
 مجتمع آموزش عالی گنابادن کلیه دانشجویاقابل توجه 

  ه:تذکرات 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

 را ارائه نمایند تا در آن کمیسیون بررسی شود.

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 0011ردادماهم01تا  بایستیمیبگیرند، واحد( 001کارشناسی)#

 درخواست ادامه تحصیل خود را ارائه نمایند تا در آن کمیسیون بررسی شود. 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 ، تأیید نهاییتکمیل نمایند و پس از  0011برای نیم سال اولرا  " 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  0011ردادماهم01تا  بایستی( انتخاب واحد کنند، می0011مهرآینده)

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

 .نمایند اقدام انتخاب واحدنسبت به  می توانند آن،موافقت با کمیسیون بررسی شود، و پس از 

 ،تمدیدمیهمانی، یمیهمان  متقاضی انقابل توجه دانشجوی

  سجاد از طریق سامانه کشوری  انتقالو میهمان دایم 

 :نقل و انتقاالت برای استفاده از خدمات سامانه

نام صورت ، پیش ثبت(portal.saorg.ir) باید در سامانهسایت سازمان امور دانشجویان، سامانه سجاد، با ورود به   مرحله اول:

)این  .است(درج شده ،نام و استفاده از آن در صفحه اول سامانه فوق.)راهنمای ثبتکاربری و کلمه عبور دریافت شودگیرد و نام 

 وسامانه کشوری است و چنانچه پرونده سالمت را در ابتدای ورود به دانشگاه تکمیل کرده اید از همان کدکاربری و رمز عبور استفاده کنید، 

 وده اید از همان سایت اقدام کنید(چنانچه رمز را فراموش نم

 .، باید مراحل تکمیل پروفایل شامل تکمیل اطالعات شخصی و تحصیلی، انجام شود(portal.saorg.ir) سجاد با ورود به سامانه مرحله دوم:

تحصیلی سال نیمو چارت رشته متناسب با بررسی کارنامه مشورت بامدیرگروه و یا با دانشجو با  :(0011ماه)اردیبهشتمرحله سوم

      یاداشت نماید.را ،   0011برای نیم سال اول و دوم دروس مورد نظر خود، 

، (portal.saorg.ir) سامانه سجادبا ورود به ، 0011خرداد  01تا  اردیبهشت 01دانشجو از  (:ماهاردیبهشتمرحله چهارم)

 درخواست پیگیر، سامانه سجاداز طریق همان و  دریافت  کدپیگیری#و  نموده ثبت ،درخواست مورد نظر خود را از منوی خدمات

 .خود باشد



 ادامه در صفحه بعد

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

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

 د)برای دانشجویانی که برای اولین بار می خواهنمیهمانیو یا درخواست  میهمان بوده اند( در ترم های قبلدانشجویانی که برای )تمدیدمیهمانی#

به صدور نامه مجوز دروس دانشگاه گناباد نسبت ، تکمیل نمایند و پس از تأیید نهایی 0011برای نیم سال اول(  میهمان شوند

ه گناباد از دانشگابرای هر نیمسال )الزم به یادآوری است که حتماً دانشجویان میهمان باید مجوز اخذ دروس را .میهمانی به دانشگاه مقصد اقدام خواهد کرد

 اخذ نمایند در غیراینصورت دروس اخذشده بدون مجوز، پذیرفته نخواهد شد.(  9طبق فرآیند مرحله

 :تذکرات

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

 .نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند (portal.saorg.ir)سجاد سامانه

 0011ماهمرداد91 موظف هستند تانام در این سامانه، ثبتهای قبل میهمان بوده اند، عالوه بر دانشجویانی که در ترم: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

م کلیه پس از اتما، نیست # میهمانی و انتقالی کاربری و رمز عبور، به معنی ثبت درخواستدر سامانه و دریافت نام اولیه نام ثبت :3تذکر* 

 .به سامانه، از طریق منوی خدمات، به خدمت و درخواست مورد نظر خود دسترسی خواهید داشت مجدد و وروداولیه نام مراحل ثبت

نام را ناقص وارد نمایید ممکن است به درصورتیکه اطالعات ثبتدر ورود اطالعات خود نهایت دقت را داشته باشید.  :0تذکر* 

 .خدمات مورد نظر خود دسترسی پیدا نکنید

 واهدکردمیهمانی ثبت خدانشجو، یا تمدیدمیهمانی، در پورتال آموزشی  نهایی با میهمانیدانشگاه گناباد بعد از موافقت  :9*تذکر

نی بایستی نامه انصراف از میهما می دانشجو درصورت انصراف از میهمانی ؛واحد کند اه گناباد انتخابدانشگ 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،  :6*تذکر

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

 خواهد شد.رسانی اطالع سایت دانشگاه گناباد( و pooya.uog.ir) دانشجوهای تکمیلی در پورتال آموزشی اطالعیه: 7*تذکر

و موافقت نهایی انجام شده است، موظفند دروس باقیمانده را بر اساس سرفصل اند بوده میهمان دائم دانشجویانی که متقاضی : 8*تذکر

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

با مراجعه به پورتال دانشجویی باید شده است، دانشجو موافقت نهایی با آن  اند و بودهانتقال دانشجویانی که متقاضی  :9*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 به دانشگاه جدید منوط به دریافت نامه از دانشگاه مقصد نماید؛ ارسال مدارک دانشجواقدام انتقالی 

 :*تقویم میهمانی

 0011در تیرماهثبت نظر دانشگاه مبدا -9                   0011ثبت درخواست دانشجو در اردیبهشت -0

 0011پایان مردادماهتا ثبت نظر دانشگاه مقصد و اعالم نتیجه نهایی از طریق همان سامانه،  -3

 0011شهریور 0تا   ( در پورتال دانشجوییدرصورت 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
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