
 
 

 نام الکترونیکی دانشگاه تربت حیدریهراهنمای ثبت

 

 شوید: www.torbath.ac.irابتدا وارد سایت دانشگاه تربت حیدریه به آدرس -1

 روی لینک سامانه آموزش کلیک نمایید )مطابق شکل(-2

 

آموزش ورود به سامانه-2  

رود به سایت و-1

 دانشگاه تربت حیدریه

http://www.torbath.ac.ir/


 
 

 نام اینترنتی کلیک نمایید:روی لینک پیش ثبت ؛در صفحه باز شده-3

 
 

  

نام اینترنتیورود به پیش ثبت-3  



 
 

 .در صفحه باز شده؛ شماره داوطلبی و کد ملی خود را وارد نمایید -4

 
شماره دانشجویی شما، با  گرددتأکید می. را ذخیره نماییدکه الزم است آن گرددبه پرتال دانشجویی ارائه میرمز ورود و شماره دانشجویی در این مرحله به شما -5

 عنوان شناسه کاربری در این صفحه ارائه شده است.

 روی لینک پورتال دانشجویی کلیک نمایید.-6

 

وارد کردن شماره داوطلبی و کدملی-4  

 شماره دانشجویی

 رمز عبور

کلیک روی لینک پورتال دانشجویی-6  



 
 

درج نموده و روی گزینه ورود کلیک  ،در این مرحله با استفاده از نام کاربری )شماره دانشجویی( و رمز عبور )شماره ملی( خود را که در صفحه قبل ارائه شده بود-7
 نمایید.

 

وارد کردن نام کاربری و رمز عبور-7  



 
 

 در صفحه باز شده، روی قسمت پرونده کلیک نمایید.-8

 
 

  

ورود به بخش پرونده-8  



 
 

 در این مرحله، گزینه اطالعات شخصی را کلیک نمایید. -9

 در سمت چپ صفحه ابتدا باید شماره همراه خود را وارد نمایید.-11

 از طریق این شماره ارسال خواهد شد، در واردکردن آن دقت کافی بعمل آورید. های مهم آموزشیو پیام هارسانیشایان ذکر است با توجه به اینکه کلیه اطالع

 گردد که باید در کادر مشخص شده در تصویر زیر وارد نمایید.رقمی به شماره همراه شما ارسال می 5یک کد -11
 

 

بخش اطلاعات شخصیورود به -9  

10 

11 



 
 

 شده را وارد نمودهکلیه اطالعات خواسته گردد. در این صفحه باید مطابق شکل،صورت زیر ایجاد میشخصی به در صورت صحت کد وارد شده، صفحه اطالعات-12
 و گزینه ذخیره را ثبت کرده تا وارد مرحله بعد شوید.

عات شخصیاطلاورود به بخش   

شده و تکمیل اطلاعات خواسته-12

 ذخیره و رفتن به مرحله بعد

روی این قسمت کلیک نمایید، تا 

 صفحه بطور کامل نمایش داده شود.



 
 

 های بعد نیز اطالعات خود را وارد نمایید.همین ترتیب در صفحهبه-13

 ذیل مورد توجه قرار گیرد: موارد، اطالعات تحصیلیدر صفحه : تحصیلیاطالعات مرحله توضیح -14

 در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی، ورود اطالعات تحصیلی مقطع دیپلم اجباری است.-

 در مقطع کارشناسی ناپیوسته، وارد کردن اطالعات تحصیلی مقطع کاردانی و دیپلم الزامی است.-

 سی الزامی است.در مقطع کارشناسی ارشد، تنها وارد کردن اطالعات تحصیلی مقطع کارشنا-

 
 به تکمیل اطلاعات آن، تیک مربوطه را فعال نمایید. نیازدرصورت مقطع کاردانی: -13



 
 

نام  پس از دریافت این فایل، بایستی مطابق شکل زیر فایل درخواست تاییدیه تحصیلی را دریافت نمایید. صفحه ابتدادر این : مرحله ارسال مدارکتوضیح -15
و سپس آن را  مودهند ناپیوسته( واربرای دانشجویان کارشناسی-برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی( یا )دانشگاه قبلی-مقطع تحصیلی قبلی خود را )مدرسه قبلی

 به آن اداره/دانشگاه ارسال نمایید.

