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  بسمه تعالي 

 آوا()هم ی دانشگاه آموزشجامع  سامانه استفاده از ه نحو ونام ثبت  راهنماي
 جدیدالورود  شدگانپذیرفته  نامثبتپیش مشاهده اطالعات و  براي

 1399سال  مهرماه)ناپیوسته(  ايکاردانی حرفه دوره دوره کاردانی فنی و 
 
  مهرمرنه)ینپیوسرت    یی  فر لرنردیی  رردوره  دوره لرنردیی  فیر  و    شرگان پذيرفت یر   برریی ل   آرزوی موفقیتضمن عرض تبريك و         

 شاگاا پذیرفته ناا ثبت" قسرمتیز مریجعر  و   www.edu.uast.ac.ir  ب  یشنی ینم  بریی ثبت  بنيستم   شگان پذيرفت   ،1399سنل  
برن در دسرت  یرنمثبتپس برریی تممیرم مریررم و سیموده قگیم ی دخوو بنراذیری مگیرک  ینم یيیتریت ثبتیسبت ب   یبتگی    "99مهر  کارداني  

 یمنيیگ. مریجع  مرلز آموزش  مربوط ب  یلذلرسنمنی  فوق صفح  ورودی طبق یطالعی  میگرج در  ب  صورت رضوریدیشتن مگیرک زير 

 نام:مدارك الزم براي ثبت 
 سنل جنری. تهی  شگه در 3×4شش قطع  عمس همنییگ پرسی   پشت سفیگ تمنم رخ  -1
 بر روی سنمنی . صفحنت آ  یز تمنم   ير بنراذیری شگه مطنبقت بن تصنو  برییشینسینم   یصم  -2
 بنراذیری شگه بر روی سنمنی .)پشت و رو  مطنبقت بن تصوير  بریییصم لنرت م    -3
یی، م یظری، فی  و ررف شنم    ویرگییظنم ترم /سنلين    6-3-3یظنم جگيگ  تحصیالت متوسط  )ديپ م س  سنل   یصم اویهیینم  پنين     -4

ديپ م   ين  آموزش متوسط لنردییش  قگيم  و ررف    یظنم  فی   و  یظری  ين شش سنل   یدیره شنمم دوره چهنرسنل   رئیس  یمضنی  و  مهر  بن  یی  
 .آموزش و پرورش میطق  محم تحصیم

 .شوداواهینامه پیش دانشگاهي خودداری   یریي یز  :تذکر ✓

بن یمضن و مهر بنالترين مقنم مسئول، آخرين فیش رقوق  ين رمم لنرازيی  ين قریردید  شتغنل ب  لنر  )اویه  ی 101اصل کاربرگ شماره   -5
شگان  متقنض   معتبر ییجنم لنر و بریی شنغ ین ییروهنی مس ح یریي  رمم لنرازيی  ين اویه  یشتغنل ب  لنر یز يگن  مربوط بریی پذيرفت 

 یستفنده یز سهمی  شنغم.
 بریی آین  صندر یشگه یست.متوسط  پنين  تحصیالت  ل  اویهیینم   شگانی پذيرفت بریی    معگل  فرم تنيیگ)  102اره  کاربرگ شم ل  اص -6

 آموخت  شگه بنشیگ. مقطع متوسط  دییش یز 31/06/99  بنيست تن تنريخ ل ی  متقنضین  م  تذکر: ✓

دفترچ     5و    4هنی  وظیف  عموم  میگرج در صفح    مقرریت  3-2ب  بیگ    ج توری بن    مگرل  ل  وضعیت یظنم وظیف  دیوط بن  )بریدری    -7
سنل   مهرمنه  پذيرش  یمنيگ.    1399ریهیمنی  خصوصمشخص  میگرج  5بنگ    در  بخش    ضویبط  عموميدر  وظیفه  دفترچه    مقررات 

