
 هزاحل ثبت نام شاهل ثبت نام الکتزونیکی و ثبت نام حضوری هیباشد:

 تؽْزیَر اس عزیك عای25تزًٍیىی اس ثثت ًام الى .1

 ()تزاعاط تزًاهِ سهاًثٌسی پائیي صفحِ جاری 1397/7/1ثثت ًام حضَری اس  .2

 ًؾاًی هىاى ثثت ًام حضَری: گٌاتاز، اًتْای ذیاتاى غفاری، ًثؼ هیساى عزتاس، عاذتواى هعاًٍت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی هجتوع آهَسػ عالی

 

 :لغفا ًىات سیز را تا زلت واهل هغالعِ ًواییس

 . ّای زیگز هجتوع جساً ذَززاری ًواییس ؽة( تواط تگیزیس. لغفا اس تواط تا ؽوارُ 9)فمظ تا  09366074215جْت وغة اعالعات تیؾتز تا تلفي 

ًام ایٌتزًتی  عاهاًِ ثثت"تا هزاجعِ تِ  1397/7/1تا  1397/6/25را اعىي ًوَزُ ٍ اس تارید  ولیِ پذیزفتِ ؽسگاى لغفا هسارن هَرز ًیاس تِ ؽزح سیز :ام الکتزونیکیثبت ن (الف

ًغثت تِ ثثت ًام اٍلیِ السام ٍ رعیس ثثت ًام هَلت را زریافت ًواییس ٍ زر ٌّگام ثثت ًام  /registration/index.phphttp://puya.uog.ir/educ تا لیٌه"زاًؾجَیاى

 .حضَری ّوزاُ ذَز زاؽتِ تاؽیس

 (زریافت راٌّوای ثثت ًام ایٌتزًتی )ولیه وٌیس

 (هسارن السم جْت ثثت ًام ایٌتزًتی )هسارن سیز اعىي تْیِ ًوَزُ ٍ زر جای ذَاعتِ ؽسُ تارگذاری ًواییس

 ِتواهی صفحات ؽٌاعٌاه 

 ٍ(وارت هلی )پؾت ٍ ر 

 هسرن زیپلن 

 ؽْزیَرهاُ ٍ لثَلی لازر  یل ؽزوت زر اهتحاًاتاذذ ؽسُ تاؽس. زاًؾجَیاًی وِ تِ زل 31/6/1397) گَاّی زٍرُ پیؼ زاًؾگاّی حتوا تایس تا تارید  هسرن پیؼ زاًؾگاّی

  هسرن هذوَر را ارائِ زٌّس ، زر غیز ایي صَرت ٍاجس ؽزایظ ثثت ًام ًویثاؽٌس.( 30/7/1397تِ ارائِ گَاّی ًویثاؽٌس تایس هتعْس ؽًَس وِ تا تارید 

 هسرن وارزاًی 

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


 (ًشز تاًه رفاُ وارگزاى 67172155 فیؼ پززاذتی جْت صسٍر وارت زاًؾجَیی، ذسهات رفاّی، فزٌّگی، ٍرسؽی )حغاب ؽوارُ .1

 ریال 200.000زاًؾجَیاى زٍرُ رٍساًِ هثلغ 

 ریال 500.000زاًؾجَیاى زٍرُ ؽثاًِ)ًَتت زٍم( هثلغ 

 (رفاُ وارگزاى ًشز تاًه 55883862ریال )حغاب ؽوارُ  7.500.000ؽْزیِ تِ هثلغ  الحغاب زاًؾجَیاى پذیزفتِ ؽسُ زر زٍرُ ؽثاًِ )ًَتت زٍم(: فیؼ پززاذتی علی ٍیضُ .7

 هرصَؿ زاٍعلثیي وارهٌس زٍلت: گَاّی هَافمت تسٍى لیس ٍ ؽزط .8

 (ریال )فیؼ پززاذتی علی الحغاب ؽْزی7.500.000ِزاًؾجَیاى زٍرُ ؽثاًِ: هثلغ  .9

 .ؽْزیَر فعال ذَاّس گززیس 25اس تارید  ration/index.phphttp://puya.uog.ir/educ/regist آزرط عاهاًِ ثثت ًام

 :تذکز بسیار ههن

ّشیٌِ صسٍر وارت  ریال جْت 500.000ریال ٍ زٍرُ ؽثاًِ تایس هثلغ  200.000زٍرُ رٍساًِ هثلغ  هٌظَر صزفِ جَیی زر ٍلت ٍ جلَگیزی اس اسزحام زر رٍس ثثت ًام زاًؾجَیاى تِ*

زر هحل ذَاعتِ ؽسُ تارگذاری  رفاُ وارگزاى ٍاریش ًوایٌس عپظ آى را اعىي ًوَزُ ٍ ٌّگام ثثت ًام ایٌتزًتی ًشز تاًه 67172155زاًؾجَیی ٍ ذسهات رفاّی تِ حغاب ؽوارُ 