 داشته باشند.کیلوبایت  055: کلیه مدارک بارگذاری شده بایستی حجم کمتر از نکته مهم

 
  

دریافت و تکمیل فرم تاییدیه تحصیلی و ارسال آن به -15

 مدرسه/دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی 



 
 

 شده را بارگذاری )آپلود( نمایید.این مرحله باید کلیه مدارک خواسته ادامه در: مرحله ارسال مدارکتوضیح ادامه -16

 نام شما در اداره آموزش دانشگاه تأیید نخواهد شد.گردد. در غیر اینصورت، ثبت بارگذاریدار، مدارک تحصیلی نیز حتمًا عالوه بر مدارک ستارهنکته مهم: 

 
 

 

  

بارگزاری مدارک -16  



 
 

نمایند، نیازی به مراجعه به سازمان نظام ک، دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده میارسال مدار در قسمت  :مرحله ارسال مدارکتوضیح ادامه  -17
 باشد.+ ندارند، لذا نیازی به بارگذاری فایل در این بخش نمی11وظیفه یا پلیس 

 
  

دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی نیازی به بارگذاری فایل در این بخش ندارند.-17  



 
 

سامانه سجاد به آدرس  به، باید ابتدا امه سالمت روانکارنو کارنامه سالمت جسم  جهت دریافت و بارگزاری: مرحله ارسال مدارکتوضیح  ادامه-18
https://portal.saorg.ir/ مراجعه نمایید. 

های کارنامه سالمت روان دانشجویان و کارنامه سالمت جسم نام کرده باشید، پس از ورود به این سامانه، باید وارد بخشدرصورتی که قبالً در سامانه سجاد ثبت
 بخش بارگذاری نمایید.دانشجویان شده و پس از وارد کردن اطالعات خواسته شده، خروجی آن را در این 

 

 
 

 
  

https://portal.saorg.ir/


 
 

نام اید، ابتدا روی گزینه ثبتنام نکردهکه قبالً در سامانه سجاد ثبتدرصورتیشوید.  سامانهوارد ورود در این مرحله باید از طریق گزینه : توضیح سامانه سجاد
 کلیک نمایید.

 

 ورود به سامانه سجاد



 
 

اقدام  نام در سامانه سجادنام در سامانه سجاد موجود است. با مطالعه این راهنما، نسبت به ثبت: در صفحه باز شده، راهنمای ثبتسامانه سجادثبت نام در توضیح 
 نمایید.

 
  

نام سامانه سجادراهنمای ثبت  



 
 

 باشد.وجود داشته باشد، در این بخش قابل مشاهده میمشکلی نام در قسمت تایید نهایی، درصورتی که در روند ثبت و نامتکمیل مراحم ثبتپس از -91

 نهایی را در پایین صفحه بزنید.اید و نیازی به ویرایش اطالعات ندارید، دکمه تایید چنانچه تمامی مدارک و اطالعات الزم را درج نمودهتوجه: 

حیدریه بررسی خواهد شد و در صورتیکه مدرک/مدارک ارسال شده، مدیریت امور آموزشی دانشگاه تربتحوزه دانشجوی گرامی، تمامی مدارک ارسال شده شما در 
 .مدارک خود، دقت الزم را مبذول فرماییددقیق در ارسال  بایدلذا رسانی خواهد شد. از طریق پیامک کوتاه به شما اطالع ،مورد تایید این مدیریت نباشد

   

در این قسمت نواقص مدارک شما ذکر شده است که باید با 

ایید. آنها را تکمیل نم ارسال مدارک،بازگشت به مرحله   