حصی   مشغول ب  بگو  وقف  تدییشگنه  ل  ب  صورت رضوری و  آموزی  سنل آخر دوره متوسط  ين پیش، دییشمذکورهای  راهنمای دوره
و   بوده  تا  تحصیم  تحصی      31/06/99تاریخ  حگاکثر  مجنز  سیویت  یز  در  تمنم     20)قبم  م م   آموخت دییشسنلگ   در  تویییگ  شویگ، 

 یمنيیگ. ینممحم قبول  ثبتلگرشت  

از قبیل تكمیل    رنتياینت  نا تب ثکلیه امور مربوط به  مرکز آموزشي  قبل از مراجعه به  بایست  مي  شگاا پذیرفته"  :1  تذکر ✓
 ."های مربوط را انجا  دهنگاطالعات فردی، باراذاری عكس و فر 

ب  ینم  رک در زمن  ثبت یضمن یریئ  یصم مگالزم یست    پذير یبنشگدر سنمنی  یممن   برخ  مگیرک  ب  هر دلی   بنراذیری  چینیچ :  2تذکر ✓
. در صورت عگم بنراذیری ب  موقع مگیرک در  شودسنمنی  بنراذیری    مذلور دررک  مگی  ،سال اول تحصیلي تا پایا  نیملنرشینس آموزش  

عگ  بگيه  یست    رک ینقص تن ج س  آخر لالس یمنيش دیده خویهگ شگ.یپیغنم  مبی  بر یقص مگرک تحصی   و یلزیم بنراذیری مگسنمنی   
سامانه در  ناقص  مگارک  ییم  باراذاری  تحصی    در  یول  صگوسنل  عگ   به  ورودمنجر  کارت  پایا    ر  امتحانات  برای  جلسه  به 

 . خویهگ بود سالنیم

 :  نامو پیش ثبت ورود به سامانه نحوه
نا   ثبت"  بر روی لییكمریجع  و    www.edu.uast.ac.ir  یشنی    ینم ب مشنهگه یطالعنت و پیش ثبت  برییبنيست  شگان  م فت پذير        

صفح     "99مهر  کارداني  شگاا   پذیرفته  ب   ورود  یز  پس  و  یموده  یمود   و  "دجگیگالوروشگاا   پذیرفته  نا ثبت "ل یك  ینم    ویرد 
 ،تكمیل اطالعات فردی هنی ازيی بن ل یك بر روی سپس . ویرد سنمنی  شویگ )شماره شناسنامه( رمز عبورو  (رقمي  10 )کگملي  لنربری
کاربرگ  ،  نامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهاواهي،  کارت پایا  خگمت و معافیت،  نامهصفحات شناس  ،کارت ملي ،  عكس  آپلود
 یمنيیگ.  یقگیم، تممیم و تنيیگ یطالعنت ب  شرح زير یسبت ب  بنراذیری 104کاربرگ و  218کاربرگ  ، 102کاربرگ  ، 101
و یسبت یموده  مشنهگه    صفح   سمت چپ بنالید ری در  خو  خانواداينا  و  نا تویییگ  م ،  سنمنی ب     ورودپس یز  شگان   پذيرفت   تذکر: ✓

 یمنيیگ. ب  ییجنم عم ینت مورد یظر یقگیم 
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 تكمیل اطالعات فردی فر    ❖

بن  یی و سویبق تحصی    سینم یطالعنت شینتمنم     "تكمیل اطالعات فردی"در میوی  بنيست  م   شگان پذيرفت      ری  موجود در سنمنی  
یسبت ب  تنيیگ یطالعنت یقگیم    "ثبت فر "بر روی دلم   ل یك  بن  ،  قنبم ويریيشفی گهنی    تكمیلپس یز  و  ق دیده  بیتطمگیرک یص   خود  

