بسمه تعالی

راهنمای جامع ثبت نام اینترنتی

آدرس :مشهد  -سرافرازان  -سرافرازان  -۹موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
کد پستی۹۱۷۷۱۱۳۱۴۹ :
شماره های تماس۰۵۱۳۸۲۱۰۰۷۷ - ۰۵۱۳۸۲۱۰۰۷۶ :
پست الکترونیکinfo[at]eqbal.ac.ir :

ضمن تبریک به عزیزانی که در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  ۱۳۹۹پذیرفته شدهاند ،به اطالع می رساند که ثبتنام در
این موسسه در دو مرحله و به شرح ذیل انجام خواهد شد:
ثبت نام به دو روش حضوری و غیر حضوری انجام خواهد شد.
روش اول حضوری:
دانشجویان عزیز می توانند به همراه مدارک از  99/08/10الی  99/08/12به اداره آموزش مراجعه نموده و تمامی مراحل
توسط موسسه انجام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
ردیف
۱

عنوان
اصل یا گواهی موقت دوره کارشناسی

توضیحات
بهمراه یک نسخه کپی

اصل یا گواهی موقت دوره کارشناسی ناپیوسته
۲

+

بهمراه یک نسخه کپی

اصل یا گواهی موقت دوره کاردانی
۳

اصل شناسنامه

بهمراه یک نسخه کپی از تمام صفحات

۴

اصل کارت ملی

بهمراه یک نسخه کپی پشت و روی

۵

عکستمام رخ  ۳×۴تهیهشده درسال جاری

 ۳قطعه

۶

مدرک وضعیت نظام وظیفه

۷

فرم تایید معدل جهت دانشجویانی که در زمان ثبت نام آزمون در حال تحصیل بودهاند

۸

کارنامه سالمت جسم و روان

پذیرفتگان پسر جهت نظام وظیفه بایستی یکی از موارد ذیل
را ارائه نمایند.
الف -نامه مربوط به لغو معافیت فارغ التحصیلی دوره
کارشناسی
ب -اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم همراه با کپی
ج -پذیرفته شدگان که در حال خدمت می باشند با نامه که از
این موسسه دریافت می نمایند ،می توانند جهت ترخیص از
خدمت به پلیس  ۱۰ +مراجعه نمایند.
د -برگ معافیت موقت در مدت اعتبار آن
دریافت فرم از دانشگاه محل فارغ التحصیلی
مراجعه و ثبت نام در سامانه https://portal.saorg.ir

جهت دریافت اطالعات بیشتر یا رفع مشکل در هرمرحله از ثبت نام با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید:
رشته مکانیک ۳۸۲۱۰۰۷۶ :داخلی  ۲۴۱خانم رحیمی
رشته کامپیوتر و عمران  ۳۸۲۱۰۰۷۶ :داخلی  ۲۴۶خانم خراشادی زاده
رشته ارتباط تصویری  ،عکاسی  ،حسابداری  ۳۸۲۱۰۰۷۶ :داخلی  ۲۴۶گلستانی
(مدیر گروه رشته عکاسی آقای کیارنگ عالیی  - 09151236105جهت مشاوره پیش از ثبت نام)
رشته معماری و شهرسازی  ۳۸۲۱۰۰۷۶ :داخلی  ۲۴۷خانم فاضل نسب
رشته روانشناسی  ۳۸۲۱۰۰۷۶ :داخلی  ۲۴۱خانم رفیعی
شماره مستقیم اداره آموزش ۳۸۲۱۸۸۱۰
راهنمای تکمیل کارنامه سالمت جسم و روان ورودی های جدید جهت درج در پرونده و سامانه الکترونیکی ثبت نام
 -1در مرحله نخست وارد سامانه امور دانشجویان وزارت علوم به آدرس  https://portal.saorg.irشده و ثبت نام اولیه را انجام دهید.

 -2در مرحله دوم بعد از ثبت نام اولیه وارد پرتال شخصی ایجاد شده در سامانه امور دانشجویان (با وارد کردن کد تاییدیه ارسال شده به ایمیل یا از
طریق پیامک) شوید.
 -3در مرحله سوم وارد لینک های ذیل شده و نسبت به تکمیل فرم های " کارنامه سالمت جسم" و "کارنامه سالمت روان" اقدام فرمایید.
-4

https://portal.saorg.ir/mentalhealthلینک فرم سالمت روان

-5

https://portal.saorg.ir/physicalhealthلینک فرم سالمت جسم

 -6مرحله آخر چاپ نتیجه (خروجی) سالمت جسم و روان ،و ارائه به واحد مشاوره و سالمت موسسه آموزش عالی اقبال الهوری.
تماس با مرکز مشاوره و سالمت اقبال الهوری 38210076 :داخلی  247خانم فاضل نسب

روش دوم غیر حضوری بصورت الکترونیکی :
دانشجویان عزیز می توانند با مطالعه این راهنما و آماده سازی مدارک از تاریخ  99/08/10الی  99/08/12به سامانه ثبت نام الکترونیک

https://portal.eqbal.ac.ir
مراجعه و تمامی مراحل ثبت نام را بصورت غیر حضوری انجام نمایند.

