفتهبرگ تقاضانامه بهره (4دریافت فرم شماره 

 فرم درخواست ثبت نامدریافت 
. مدارک ندینما یبارگذار ثبت نام را در سامانهآنها  ،اسکن هیته و پس از لیود، تکممشخص شده را دانل هایمدارک و فرم ان،یدانشجو هیالزم است کل* 

 .نباشد تیلوبایک 143از  شتریب  لیو واضح باشند و حجم هر فا یبه صورت رنگ

معاونت آموزشی و ** قطعی شدن ثبت نام دانشجویان گرامی منوط به تحویل اصل مدارک به صورت حضوری و تطبیق و تایید آنها توسط کارشناس 

 باشد.تحصیالت تکمیلی می

دانشجو  یمحرز شود قبول یرتیبرعهده دانشجو بوده و چنانچه در هر مرحله مغا یرحضوریشده در ثبت نام غ هیمدارک ارا هیصحت کل ***

 خواهد شد. یتلق کنیکان لم 

به  تومان هزار هشتصد و بیست و هشتمعادل  الیر 333/183/8 مبلغ ستیبایشده نوبت دوم مرفتهیپذ انیدانشجو( 1

 هیشهر باقیماندهو  پرداخت نمایند ینترنتیا درگاه پرداخت قیاز طر یرحضورغی نامدر زمان ثبتالحساب صورت علی

 .گردد هیاول تسو مسالیتا شروع امتحانات ن ستیبایم

ثابت  هیها انصراف دهند، مبلغ شهرکالسنام و قبل از شروع داز )نوبت دوم( چنانچه پس از ثبتپرهیشهر انیدانشجو* 

 یمبلغ چیها انصراف انجام شود، همسترد خواهد شد. چنانچه پس از شروع کالس ریمتغ هیشهر یشود، ولیبازگردانده نم

 .شودیبازپس داده نم

 هیاز کل یو خدمات آموزش ییثبت نام، کارت دانشجو نهیهز هزار تومان بابت صدکیمعادل  الیر 333/333/2مبلغ ( 9

و  گرددیاخذ م ینترنتیدرگاه پرداخت ا قیاز طر یرحضورغی نامثبت زمان در دوم نوبت و روزانه از اعم شدگانرفتهیپذ

 مسترد نخواهد شد. انصراف دانشجو از ادامه ثبت نامدر صورت 

الزم است پس از تایید نهایی ثبت نام و دریافت  ،قانون نظام وظیفه عمومی شدگان پسر مشمولرفتهیپذ هیکل( 4

 فیلم آموزشی راهنماو  راهنمای مندرج در سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیشماره دانشجویی، بر اساس 

 . نمایند اقدام و انجام مراحل آن تحصیلی معافیت صدور درخواست نامه تصویرنسبت به دریافت 

الزم است پس از تایید نهایی ثبت نام و دریافت شماره ، یدر حال خدمت مقدس سربازشدگان رفتهی( پذ2

نسبت به  فیلم آموزشی راهنماو  راهنمای مندرج در سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلیدانشجویی، بر اساس 

صادره از دانشگاه به  یلیتحص تیفرم درخواست معاف. نمایند اقدام تحصیلی معافیت صدور درخواست نامه تصویردریافت 

http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/MSc99/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%201.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/MSc99/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%202.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/MSc99/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%203.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/MSc99/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%204.pdf
http://amoozesh.gau.ac.ir/files/file/MSc99/%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/detail.aspx?id=383
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


 
و ارائه  23+ سیبه پل قطعه عکس( 1و  یلیمدرک تحص نیخرآ یکپ ،یکارت مل یشناسنامه، کپ یهمراه مدارک )کپ

به کارشناس  خدمتمحل از  صینامه ترخ افتیپس از درپذیرفته شده . ندینما افتیخدمت را درمحل از  صینامه ترخ

تا جهت صدور معافیت تحصیلی دانشجویی ( مراجعه سلطانیسرکار خانم  -4دانشگاه )ساختمان شماره  نیامور مشمول

 آنها انجام شود.  یثبت نام قطعمعرفی و  23به پلیس +

و  7و  6های و انتخاب واحد با تاخیر در تاریخ 32/21/2911تاریخ  11انتخاب واحد دانشجویان ورودی  زمان (6