 گ.  ییمني

سنزمن  یطالعنت درج شگه توسط دیوط ب در سنيت  یز    "تكمیل اطالعات فردی"موجود در فرم    غیر قنبم ويریيشیطالعنت    : 1  تذکر ✓
 . بنشگیم  رتغییو قنبم یست بنراذیری شگه  سیجش آموزش لشور

شگه شخصنً  پذيرفت رضوری،    ینمثبتبنيست در زمن   م   "تكمیل اطالعات فردی"در فرم    مغایرتدر صورت وجود هر اوی   : 2تذکر  ✓
دهگ.  یطالع  آموزش   مرلز  ب   ری  صورت    مریتب  یصالح در  ثبت  عگم  یز  رضوریپس  دانشجویي ،  ینم  کارت  در  و    صگور  کارت شرکت 

ییم  جلسات آزمو   یممن پنين   یول  یم سنل  و مسئولیتپذير  پذيرفت آ     بنشگ  عهگه  پذيرفت شگه م بر  یست  لذی ضروری  شگان   بنشگ. 
 یهنيت دقت ری در بررس ، یعالم و یصالح موضوع یمنيیگ. 

 بنيست م   ن شگاپذيرفت   ،سهمیه قبولي  و  مگرک تحصیليو کگ  نوع    ،معگل کلیعم یز  موثر  مغایرت    در صورت وجود:  3تذکر   ✓
 یقگیم یمنيیگ. در سنمنی   دارای مغایرت(  شگاا پذیرفته)تعهگ برای    104کاربرگ  یسبت ب  تممیم و بنراذیری 

 آپلود عكس  ❖
پشت سفیگ تمنم رخ پرسی    عمس  یسبت ب  بنراذیری  بنيست  م   "افزود "  دلم و ل یك بر روی    "آپلود عكس  "بن ییتخنب ازيی     
 . گی نيسنمنی  یقگیم یم در 3×4

بنيست بن  دییشجوين  خویهر م عمس  بنيست ویضح، مشخص و فنقگ یثر مهر، میگی  و هراوی  لك بنشگ و  عمس مورد یظر م :  1تذکر   ✓
 لنمالً قنبم تشخیص بنشگ. یيشن  صورت و پوشش رجنب یسالم  بوده 

 بنشگ.  JPGنيت و فرمت لی و ب 250 رجمو رگیلثر پیمسم  300× 400 رگیلثر و  200×300 رگیقمبنيست م ییگیزه عمس  :  2تذکر   ✓

 توییگ عمس ری بنراذیری یمنيگ.  دییشجو صرفنً يمبنر م  :3تذکر   ✓

 کارت ملي ❖
یقگیم  بنراذیری پشت و روی لنرت م   در سنمنی   یسبت ب   بنيست  م   "افزود "  دلم   و ل یك بر روی  "ارت مليک"بن ییتخنب ازيی     

 .  JPGلی و بنيت و فرمت  300 لثر رجمو رگی 300× 400سنيز عمس  )رگیلثر یمنيیگ

بعگی تصوير    بنراذیرییسبت ب     "افزود "دلم   بنيست مجگدی بن ل یك بر روی  پشت لنرت م  ، م   تصوير  بنراذیریبریی    :تذکر ✓
 . یمنيیگ یقگیم 

 صفحات شناسنامه  ❖
شینسینم  در   امي صفحاتتمبنراذیری  یسبت ب   بنيست  م   "افزود "دلم   و ل یك بر روی    "صفحات شناسنامه"بن ییتخنب ازيی     

 .   JPGلی و بنيت و فرمت  300  و رگیلثر رجم 300×400سنيز عمس  )رگیلثر یمنيیگیقگیم سنمنی  

صفحنت   بنراذیرییسبت ب     "افزود "دلم   بن ل یك بر روی  مجگدی  بنيست  بریی بنراذیری بیش یز يك صفح  شینسینم ، م   :1  تذکر ✓
 . یگیمنيبعگی شینسینم  یقگیم 