 .ّوزاُ زیگز هسارن تحَیل آهَسػ ًوایٌس وززُ ٍ اصل آى را زر رٍس ثثت ًام حضَری تِ

ًشز تاًه رفاُ وارگزاى ٍاریش ًوایٌس عپظ آى  55883862ؽوارُ  ریال تِ عٌَاى علی الحغاب ؽْزیِ تِ حغاب 7.500.000زٍم( السم اعت هثلغ  َیاى زٍرُ ؽثاًِ )ًَتتزاًؾج **

 .زاُ زیگز هسارن تحَیل آهَسػ ًوایٌسرٍس ثثت ًام حضَری تِ ّو ٌّگام ثثت ًام ایٌتزًتی زر هحل ذَاعتِ ؽسُ تارگذاری وززُ ٍ اصل آى را زر را اعىي ًوَزُ ٍ

 جسٍل سهاًثٌسی سیز تا زر زعت زاؽتي هسارن سیز تِ عاذتواى هعاًٍت آهَسؽی تز اعاط 4/7/1397لغایت  1/7/1397ولیِ پذیزفتِ ؽسگاى اس تارید  نام حضوری: ب( ثبت

 . ؼ السام ًوایٌسذَی هجتوع ٍالع زر اًتْای ذیاتاى غفاری هزاجعِ ًوَزُ ٍ ًغثت تِ تىویل ثثت ًام

 رشته های ثبت نامی تاریخ مزاجعه ایام هفته ردیف

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


 هٌْسعی هعسى، هٌْسعی عثیعت، هٌْسعی عوزاى ، ستاى ؽٌاعی، ستاى ٍ ازتیات اًگلیغی، آهار، ریاضیات ٍ وارتززّا، علَم ٍ هٌْسعی تاغثاًی 1397/07/1 یىؾٌثِ 1

 حمَق، هسیزیت تاسرگاًی، هٌْسعی هىاًیه ، سهیي ؽٌاعی، هٌْسعی هَاز ٍ هتالَرصی 1397/07/2 زٍؽٌثِ 2

 آهَسػ ستاى اًگلیغی، ، هٌْسعی ؽیوی، هٌْسعی تزق، تاعتاًؾٌاعی 1397/07/3 عِ ؽٌثِ 3

 هٌْسعی واهپیَتز، هٌْسعی صٌایع، هسیزیت صٌعتی، ؽیوی عوَهی 1397/07/4 چْارؽٌثِ 4 

 .لطفا اس مزاجعه قبل اس تاریخ اعالم شذه اکیذا خودداری فزماییذ

 :مذارک السم جهت ثبت نام حضوری

 ًغرِ وپی 1اصل گَاّی زٍرُ هتَعغِ تِ ّوزاُ  .1

 ًغرِ وپی 3اصل گَاّی زٍرُ پیؼ زاًؾگاّی تِ ّوزاُ  .2

 ًغرِ وپی 1وارًاهِ زٍرُ هتَعغِ تِ ّوزاُ  .3

 ًغرِ وپی 1وارًاهِ زٍرُ پیؼ زاًؾگاّی تِ ّوزاُ  .4

 ًغرِ وپی اس تواهی صفحات 2اصل ؽٌاعٌاهِ تِ ّوزاُ  .5

 ًغرِ وپی اس پؾت ٍ رٍی آى 1اصل وارت هلی تِ ّوزاُ  .6

 (لغعِ 7تْیِ ؽسُ زر عال جاری )تزازراى  3×4ؽؼ لغعِ عىظ توام رخ  .7

 )یا وارت هعافیت زر صَرت زارا تَزى هسرن ٍضعیت ًظام ٍظیفِ ٍیضُ تزازراى )وارت پایاى ذسهت .8

 فزم رعیس ثثت ًام هَلت زریافتی اس عاهاًِ ثثت ًام ایٌتزًتی زاًؾجَیاى .9

 (ریال 500.000ریال ٍ زاًؾجَیاى زٍرُ ؽثاًِ هثلغ  200.000فیؼ پززاذتی صسٍر وارت زاًؾجَیی ٍ ذسهات رفاّی )زاًؾجَیاى زٍرُ رٍساًِ هثلغ  اصل .10

 ریال 7.500.000فیؼ پززاذتی علی الحغاب ؽْزیِ زٍرُ ًَتت زٍم تِ هثلغ  اصل :(ؽسُ زر زٍرُ ؽثاًِ )ًَتت زٍم ٍیضُ زاًؾجَیاى پذیزفتِ .11

 ًغرِ وپی 1زر صَرت زاؽتي هسرن وارزاًی: اصل هسرن ٍ یا گَاّی زٍرُ وارزاًی تِ ّوزاُ  .12