می باشد. لذا کلیه دانشجویان الزم است پس از تایید نهایی درخواست ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی  8/21/2911

های مذکور به سامانه آموزشی دانشگاه مراجعه و نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند. جهت اطالعات در تاریخ

 مراجعه نمایید.  دریافت شماره دانشجوییو  ویدئوی آموزشی انتخاب واحدبیشتر می توانید به 

سامانه تدریس مجازی از طریق  و به صورت 31/21/2911 خیاز تار یلیاول تحص مسالین یهاکالس هیشروع کل( 7

های ویدئوی آموزشی نحوه شرکت در کالسجهت دریافت  .باشد یم( /https://gau.ac.ir/vu)مجازی دانشگاه 

 کلیک نمایید. مجازی

درخواست تاییدیه  نسبت به دریافت شماره دانشجویی،الزم است پس از  کارشناسی ارشد( دانشجویان پذیرفته شده 8

ویدئوی جهت دریافت  .برای دریافت راهنما اینجا کلیک نمایید. اقدام نمایند طع کارشناسیزنمرات مقتحصیلی و ری

 کلیک نمایید. آموزشی نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی

روز پس از ثبت نام اولیه و تایید درخواست  یکالزم است پس از تایید نهایی در سامانه آموزشی )دانشجویان کلیه ( 1

جهت ورود به سایت . معاونت دانشجویی مراجعه نمایند سایتبه و دریافت شماره دانشجویی،  ها در سامانه آموزشی(نآ

 .معاونت دانشجویی اینجا را کلیک نمایید

 

 نحوه ارسال مدارک پذیرفته شدکان مقطع کارشناسی ارشد

-مدارک ثبت نام به صورت پستی صورت میبا توجه به شیوع ویروس کرونا و حفظ سالمت دانشجویان گرامی، تحویل 

شدگان گرامی پس از تایید باشد. لذا الزم است پذیرفتهگیرد و قطعی شدن ثبت نام منوط به ارسال اصل مدارک می

نهایی درخواست ثبت نام در سامانه توسط کارشناس، نسبت به ارسال پستی اصل مدارک بر اساس جدول ذیل اقدام 

ر هر مرحله مغایرتی بین مدارک ارائه شده در ثبت نام غیرحضوری و اصل مدارک ارسال شده نمایند. در صورتی که د

باشد. بر روی ماه می 11بهمن  93گردد. آخرین مهلت ارسال پستی اصل مدارک مشاهده شود، قبولی دانشجو لغو می

 بسته پستی درج رشته قبولی الزامی است.

http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_entekhab_vahed_dar_samaneye_amoozeshi_daneshgah.mp4
http://amoozesh.gau.ac.ir/majazi/amoozesh_nahveye_daryaft_shomareye_daneshjouei.mp4
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، دبیرخانه معاونت آموزشی و 0دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساختمان شماره آدرس پستی: گرگان، خیابان شهید بهشتی، 

 تحصیالت تکمیلی، آقای مازندرانی

 

 0911اصل مدارک مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 

 مدرک ردیف

 کپی شناسنامه از تمام صفحات )سه سری( 2

 کپی کارت ملی )سه سری( 1

 قطعه( 21پرسنلی جدید )عکس  9

 کپی مدارک نظام وظیفه )شامل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت( 4

 اصل مدرک کاردانی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته 2

 اصل مدرک کارشناسی 6

7 
دانشجویانی که دانشنامه کارشناسی فرم گواهینامه موقت یا ریزنمرات و یا مدرکی که در آن معدل مقطع کارشناسی قید شده باشد، برای 

 .گرفته اند و در آن معدل قید نشده است

 فرم مرکز آمار و کامپیوتر از سایت معاونت دانشجویی 8

 اطالعیه ثبت نام 2های تکمیل شده مندرج در جدول بند اصل کلیه فرم 1

 حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی محل کار برای کارمندان دولت 23

 پرینت خروجی کارنامه سالمت حاوی کد رهگیری 22

 اصل فرم درخواست ثبت نام 21

 یسرکار خانم فالح 112 یداخل 32791122731، 32791122732 یتلفن تماس در معاونت آموزش