يم  یز مگیرک  ل  فقط  در صورت رسنیگ  در خصوص بنراذیری مگیرک مربوط ب  لپ  لنرت م   و لپ  شینسینم   ب  یطالع م   :2 تذکر ✓
شگه   ثبتذلر  زمن   بنراذیری  در  م   شودینم  یشگه  و لیگ.  لفنيت  بنراذیری  ل   شینسینم   ين  م    لنرت  لپ   پایا    یست  بنراذیری  تا 

 نشگ. بم  مي یلي الزاسال اول تحصنیم

 کارت پایا  خگمت یا معافیت  ❖
لنرت پشت و روی  بنراذیری    یسبت ب   بنيست م  "افزود "دلم   و ل یك بر روی    "کارت پایا  خگمت / معافیت"ییتخنب ازيی بن      

 .   JPGو فرمت لی و بنيت   300 و رگیلثر رجم 300×400سنيز عمس   )رگیلثر یمنيیگ یقگیم پنين  خگمت ين معنفیت در سنمنی   

بنراذیری    :کرتذ ✓ معنفیتپشت  تصوير  بریی  ين  خگمت  پنين   م لنرت  روی  ،  بر  ل یك  بن  مجگدی  ب    "افزود "دلم   بنيست  یسبت 
 . یمنيیگبنراذیری تصوير بعگی یقگیم 
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 ( های آموزشينظا   تماميپایا  تحصیالت دوره متوسطه)نامه  اواهی ❖
بنراذیری مگرک  یسبت ب   بنيست  م   "افزود "دلم   و ل یك بر روی    "ت دوره متوسطهپایا  تحصیالنامه اواهی"زيی بن ییتخنب ا    

 .  JPGلی و بنيت و فرمت  300 و رگیلثر رجم 300×400سنيز عمس  )رگیلثر یمنيیگتحصی   قب   در سنمنی  یقگیم  

پنين  تحصیالت متوسط  شگانی  ل پذيرفت   : 1  تذکر ✓ آین  صنداویهیینم   بریی  تاییگ معگل  )  102کاربرگ  ت  سبني م   ر یشگه یست  
 ری تممیم و یسبت ب  بنراذیری آ  بر روی سنمنی  یقگیم یمنيیگ.   متوسطه نگارنگ(آموزاني که اواهینامه پایا  تحصیالت برای دانش

 .شوددانشگاهي خودداری  اواهینامه پیشراذیری یز بن :2  تذکر ✓

  شیوع ويروس لروین و در ریستنی عگم مریجع  وزیرت متبوع، بن توج  ب  04/08/99مورخ    162123/64/6عطف ب  ینم  شمنره    : 3تذکر  ✓
دییشجوين    ورود رضوری  پرورش    بگو  و  آموزش  وزیرت  دولت،  پیشخوی   دفنتر  دیپلم ب   استعال   ب     سرویس    آدرس ری 

https://emt.medu.ir   یطالعنت خود لگرهگیری ذلر و درج  یل شگان  بن مریجع  ب  سنمنی  فوق پذيرفت الزم یست  ییگیزی لرده یست.  ریه
الزم ب    ب  لنرشینسن  مرلز آموزش  قبول  یعالم یمنيیگ.رضوری  ینم  در زمن  ثبت  تاییگیه تحصیلي  ری جهت پیگیری و درينفت  درينفت

 يرد. پذییجنم   سال اول تحصیلي حگاکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمبنيست ذلر یست یمور مربوط ب  تنيیگي  تحصی   م 

 ني که اواهینامه پایا  تحصیالت متوسطه نگارنگ(برای دانش آموزا)تاییگ معگل    102کاربرگ   ❖

بر روی دلم   م   اواهینامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهفنقگ    شگان پذيرفت      بن ل یك  آپ ود فنيم  طفنًل"بنيست  یز  ری  اینجا  قبم 
یقگیم    "افزود "و دلم     102کاربرگ  یبتگی فرم مورد یظر ری دیی ود و پس یز تممیم یسبت ب  بنراذیری آ  یز طريق ازيی     "دیی ود یمنيیگ

 یمنيیگ. 