شروع بخش اول ثبت نام الکترونیکی
برای ورود به سامانه ثبت نام اینترنتی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

https://portal.eqbal.ac.ir
بعد از ورود به این آدرس صفحه زیر برای شما نمایش داده خواهد شد:

بر روی دکمه پذیرش
کلیک کنید

درج کدملی

تماس تلفنی جهت
دریافت راهنمایی در

درج شماره شناسنامه

تمامی مراحل با
پشتیبان

درج عبارت امنیتی

در این قسمت کد ملی و شماره شناسنامه و کد امنیتی را به درستی وارد کنید و گزینه شروع ثبت نام را بزنید .
نکات مهم قبل از شروع انجام مراحل:
تمامی مراحل ثبت نام شامل فرم هایی می باشد که در آن فیلد های برای پر کردن موجود می باشد ،چناچه فیلدی ستاره دار
باشد به منزله اجبار برای پر کردن این فیلد می باشد و چانچه فیلدی ستاره دار نباشد به معنای اختیاری بودن این فیلد برای پر
کردن می باشد.
توجه کنید بعد از تکمیل هر فرم در انتهای هر فرم دکمه ثبت

در انتهای صفحه را بزنید تا فیلدهایی را که پر کرده اید ذخیره شوند.

برای رفتن به مرحله بعدی ثبت نام با توجه به مراحل ثبت نام کافیست بر روی فلش
همچنین می توانید با زدن فلش به صفحه قبلی

وارد شوید.

کلیک کنید.

مرحله بعد

فیلدهای ستاره دار
بصورت کامل درج
شود.

بعد از درج اطالعات حتما دکمه ثبت برای
رفتن به مرحله بعد زده شود

مشخصات شناسنامه :شما می بایست مشخصات شناسنامه را بررسی در صورت نیاز اصالح در غیر اینصورت
به مرحله بعد مراجعه نمایید.
در تمامی مراحل ثبت نام چناچه فیلدی ستاره دار باشد به منزله اجبار برای پر کردن این فیلد می باشد و چانچه فیلدی ستاره
دار نباشد به معنای اختیاری بودن این فیلد برای پر کردن می باشد.

مرحله بعد

بعد از درج اطالعات حتما دکمه ثبت برای
رفتن به مرحله بعد زده شود

مشخصات خانوادگی :شما می بایست مشخصات خانوادگی را تکمیل و سپس به مرحله بعد مراجعه نمایید.

مرحله بعد

افزدون مقطع

بعد از درج اطالعات حتما دکمه ثبت برای
رفتن به مرحله بعد زده شود

مشخصات تحصیلی مقطع قبلی  :شما می بایست مشخصات مقاطع قبلی که در آن تحصیل کرده اید را وارد نمایید.

مرحله بعد

بعد از درج اطالعات حتما دکمه ثبت برای
رفتن به مرحله بعد زده شود

مرحله بعد

بعد از درج اطالعات حتما دکمه ثبت برای
رفتن به مرحله بعد زده شود

مرحله اسکن تصویر مدارک :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به صورت دسته بندی برای شما قرار داده شده است.

دریافت فرمهای مورد نیاز جهت الصاق در سامانه:


فرم دانشجویان سال آخر( در صورت نداشتن مدرک )



فرم تعهد ثبت نام الکترونیکی(اجباری)



فرم مغایرت اطالعات(در صورت داشتن مغایرت اطالعات)



فرم کسری مدارک(درصورت نداشتن مدرک)

با کلیلک روی دکمه فوق می توانید مدارک
درخواستی را بارگذاری نمایید

مدراک مورد نیاز را اسکن کرده و تصویر آن ها را با فرمت  JPEGدر قسمت مدارک آپلود نمایید.

توجه کنید فایل تصویر هر اسکن را در تب مربوط به خودش آپلود نمایید.
برای انتخاب فایل از روی سیستم خود و آپلود آن بر روی سامانه از گزینه

موجود در هر تب استفاده کنید.

