
 مجتمع آموزش عالی گنابادن کلیه دانشجویاقابل توجه 

 

  ( 00110 )    0011)نیمسال اول هتذکرات در خصوص انتخاب واحد ترم آیند

واحد  00( بیشتر از 0011مهر، در ترم آینده)شوند( مشروط 999)99دومدانشجویانی که در ترم  دانشجویان مشروطی:

 توانند انتخاب واحد نمایند.نمی

 

این دانشجویان به لحاظ ، شوند( مشروط 999)99دومترم با احتساب دانشجویانی که  دانشجویان سه ترم مشروطی:

جهت ادامه تحصیل،  ،باشدمی 01شوند، فقط دانشجویان سه ترم مشروطی که معدل کل آنان باالترمحسوب میاخراج #آموزشی 

درخواست ادامه تحصیل خود  کمیسیون موارد خاص،  (portal.saorg.ir) سجاد با ورود به سامانه 0011ردادماهم01تا بایستی می

 .(باشندسیون موارد خاص آقای داورپناه می)کارشناس کمی.ارائه نمایند تا در آن کمیسیون بررسی شود 0011اول   سالنیمبرای را 

 

معدل  ی کهشوند، فقط دانشجویاناین دانشجویان به لحاظ آموزشی اخراج محسوب می ترم مشروطی: چهاردانشجویان 

یا واحد( 01کاردانی)#واحد بتوانند  00کنند با حداکثر بینی میو پیشباشد می 01از  کل آنان باالتر

کمیسیون   (portal.saorg.ir) سجاد با ورود به سامانه 0011مردادماه01تا  بایستیمیبگیرند، واحد( 001کارشناسی)#

 شود.ارائه نمایند تا در آن کمیسیون بررسی  0011اول   سالنیمبرای درخواست ادامه تحصیل خود را  موارد خاص،

 

با مراجعه به پورتال  0011ردادماهم91تا دانشجو باید  :شوندنمیفارغ التحصیل  0011تا شهریور که  96دانشجویان ورودی 

درخواست افزایش سنوات "فرم ، قسمت درخواستهای آموزشی، نسبت به تکمیل ی، از بخش آموزش(pooya.uog.ir) دانشجویی خود

 .اقدام نمایندانتخاب واحد نسبت به و صدور مجوز ، تکمیل نمایند و پس از تأیید نهایی 0011اولبرای نیم سال را  " 01و 9ترم

 

این دانشجویان برای اینکه بتوانند در ترم  :شوندنمیفارغ التحصیل  0011تا شهریور که  و ماقبل 99دانشجویان ورودی 

کمیسیون   (portal.saorg.ir) سجاد با ورود به سامانه  0011مردادماه01تا  بایستی( انتخاب واحد کنند، می0011مهرآینده)

نمایند تا در آن  قداماخود ( .معافیت تحصیلی 3    .درخواست افزایش سنوات0     .درخواست ادامه تحصیل0  )، نسبت به ثبت: موارد خاص

 (باشندسیون موارد خاص آقای داورپناه می)کارشناس کمی. .نمایند اقدام انتخاب واحدنسبت به  توانندمی آن،موافقت با کمیسیون بررسی شود، و پس از 

یهمان م، تمدیدمیهمانی، یمیهمان  متقاضیی که قابل توجه دانشجویان

 بوده اند از طریق سامانه کشوری  انتقالو دایم 

با مراجعه به پورتال شده است،  موافقتبا درخواست دانشجو در سامانه فوق  اگر    (:0011ماهمرداددهه سوم مرحله پنجم)

فرم تأیید دروس تکمیل نسبت به  ،درخواستهای آموزشیقسمت ، ی، از بخش آموزش(http://pooya.uog.ir) نشجویی خوداد

و از سامانه سجاد درخواست داده و موافقت  میهمان شوند د)برای دانشجویانی که برای اولین بار می خواهنهای میهمانی سامانه سجاد درخواست

و  تکمیل نمایند 0011برای نیم سال اول، میهمان بوده اند( در ترم های قبلدانشجویانی که برای )تمدیدمیهمانی#فرم و یا ( نهایی شده است

 .دانشگاه گناباد نسبت به صدور نامه مجوز دروس میهمانی به دانشگاه مقصد اقدام خواهد کرد، پس از تأیید نهایی

اخذ   5از دانشگاه گناباد طبق فرآیند مرحلهقبل از انتخاب واحد هر نیمسال برای دانشجویان میهمان باید مجوز اخذ دروس را )الزم به یادآوری است که 

 ادامه در صفحه بعد                            اخذشده بدون مجوز، پذیرفته نخواهد شد.(نمایند در غیراینصورت دروس 