یجش آموزش لشور  تممیم شگه یست یتریت  سنزمن  سینم یي)در زمن  ثبت  قبالً  "لعگتاییگ م"  102ل  لنربرگ  : در صورت 1  تذکر ✓
   .شودبنيست فرم تممیم شگه در سنمنی  بنراذیری بنشگ و صرفن م یینزی ب  دیی ود مجگد یم 

  ميیار    رسنیگ م  ب  یطالع   102متوسط  و لنربرگ    التیتحص  ن يپن   ینم یاویه   مگیرک مربوط ب  لپ  یدر خصوص بنراذیر  :2تذکر   ✓
 . لیگ  م  تيلفن شود یراذیرینم بنزمن  ثبتیز مگیرک در 

 )سهمیه شاغل(  101کاربرگ   ❖
یبتگی فرم مورد یظر ری   "ری دیی ود یمنيیگ اینجا  قبم یز آپ ود فنيم   طفنً ل"بنيست بن ل یك بر روی دلم   م   سهمیه شاغل بن    شگان پذيرفت     

 یقگیم یمنيیگ.  "افزود "و دلم    101کاربرگ  دیی ود و پس یز تممیم یسبت ب  بنراذیری آ  یز طريق ازيی  

یست شور  تممیم شگه  یيیتریت  سنزمن  سیجش آموزش ل  مینثبتقبال )در زمن     " سهمیه شاغل"  101لنربرگ  ل   : در صورت  تذکر ✓
 . شودبنيست فرم تممیم شگه در سنمنی  بنراذیری م  بنشگ و صرفنًیینزی ب  دیی ود مجگد یم 

 )ضوابط آموزشي(  218کاربرگ   ❖

یست رعنيت تمنم بیگهنی     ل یك یمنيیگ، بگيه  "تاییگ"بر روی ازيی   پس یز مطنلع  دقیق ضویبط آموزش ،    بنيستشگان  م پذيرفت     
 بریی دییشجوين  یلزیم  یست.   ه در یين لنربرگذلر شگ

 (دارای مغایرت  شگاا پذیرفته)تعهگ برای    104کاربرگ   ❖
  و سهمی  قبول ،  مگرک تحصی  و لگ  یوع    ،معگل لمیعم یز    "تكمیل اطالعات فردی"در فرم    موثر  مغایرتدر صورت وجود هر اوی      

بر روی دلم   نيست  بم   شگان  پذيرفت  آپ و  فنً طل"بن ل یك  یز  یمنيیگ  اینجا  د فنيم قبم  یز    104یبتگی لنربرگ    "ری دیی ود  و پس  ری دیی ود 
 ذیری آ  یقگیم یمنيیگ. راتممیم یسبت ب  بن

تن زمرن  یعرالم یترني   ،توسط مرلز آموزش هن بنشیگ پس یز ثبت مغنيرت آ شگانی  ل  دیریی مغنيرت موثر م  الزم یست پذيرفت  تذکر: ✓
ر  حضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبا  نبوده و هیچ حقي باارای وی د هن شرلت یمنيیگ.بررس  مغنيرت در لالس

یز سروی سرنزمن  سریجش،  قبااوليیعالم یتیجر  بررس  مجگد و پس یز  یهني  صرفنً  ینمو ثبت گ کردخصوص قبولي ایشا  ایجاد نخواه
 بنشگ.پذير م یممن 

 مغایرت ❖
ویییگ ت م   شگان پذيرفت ،  ، در صورت وجود مغنيرت و ثبت آ  توسط مرلز آموزش  در سنمنی تنيیگ یطالعنت توسط مرلز آموزش   پس یز    