چناچه مدرکی که قصد اسکن آن را دارید داری چندین صفحه می باشد ،باید هر صفحه را به صورت جداگانه آپلود نمایید .به صورتی
که ابتدا با زدن گزینه

فایل اول را آپلود نمایید ،سپس بقیه صفحات را نیز به این صورت آپلود نمایید.

توجه کنید تب هایی که رنگ متن آنها به صورت قرمز مشخص شده اند به معنای اجبار اسکن این مدرک می باشد.
در مرحله آخر برروی دکمه ارسال جهت بررسی کلیک نمایید تا درخواست شما برای کارشناسان ارسال شود.

مرحله آخر
در این مرحله می توانید در صورت نیاز توضیحاتی را درج نمایید.

جهت نهایی شدن مراحل
درخواست برروی دکمه فوق
کلیک نمایید.

بررسی درخواست توسط دانشجو بعد از ارسال جهت پیگیری:

مجددا با کدملی و شماره
شناسنامه وارد سامانه شوید

برای پیگری و اطمینان از صحت ثبت نام انجام شده می توانید مجدد به این صفحه وارد شده در این قسمت مجدد کد ملی و شماره شناسنامه و کد
امنیتی را به وارد کرده و گزینه شروع ثبت نام را بزنید .

از گزینه گردش کار در سمت چپ صفحه استفاده نمایید و الگوریتم گردش را به صورت گرافیکی مشاهده کنید.

در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد که درخواست شما در کدام مرحله از ثبت نام و دست چه شخصی می باشد.
مستطیل سبز رنگ نشانگر این می باشد که درخواست شما در کدام مرحله قرار دارد.
چنانچه فلش برگشت موجود در گردش (فلش برگشت از کارشناس آموزش به دانشجو) قرمز رنگ بود نشانگر این است که درخواست شما
دچار نقص بود و از طرف کارشناس آموزش برای شما برگشت داده شده است.

برای مشاهده نقص مدرک کافیست به مرحله اخر ثبت نام رفته و توضیح یا یادداشتی که برای شما قرار داده شده است را
مالحضه کنید و سریعا نقص موجود را بر طرف کرده و دوباره درخواست خود را ارسال کنید.

چناچه بعد از  24ساعت و ورود مجدد به سامانه ثبت نام برای پیگری درخواست با صفحه زیر مواجه شدید به این معنی می باشد
که ثبت نام شما طبق روند ثبت نام به تائید نهائی از طرف موسسه رسیده است.

تبریک همه مراحل ثبت نام الکترونیکی توسط شما بصورت کامل ثبت گردید.

بخش دوم ثبت نام الکترونیکی
 -1بعد از ارسال درخواست ثبت نام  ،مدارک و اطالعات توسط کارشناسان موسسه بررسی خواهد شد  ،در صورت تایید اطالعات
و مدارک دانشجویان می توانند مجددا به سامانه ثبت نام مراجعه و نام کاربری و رمز عبور خود را مشاهد کنند.
و یا درصورت عدم تایید از طریق منوی یادداشت،پیام کارشناسان اداره آموزش را مطالعه و از طریق گردش کار روند تکمیل ثبت
نام را پیگیری نمایند.
 -2با نام کاربری و رمز عبور دریافت شده وارد سامانه دانشجویی شوید و به قسمت پرداخت شهریه مراجعه و اقدام به پرداخت
شهریه کنید.
 -3در صورت انجام مراحل پرداخت شهریه اداره اموزش اقدام به انتخاب واحد می نماید.
تذکر:


دانشجویان گرامی بعد از اتمام مراحل فوق باید اصل مدارک الصاق شده را به آدرس موسسه ارسال نمایند

آدرس  :مشهد  -بلوار سرافرازان  -سرافرازان  - ۹موسسه آموزش عالی اقبال الهوری  -کدپستی )(۹۱۷۷۱۱۳۱۴۹


دانشجویان آقا که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند باید حتما جهت دریافت معافیت به اداره آموزش مراجعه نمایند.

اطالعات مهم
فیلم راهنمای مشاهده ی برنامه کالسی
راهنمای استفاده از سامانه الکترونیک برگزاری کالس های مجازی
آدرس پرتال دانشجویی:
https://portal.eqbal.ac.ir
آدرس سامانه آموزش الکترونیکی موسسه
https://lms.eqbal.ac.ir
جهت ورود به سامانه آموزش مجازی نام کاربری  :شماره دانشجویی و رمز عبور :کدملی می باشد.
کانال تلگرام اداره آموزش جهت مشاهد خبرها و اطالعیه های مهم:
https://t.me/eqbalamoozesh
کانال تلگرام اطالع رسانی موسسه:
https://t.me/eqballahoori