 ًغرِ وپی 1زافی ٍ اذزاجی( تِ ّوزاُ اصل هسرن ٍ یا گَاّی زاًؼ آهَذتگی زر زٍرُ هعازل وارزاًی )ٍیضُ زاًؾجَیاى اًص .13

 ًغرِ وپی 1اصل حىن هزذصی عاالًِ یا هَافمت رعوی ٍ تسٍى لیس ٍ ؽزط )ٍیضُ زاٍعلثیي وارهٌس زٍلت( تِ ّوزاُ  .14

 .گززیس تاؽٌس زر غیز ایٌصَرت ثثت ًام ًرَاٌّس 20/12/1396ّا تایس زارای حىن اًصزاف لثل اس تارید  زاًؾجَیاى اًصزافی زٍرُ رٍساًِ زاًؾگاُ .15



 .تاییذیه تحصیلی بزای کلیه دانشجویان در گناباد و محل مجتمع صادر می گزدد

 (گزدد به اخذ معافیت تحصیلی اقذام کننذ )در محل ثبت نام مجتمع انجام می + نسبت01نامه به دفتز خذمات الکتزونیک پلیس بزادران السم است با اخذ معزفی کلیه

 .ٍ ٌّگام ثثت ًام حضَری تحَیل ًوایٌس را زریافت ٍ هَارز هزتَط را پز وززُ زاًؾجَیاى فایلْای هٌسرج زر لیٌه

 (.زاًلَز فزم اعالعات فززی زاًؾجَ )ّوِ پذیزفتِ ؽسگاى تایس ایي فزم را تىویل ًوایٌس

 (زر آسهَى عزاعزی )هرصَؿ زاًؾجَیاى رٍساًِ 3ٍ  2زاًلَز فزم اذذ تعْس اس پذیزفتِ ؽسگاى عْویِ هٌاعك 

 (ٍ رسهٌسگاى ٍ ایثارگزاى زر آسهَى عزاعزی )هرصَؿ زاًؾجَیاى رٍساًِ 1زفتِ ؽسگاى هٌغمِ زاًلَز فزم اذذ تعْس اس پذی

 زاًلَز فزم اذذ تعْس اس زاًؾجَیاى اًصزافی

 ()هبالغ به ریال 79-79رودیهای سال تحصیلی د( جدول شهزیه هقطع کارشناسی دوره نوبت دوم)شبانه( و

 گزٍُ آهَسؽی ًام هَعغِ
ؽْزیِ ثاتت ّز ًیوغال 

 تحصیلی

 ؽْزیِ هتغیز ّز ٍاحس زرعی

ؽْزیِ زرٍط عولی، آسهایؾگاّی ٍ وارگاّی تزای 

 ّز عاعت اجزا زر ّفتِ

ؽْزیِ ّز ٍاحس پزٍصُ زر صَرت ٍجَز 

 عوَهی زر تزًاهِ آهَسؽی

 پایِ

 (ًظزی)

اصلی ٍ 

 ترصصی

 (ًظزی)

هجتوع آهَسػ 

 عالی گٌاتاز

 1369000 274000 411000 342000 228000 2510000 علَم اًغاًی

عایز گزٍُ ّای 

 آهَسؽی
2851000 228000 377000 456000 342000 1369000 

 (نشد بانک رفاه کارگزان 00888855ریال )حساب شماره  000110111شهزیه به مبلغ  الحساب دانشجویان پذیزفته شذه در دوره شبانه )نوبت دوم(: فیش پزداختی علی ویژه

 .: شهزیه ثابت تا پایان تحصیل، ثابت بوده و تغییز نخواهذ کزد0تبصزه

 .درصذ نسبت به سال قبل افشایش می یابذ 01ذاکثز تا : شهزیه متغیز هزسال به تشخیص هیات رئیسه ح5تبصزه

http://gonabad.ac.ir/images/97/reg97/7/info.pdf
http://gonabad.ac.ir/images/97/reg97/7/sahmiye.pdf
http://gonabad.ac.ir/images/97/reg97/7/razmande.pdf
http://gonabad.ac.ir/images/97/reg97/7/enserafi.pdf
http://gonabad.ac.ir/images/97/reg97/7/enserafi.pdf


 :تذکزات بسیار هْن

 داًشجَیاى دٍرُ رٍساًِ در صَرت اًصزاف یا اخزاج، هشوَل پزداخت ّشیٌِ لغَ تعْذ آهَسش رایگاى هصَب ٍسارت خَاٌّذ شذ. .1

 ٍجَد ًذارد.سبش اهکاى تغییز رشتِ داخلی ٍ اًتقال تَأم با تغییز رشتِ بز اساس کارًاهِ  .2

 اًتقال در ًیوسال اٍل ٍ دٍم هَافقت ًخَاّذ کزد.ایي هجتوع بِ ّیچ عٌَاى با تقاضای هْواى ٍ  .3

 