 :تذکرات

با ورود به  0011ماه بایستی اردیبهشتمی انتقال یا و دایم میهمان تمدیدمیهمانی، میهمانی، متقاضی دانشجویانکلیه :0تذکر* 

 .کرده اندمینسبت به ثبت درخواست خود اقدام  (portal.saorg.ir)سجاد سامانه

 0011ماهمرداد91 موظف هستند تانام در این سامانه، های قبل میهمان بوده اند، عالوه بر ثبتترمدانشجویانی که در :0تذکر*  

 استدرخوپیگیر باشند، در غیر اینصورت، با  ،های میهمان شده خود در پورتال آموزشی دانشگاه گناباددر خصوص ثبت نمرات ترم

 .موافقت نخواهد شدآنان در ترم آینده  نهایی

 واهدکردمیهمانی ثبت خدانشجو، یا تمدیدمیهمانی، در پورتال آموزشی  نهایی با میهمانیدانشگاه گناباد بعد از موافقت  :3تذکر* 

نی بایستی نامه انصراف از میهما می دانشجو درصورت انصراف از میهمانی ؛اه گناباد انتخاب واحد کنددانشگ تواند درو دانشجو نمی

 خود را از دانشگاه مقصد، ارائه کند تا بتواند در دانشگاه گناباد، انتخاب واحد نماید.

 شبانه)نوبت دوم( عالوه برپرداخت نمایند، دانشجویان باید شهریه  ،دانشگاه مقصد دردانشجویان در دوران میهمانی،  :0*تذکر

 رانیز پرداخت می کنند. پرداخت کامل شهریه در دانشگاه مقصد، هزینه شهریه ثابت در دانشگاه گناباد 

و موافقت نهایی انجام شده است، موظفند دروس باقیمانده را بر اساس سرفصل اند بوده میهمان دائم دانشجویانی که متقاضی : 9*تذکر

 نماید. مشورتدر گناباد با مدیرگروه خود  دانشگاه گناباد ارائه شده است را در دانشگاه مقصد اخذ کنند، در این مورد دانشجو که دررشته خود 

با مراجعه به پورتال دانشجویی باید شده است، دانشجو موافقت نهایی با آن  اند و بودهانتقال دانشجویانی که متقاضی  :6*تذکر

 تسویه حساب دانشجویان#، قسمت درخواستهای آموزشی، نسبت به تکمیل فرم ی، از بخش آموزش(http://pooya.uog.ir) خود

 هد بود.خوا و تسویه حساب نماید؛ ارسال مدارک دانشجو به دانشگاه جدید منوط به دریافت نامه از دانشگاه مقصداقدام انتقالی 

 .در دانشگاه مقصد،گذرانده باشندترم میهمانی را 0 می بایستی ،در حالت عادیانتقال قاضی مت دانشجویان :7*تذکر

 

 :*تقویم میهمانی

 تیرماه 05تاثبت نظر دانشگاه مبدا -9               ماه هر سال ثبت درخواست دانشجو در اردیبهشت -0

 تا پایان مردادماهثبت نظر دانشگاه مقصد و اعالم نتیجه نهایی از طریق همان سامانه،  -3

 0011شهریور 6تا   پورتال دانشجویی( در درصورت موافقت نهایی میهمانی)ثبت درخواست مجوز دروس میهمانی یا تمدید -0

 0011شهریور 31تا نام ترم جدید به دانشگاه مقصد و ثبتدانشجو و مراجعه  به دانشگاه مقصد از گناباد ارسال مجوز دروس -5

 0011مرداد91تا  پس از تأیید نمرات، دانشجو از دانشگاه مقصد پیگیر ارسال نمرات به دانشگاه گناباد باشد. ؛پایان هر ترم -6

 

 یادآوری:

 رسانی خواهد شد.اطالعو کانالهای دانشگاه  (gonabad.ac.ir) سایت دانشگاه گناباد( و pooya.uog.ir) دانشجوهای تکمیلی در پورتال آموزشی اطالعیه*

 

امور  و برای پیگیری می باشدنیاز به مراجعه حضوری نرای ثبت درخواست و انجام کلیه امور آموزشی ا توجه به شرایط کرونایی بب**

 :در تماس باشید و با کارشناس مرتبط با درخواست خود را دریافت نمایید های دانشگاهتلفناره از لینک زیر شم زشی می توانیدآمو

https://docs.google.com/spreadsheets/d/0_lTCDC_3ui0ySfO3Q_XDh59tJkHq3pJUFAMk1GksdyQ/edit#gid=1 
 

 مجتمع آموزش عالی گناباد{ یآموزشمدیریت امور}

http://pooya.uog.ir/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_lTCDC_3ui4ySfO3Q_XDh59tJkHq3pJUFAMk0GksdyQ/edit#gid=0

