
 مزاحل ثبت نام شامل ثبت نام الکتزونیکی و ثبت نام حضوری میباشد:

 تضْزیَر اس عزیق سای25تزًٍیکی اس ثثت ًام الک .1

 

 :لغفا ًکات سیز را تا دقت کاهل هغالعِ ًواییذ

 . ّای دیگز هجتوع جذاً خَدداری ًواییذ ضة( تواس تگیزیذ. لغفا اس تواس تا ضوارُ 9)فقظ تا  09366074215جْت کسة اعالعات تیطتز تا تلفي 

 ساهاًِ ثثت"تا هزاجعِ تِ  1397/7/1تا  1397/6/25را اسکي ًوَدُ ٍ اس تاریخ  کلیِ پذیزفتِ ضذگاى لغفا هذارک هَرد ًیاس تِ ضزح سیز :ام الکتزونیکیثبت ن (الف

ًسثت تِ ثثت ًام اٍلیِ اقذام ٍ رسیذ ثثت ًام هَقت را دریافت ًواییذ ٍ  /registration/index.phphttp://puya.uog.ir/educ تا لیٌک"ًام ایٌتزًتی داًطجَیاى

 .در ٌّگام ثثت ًام حضَری ّوزاُ خَد داضتِ تاضیذ

 (دریافت راٌّوای ثثت ًام ایٌتزًتی )کلیک کٌیذ

 (هذارک السم جْت ثثت ًام ایٌتزًتی )هذارک سیز اسکي تْیِ ًوَدُ ٍ در جای خَاستِ ضذُ تارگذاری ًواییذ

 ِتواهی صفحات ضٌاسٌاه 

 ٍ(کارت هلی )پطت ٍ ر 

 هذرک دیپلن 

 ضْزیَرهاُ  یل ضزکت در اهتحاًاتاخذ ضذُ تاضذ. داًطجَیاًی کِ تِ دل 31/6/1397) گَاّی دٍرُ پیص داًطگاّی حتوا تایذ تا تاریخ  هذرک پیص داًطگاّی

هذرک هذکَر را ارائِ دٌّذ ، در غیز ایي صَرت ٍاجذ ضزایظ ثثت ًام  30/7/1397ٍ قثَلی قادر تِ ارائِ گَاّی ًویثاضٌذ تایذ هتعْذ ضًَذ کِ تا تاریخ 

  ًویثاضٌذ.(

 هذرک کارداًی 

http://puya.uog.ir/educ/registration/index.php
http://gonabad.ac.ir/images/97/reg97/7/help.pdf


 (ًشد تاًک رفاُ کارگزاى 67172155 فیص پزداختی جْت صذٍر کارت داًطجَیی، خذهات رفاّی، فزٌّگی، ٍرسضی )حساب ضوارُ .1

 ریال 200.000داًطجَیاى دٍرُ رٍساًِ هثلغ 

 ریال 500.000داًطجَیاى دٍرُ ضثاًِ)ًَتت دٍم( هثلغ 

 ًشد تاًک 55883862ریال )حساب ضوارُ  7.500.000ضْزیِ تِ هثلغ  الحساب داًطجَیاى پذیزفتِ ضذُ در دٍرُ ضثاًِ )ًَتت دٍم(: فیص پزداختی علی ٍیژُ .7

 )رفاُ کارگزاى

 هخصَظ داٍعلثیي کارهٌذ دٍلت: گَاّی هَافقت تذٍى قیذ ٍ ضزط .8

 (ریال )فیص پزداختی علی الحساب ضْزی7.500.000ِداًطجَیاى دٍرُ ضثاًِ: هثلغ  .9

 .ضْزیَر فعال خَاّذ گزدیذ 25اس تاریخ  ration/index.phphttp://puya.uog.ir/educ/regist آدرس ساهاًِ ثثت ًام

 :تذکز بسیار مهم

ّشیٌِ  ریال جْت 500.000ریال ٍ دٍرُ ضثاًِ تایذ هثلغ  200.000دٍرُ رٍساًِ هثلغ  هٌظَر صزفِ جَیی در ٍقت ٍ جلَگیزی اس اسدحام در رٍس ثثت ًام داًطجَیاى تِ*

در هحل  رفاُ کارگزاى ٍاریش ًوایٌذ سپس آى را اسکي ًوَدُ ٍ ٌّگام ثثت ًام ایٌتزًتی ًشد تاًک 67172155صذٍر کارت داًطجَیی ٍ خذهات رفاّی تِ حساب ضوارُ 

 .ّوزاُ دیگز هذارک تحَیل آهَسش ًوایٌذ خَاستِ ضذُ تارگذاری کزدُ ٍ اصل آى را در رٍس ثثت ًام حضَری تِ

ًشد تاًک رفاُ کارگزاى ٍاریش  55883862ضوارُ  ریال تِ عٌَاى علی الحساب ضْزیِ تِ حساب 7.500.000دٍم( السم است هثلغ  َیاى دٍرُ ضثاًِ )ًَتتداًطج **

زاُ دیگز هذارک تحَیل رٍس ثثت ًام حضَری تِ ّو ٌّگام ثثت ًام ایٌتزًتی در هحل خَاستِ ضذُ تارگذاری کزدُ ٍ اصل آى را در ًوایٌذ سپس آى را اسکي ًوَدُ ٍ

 .آهَسش ًوایٌذ

http://puya.uog.ir/educ/registration/index.php

