
 بسمه تعالی

 ترونیکی مجتمع آموزش عالی گنابادند ثبت نام الکیفرآ

 :Internet Explorerبا استفاده از مرورگر  پس از ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی

لطفا در محلهای تعیین شده شماره داوطلبی و کد ملی خود را وارد کرده و گزینه جستجو را انتخاب  .1

 نمایید.

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

 کلیک کنید.  http://puya.uog.irبه آدرس  بر روی لینک پرتال دانشجویی خواهد شد.

 

 

قسمت شناسه کاربری و کلمه عبور وارد کرده و گزینه در در صفحه باز شده شماره دانشجویی خود را  .3

 ورود را انتخاب کنید.

http://puya.uog.ir/


 

حاال شما وارد پرتال دانشجویی خویش شده اید. در قسمت پرونده گزینه اطالعات شخصی را انتخاب  .4

 کنید.

 

 

قسمتهای اطالعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، رفاهی، ایثارگری، ارسال مدارک و در صفحه باز شده  .5

 تایید نهایی وجود دارد. 

 



موارد  و یا اصالح سپس باید به ترتیب وارد هر قسمت شده و به طور دقیق و کامل نسبت به تکمیل .6

 فحه را کلیک نمایید. صخواسته شده اقدام نموده و گزینه ذخیره در پایین 

 

از پر کردن تمامی قسمتها و ذخیره نمودن آنها وارد قسمت ارسال مدارک شده و اسکن آنها را که  پس .7

اندازه فایل باید کمتر از بارگذاری کنید. توجه داشته باشید که از قبل آماده نموده اید در جای خود 

برای اینکار روی گزینه ارسال در جلوی هریک ار  باشد. image/jpgکیلو بایت و با فرمت  500

مدارک خواسته شده کلیک نموده و پس از پیوست نمودن آن گزیه ارسال فایل را انتخاب نمایید. در 

 ظاهر می گردد.  ارسال شده رنگ سبزصورتیکه فایل با موفقیت ارسال گردد. در قسمت وضعیت با 

 

وارد نموده اید و و دقیق  لخواسته شده را به طور کام حال اگر مطمئن هستید که تمامی اطالعات .8

 یلها را نیز ارسال کرده اید گزینه تایید نهایی را انتخاب نمایید.اتمامی ف



 

 در صورت رعایت کلیه موارد فوق ثبت نام شما تایید می گردد و پیغامی بدین مضمون ظاهر می شود.: .9

  تحویل رسید ثبت نام جهت امر ثبت نام حضوری الزامی است.این ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نیست و 

 

 کلیک کنید.اینجا را  جهت دریافت رسید

دیگر  پس از دریافت رسید از آن یک نسخه چاپی تهیه نموده و در روز ثبت نام حضوری به همراه .10

 مدارک خواسته شده تحویل آموزش نمایید.

 

 با آرزوی موفقیت شما در کلیه مراحل زندگی

 

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