 . مشنهگه یمنيیگ "مغایرت"مت در قسبت شگه ری هنی ثرتيیز مغن فهرست 

https://edu.uast.ac.ir/ApplicantEnrollment/UploadForms/GetFile?uploadFormId=9d2c2fc9-1d01-4a25-bea0-89af4616dec3
https://edu.uast.ac.ir/ApplicantEnrollment/UploadForms/GetFile?uploadFormId=9d2c2fc9-1d01-4a25-bea0-89af4616dec3
https://edu.uast.ac.ir/ApplicantEnrollment/UploadForms/GetFile?uploadFormId=9d2c2fc9-1d01-4a25-bea0-89af4616dec3
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 اتباع  ❖

یيیم  پذيرفت ی     یتبنع  ظر ب   کگ    یزینم  ورود ب  سنمنی  آموزش  و ثبت  برییهستیگ الزم یست    کگملي و شماره شناسنامهفاقگ  شگان  
 .  یمنيیگشگه در سنمنی  یستفنده  یيجند  جایگزین

 

 : کاردانی مقطع در  خارجی اتباع کدملی و شماره شناسنامه  یفنحوه تعر
 

و شمنره شینسینم    ب  لگم  " سنل ورود+ سنل ورودییم+  1+  شمنره پرویگه"یستفنده یز فرمول  تویییگ بن  شگان  م یين دست  یز پذيرفت    

 . 3333331199)ب  عیوی  مثنل  دسترس  دیشت  بنشیگخود  تعريف شگه
و بریی   1عگد  مهرماه  سنل  شگان  ییمبریی پذيرفت ایرد،  سنل صورت م دو ییمشگنه در  یين دییل  پذيرش در  ج  ب  یينتوبن    : 1  تذکر ✓

 .شودبنال درج م در فرمول  "سال ورودنیم"ب  عیوی    2عگد ماه  بهمن

 مربوط ییز درينفت یمنيیگ.  زشتویییگ لگ م   و شمنره شینسینم  تعريف شگه خود ری یز مرلز آمویين یفرید م  :2  تذکر ✓

ثبتدییشجوين     :3ر  ذکت ✓ ب   یسبت  یين سنمنی ،  در  یطالعنت  ثبت  بن  یست همزمن   یيریی  الزم  یرریز هويت خود در سنمنی  غیر  و  ینم 
www.saorg.ir   یقگیم یمنيیگ.  جهت یخذ ويزیی تحصی 

نیم  :4  تذکر ✓ پایا   از  قبل  تا  است  ایراني الز   غیر  حتماًت  سالدانشجویا   دو   اقامت    حصیلي  دریافت  روادیگ  تحصیلي 
و سپس  ن کگملي    برایماینگ  پذیرفتهاصالح  برو شماره شناسنامه  مكاتبات الز   شگه  تحصیلي  روادیگ  اقگامات   برایاساس 

 بعگی با واحگ استاني صورت پذیرد.

 توجه: 

ف  یبتگیبنيست  شگان  م پذيرفت  ▪ ب  تممیم یطالعنت  ع یسبت  بنراذیری  یمنيیگو فرم  مسردی،  یقگیم  بن در دست سپس    هنی مربوط 

ینم ب  سنمنی ، بریی تممیم مریرم ثبت فح  ورودی یين  صینم درج شگه در  دیشتن یصم تمنم  مگیرک بنراذیری شگه، تن پنين  مه ت ثبت

 مرلز آموزش  مریجع  یمنيیگ. 

ریگ  ب   بنشگ    "شگه  رد"لنرشینس مرلز    ید شگه یز سو وآپ   یهن فرم  چینیچ   ، یطالعنت توسط مرلز آموزش  گيیو تن    پس یز بررس ▪

 .شود م ديگه  ينارنج ریگ ب  بنشگ   "نشگه  يبررس"هن آپ ود و و یار فرم سبزریگ ب   بنشگ   "شگه  گییتا"، یار قرمز 

 


