
  بسمه تعالي

  فرآيند ثبت نام الكترونيكي مجتمع آموزش عالي گناباد

  به آدرس:پس از ورود به سامانه ثبت نام الكترونيكي 

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

  .و كد ملي خود را وارد كرده و گزينه جستجو را انتخاب نماييد پرونده محل هاي تعيين شده شماره ا. لطفا در

  

  

به شما داده خواهد  رمز عبور وكه همان شماره دانشجويي است  رقمي با عنوان شناسه كاربري. سپس شماره ده ٢

كليك كنيد. http://pooya.uog.ir دانشجويي به آدرس  لشد. بر روي لينك پرتا

  

  



را وارد كرده و گزينه ورود را ي خود را در قسمت شناسه كاربري و كلمه عبور يدر صفحه بازشده شماره دانشجو . ٣

 انتخاب كنيد.

  

را  )اطلاعات شخصي (پرونده الكترونيك . حالا شما وارد پرتال دانشجويي خويش شده ايد. در قسمت پرونده گزينه٤

  انتخاب كنيد.

  

 مته سلاده قسمتهاي اطلاعات فردي، تحصيلي، خانوادگي، رفاهي، ايثارگري، ارسال مدارك، كارنامباز ش. در صفحه ٥

  نيست). جسم و روان (فعلا نيازي به تكميل كارنامه سلامت يد نهايي وجود دارد.و تاي وانجسم و ر



و كامل نسبت به تكميل و يا اصلاح موارد خواسته شده  به طور دقيقوارد قسمت اطلاعات فردي شده و . سپس ٦

 اقدام نموده و گزينه ذخيره در پايين صفحه را انتخاب نماييد.

  

  

به طور ) ٣-٣-٦(قديم، جديد و پس از انتخاب نظام تحصيلي وارد قسمت اطلاعات تحصيلي شده و  از آن سپ. ٧

ب را انتخادقيق و كامل نسبت به تكميل و يا اصلاح موارد خواسته شده اقدام نموده و گزينه ذخيره در پايين صفحه 

  نيز در محل خود درج نماييد). ار تحصيليمدارك (كد رهگيري دريافتي از سامانه تاييديه  نماييد.



  

  

  

  

  

و به طور دقيق و كامل نسبت به تكميل و يا اصلاح موارد خانوادگي، رفاهي و ايثارگري شده هاي وارد قسمتسپس . ٨

  خواسته شده اقدام نموده و گزينه ذخيره در پايين صفحه را انتخاب نماييد.



  

با پس از پر كردن تمامي قسمتها و ذخيره نمودن آنها وارد قسمت ارسال مدارك شده و اسكن آنها را كه از قبل  .٩

  ي كنيد. اده نموده ايد در جاي خود بارگذارآمشرايط زير 

  كيلو بايت و با فرمت  ٥٠٠اندازه فايل بايد كمتر ازimage/jpg .باشد 

  باشد .پيكسل مي ٥٩٥*٨٤٢حداكثر ابعاد فايل براي ارسال 

 .فايل مدرك از وضوح كافي برخوردار باشد 

 .فايلها را همانند اصل سند، افقي يا عمودي اسكن و ارسال نماييد 

 حاشيه ي اضافي تصوير مدرك را قبل از ارسال حذف نماييد. 

  



پس از پيوست .  براي بارگذاري مدارك روي گزينه ارسال جلوي هر يك از مدارك خواسته شده كليك نموده و ١٠
نمودن آن گزينه ارسال فايل را انتخاب نماييد. در صورتيكه فايل با موفقيت ارسال شود در قسمت وضعيت با رنگ آبي 

(در ارسال مدارك دقت داشته باشيد در صورت نقص در مدارك بارگذاري شده ثبت  ظاهر مي گردد. "ارسال شده"
نام نخواهيد شد)

  

  

  

  



ستيد كه تمامي اطلاعات خواسته شده را به طور كامل و دقيق وارد نموده ايد و تمامي فايل ها را . حال اگر مطمئن ه١١
  نيز ارسال كرده ايد گزينه تاييد نهايي را انتخاب نماييد.

  

ا بزنيد صفحه زير ظاهر خواهد شد که در صورت صحت صورتيکه تمام موارد خواسته شده را ارسال کرده و تاييد نهايی ر . در١٢
  اطالعات گزينه تاييد نهايی پايين صفح ه را انتخاب نماييد.

  

  

  

  

  



  

  

که بايد رسيد ثبت نام را دريافت نموده و به همراه ساير مدارک به صورت پستی اهر می شود . پس از تاييد نهايی صفحه زير ظ١٣
  ارسال نماييد.

  


