
 بسمه تعالی 

 فرآیند ثبت نام الکترونیکی مجتمع آموزش عالی گناباد 

 به آدرس:پس از ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی 

.ir/educ/registration/index.phpgonabad.achttp://pooya. 

 . خود را وارد کرده و گزینه جستجو را انتخاب نماییدو کد ملی  محل های تعیین شده شماره پرونده ا. لطفا در

 نیز استفاده کنند. با آزمون می توانند به جای شماره پرونده از شماره داوطلبیپذیرفته شدگان 

 

 

به شما داده خواهد  رمز عبور  و که همان شماره دانشجویی است  رقمی با عنوان شناسه کاربری. سپس شماره ده  2

کلیک کنید. https://pooya.gonabad.ac.ir دانشجویی به آدرس  ل شد. بر روی لینک پرتا

 

https://pooya.gonabad.ac.ir/educ/registration/index.php
https://pooya.gonabad.ac.ir/educ/registration/index.php
https://pooya.gonabad.ac.ir/


 

را وارد کرده و گزینه ورود را  ی خود را در قسمت شناسه کاربری و کلمه عبور یدر صفحه بازشده شماره دانشجو  . 3

 انتخاب کنید. 

 

( را  اطالعات شخصی )پرونده الکترونیک انشجویی خویش شده اید. در قسمت پرونده گزینه. حاال شما وارد پرتال د 4

 انتخاب کنید. 

 

ه سالمت تحصیلی، خانوادگی، رفاهی، ایثارگری، ارسال مدارک، کارنامده قسمتهای اطالعات فردی، . در صفحه باز ش 5

 ید نهایی وجود دارد. و تای جسم و روان



به طور دقیق و کامل نسبت به تکمیل و یا اصالح موارد خواسته شده  وارد قسمت اطالعات فردی شده و . سپس 6

 اقدام نموده و گزینه ذخیره در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

 

 

به  (6-3-3  یا)قدیم، جدید  نظام تحصیلی    پس از انتخابوارد قسمت اطالعات تحصیلی شده و  از آن سپ. 7

طور دقیق و کامل نسبت به تکمیل و یا اصالح موارد خواسته شده اقدام نموده و گزینه ذخیره در پایین صفحه را  

 ا نیز در محل خود درج نمایید(.)کد رهگیری دریافتی از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی ر انتخاب نمایید.



مجددا تاکید می شود نظام تحصیلی حتما درست انتخاب شود  )

 (. تا در بارگذاری مدارک اشکال پیش نیاید

 

 

 

 

 



و به طور دقیق و کامل نسبت به تکمیل و یا اصالح موارد  خانوادگی، رفاهی و ایثارگری شده های وارد قسمتسپس . 8

 خواسته شده اقدام نموده و گزینه ذخیره در پایین صفحه را انتخاب نمایید. 

 

با  پس از پر کردن تمامی قسمتها و ذخیره نمودن آنها وارد قسمت ارسال مدارک شده و اسکن آنها را که از قبل  .9

 ی کنید. اده نموده اید در جای خود بارگذارآمشرایط زیر 

 باشد.  image/jpgکیلو بایت و با فرمت  500اندازه فایل باید کمتر از  •

 باشد . پیکسل می 595*842حداکثر ابعاد فایل برای ارسال  •

 فایل مدرک از وضوح کافی برخوردار باشد.  •

 فایلها را همانند اصل سند، افقی یا عمودی اسکن و ارسال نمایید. •

 . حاشیه ی اضافی تصویر مدرک را قبل از ارسال حذف نمایید •



 

نموده و پس از پیوست .  برای بارگذاری مدارک روی گزینه ارسال جلوی هر یک از مدارک خواسته شده کلیک 10

نمودن آن گزینه ارسال فایل را انتخاب نمایید. در صورتیکه فایل با موفقیت ارسال شود در قسمت وضعیت با رنگ آبی  

با توجه به اینکه مدارک الزم بر اساس نوع نظام تحصیلی متفاوت می باشد لطفا در  ) ظاهر می گردد.  "ارسال شده"

ر صورت نقص در مدارک بارگذاری شده ثبت  دانتخاب نظام تحصیلی خود در قسمت اطالعات تحصیلی دقت نمایید 

   نام نخواهید شد(

 

 



 

 

 شوید.  کارنامه سالمت جسم و روان. حال وارد قسمت 11

 

را انتخاب نموده و ثبت نام کنید و پس از آن کارنامه سالمت کارنامه سالمت جسم  به ترتیب پنجره باز شدهدر . 12

 روان را انتخاب نموده و ثبت نام نمایید.



 

. شما اکنون وارد سامانه جامع امور دانشجویان )سجاد( شده اید، و الزم است با انتخاب هریک از کارنامه سالمت  13

دانشجویان و کارنامه سالمت جسم دانشجویان نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. دقت داشته باشید که ثبت نام در  روان 

 )راهنمای ثبت نام در داخل سامانه سجاد وجود دارد(.  سامانه سجاد برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد. 

 

 

 



اگر مطمئن هستید که تمامی اطالعات خواسته شده را به طور کامل و دقیق وارد  پس از ثبت نام سامانه سجاد  . حال14

ارسال کرده اید گزینه تایید نهایی را انتخاب   به درستی بر اساس نظام تحصیلی تمامی فایل ها را نیز نموده اید و 

 نمایید. 

 

ال کرده و تایید نهایی را بزنید صفحه زیر ظاهر خواهد شد که در  . در صورتیکه تمام موارد خواسته شده را ارس12

 را انتخاب نمایید. صفحه صورت صحت اطالعات گزینه تایید نهایی پایین

 

 

 



 

 

 

 

که باید رسید ثبت نام را دریافت نموده و به همراه سایر مدارک به  اهر می شود . پس از تایید نهایی صفحه زیر ظ13

 نمایید. حضوری تحویلصورت 

 

 

 



حضوری تحویل  مدارک به صورت . در پایان نیز می توانید رسید ثبت نام خود را دریافت کرده و به همراه سایر 14

 ایید. نم

 

  


