
  اطالعيه
  گرگانورودي جديد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي قابل توجه دانشجويان 

  

سالم و عرض تبريك به شما دانشجويان كه اين دانشـگاه   اب
     را جهت ادامه تحصـيل انتخـاب نمـوده ايـد، بـه استحضـار      
مــي رســاند مراحــل ثبــت نــام اوليــه دانشــجويان بصــورت 

مي توانيد از شهر محل سكونت الكترونيكي مي باشد و شما 
خود ثبت نام اوليه را انجام دهيد و با مراجعه حضوري طـي  

ثبـت نـام را   ، مدت ثبت نام و تائيد آنهـا در كمتـرين زمـان    
  قطعي نماييد.  

  :مراحل ثبت نام الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد
و درج شماره داوطلبي به همراه  شماره شناسنامه و يا درج نام و نام خـانوادگي    A.irwww.GAUSCمراجعه به سايت  -1

    نامه و دريافت شماره دانشجويي.و شماره شناس
  
انتخاب گزينه ورود به سيستم بعد از نمايش اطالعات وارد شده در  -2

 ل در صورت درست بودن اطالعات.مرحله قب

(فـرم   الزم است ابتداونيك شماست در اين صفحه كه ميز كار الكتر -3
 دقـت  باالي صفحه و در وسـط قـرار دارد ، بـا   كه در  را اطالعات پايه

  العات وارد شـده مبنـاي ثبـت نـام     اط . با توجه به اينكهفرمائيد تكميل
اطالعـات  شما درج مي شود ، مسئوليت صـحت   در پرونده و ي باشدم

  مي باشد. وارد شده به عهده دانشجو
  
رحله دوم الزم است فرم اطالعات دانشـجويي را  در م -4

  با دقت تكميل و در انتها گزينه ارسال را انتخاب كنيد.
  
  
تكميـل شـده   تا اينجا فرم هاي الزم بـراي ثبـت نـام     – 5

به همـراه  فرم پرينت گرفته و  2مي بايست از اين  واست 
مدارك قيد شده و با توجـه بـه تـاريخ هـاي اعـالم شـده       

 نجش و سايت دانشگاه به آدرس گرگان،توسط سازمان س
واقـع در خيابـان   علوم كشاورزي و منابع طبيعـي  دانشگاه 

  نمائيد .   هشهيد بهشتي مراجع
  
  



  
  

  
  
  
  

  
  

 
  نكات مهم :

از صحت آن اطمينان  .در سايت نمايش داده مي شود زيربعد از ورود به سيستم نام و نام خانوادگي شما مطابق تصوير - 1

  .حاصل نمائيد
 
 فرم) در نظر گرفتـه شـده اسـت كـه     در فرم هاي اطالعات دانشجو و پرسشنامه گزينه راهنماي فرم (نمونه پر شده هر  - 2

 مي توانيد جهت راهنمايي از آن استفاده نمائيد.

  
مـي   پر كردن اطالعاتي كه با ستاره مشخص شده اند الزامي

 باشد.

  
 
 
 و پرسشنامه عاليق ورزشي    مه دانشجويي بعد از پر كردن فرم هاي اطالعات دانشجو و پرسشنا - 3

 
 پرداخت هزينه ثبت نام به صورت الكترونيكي  - 4

در اين مرحله شما مي توانيد هزينه ثبت نام را به 
صورت اينترني پرداخت نماييد يا پس از مراجعه 
به دانشگاه از طريق بانك دانشگاه نسبت به 

  پرداخت اقدام نماييد.
  
  

مراجعه دانشجو و دريافت 
 شماره دانشجويي در سايت

  فرم دوم ثبت نام ثبت
 )پرسشنامه دانشجويي(

 پرينت از فرم هاي ارسالي

  فرم اول ثبت نام ثبت
 )اطالعات دانشجو (

 تحويل مدارك به همراه پرينت از فرم هاي ثبت نام



  
  
  

ت مربـوط بـه   در اين صفحه اطالعـا 
  كارت شتاب خود را وارد نماييد .

   بعــد ازتكميــل بــه صــفحه بعــد وارد 
  مي شويد.

  
  
  
  
  
  
  

در ايــن صــفحه عبــارتي كــه بــراي شــما 
نمايش داده مي شـود را واريـز نمـوده و    

  كليد تاييد را بزنيد
اگر اطالعات شما كامل بوده و موجـودي  
حساب شما نيز كافي باشد در صفحه بعد 

و تاريخ نشان داده مي شـود   كد رهگيري
  كه در حفظ آن دقت نماييد.

  
  
  

 در صورت دلخواه مي توانيد عكس پرسنلي خود را ارسال نماييد. - 5

 تهيه نماييد و به همراه مدارك ذكر شده به مركز ثبت نام مراجعه نمائيد.فرمها مي بايست از فرمها پرينت در قسمت  - 6

 
      معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه      


