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  بسمه تعالي 

 آوا()همی دانشگاه آموزشجامع  سامانه استفاده از هنحو ونام ثبت راهنماي
 جدیدالورود شدگانپذیرفته نامثبتپیش مشاهده اطالعات و جهت 

 1398سال  ماهبهمن)ناپیوسته(  ايکاردانی حرفهدوره دوره کاردانی فنی و 
 
  مااه بهمان )یاپیوساته   ای فاه کااردای  رر دوره دوره کااردای  فیا  و    شدگانپذيرفتهلیه برای ک آرزوی موفقیتضمن عرض تبريك و        

 شتگاا  پذیرفتته  نتا  ثبت  " قسامت از مراجعاه و   www.edu.uast.ac.ir به یشای یام برای ثبت بايستم  شدگانپذيرفته ،1398سال 
باا در دسات    یاام ثبات پس برای تكمیل مرارل و سیموده قدام ا خودو بارگذاری مدارک  یام ايیتریت ثبتیسبت به ا ابتد "98 بهمنکارداني 

مرکا  آموزشا     باه الذکر درج خواهد شاد  در سامایه فوق  1399سال )هاي  که متعاقباً طبق اطالعیه به صورت رضوریداشتن مدارک زير 
 .یمايید مراجعه مربوط

 نام:ثبتمدارك الزم براي 
 تهیه شده در سال جاری. 3×4شش قطعه عكس همایید پرسیل  پشت سفید تمام رخ  -1
 بر روی سامایه.صفحات آن از تمام  ير بارگذاری شده هت مطابقت با تصاوشیاسیامه ج اصل -2
 بارگذاری شده بر روی سامایه.)پشت و رو  اصل کارت مل  جهت مطابقت با تصوير  -3
ای، شامل یظری، فی  و ررفه  /سال  واردییظام ترميا  6-3-3یظام جديد تحصیالت متوسطه )ديپلم سه ساله پايان اصل گواهییامه  -4

ئیس اداره رای  با مهر و امضای شامل دوره چهارساله يا شش ساله یظری و فی  و ررفه یظام قديم آموزش متوسطهکاردایش يا ديپلم 
 طابقت با تصوير بارگذاری شده بر روی سامایه.جهت م آموزش و پرورش میطقه محل تحصیل

 اواهینامه پیش دانشگاهي خودداری اردد ارايهاز  :تذکر. 

 يی  يا رگآخرين ركم کا با امضا و مهر باالترين مقام مسئول، آخرين فیش رقوق  و  به کارگواه  اشتغال ) 101اصل کاربرگ شماره  -5
گان يی مسلح از اغلین ییروهاش، ركم کارگ يی  يا گواه  اشتغال به کار برای شاغل سهمیه گان شد)برای پذيرفته قرارداد معتبر ایجام کار

 شدگان متقاض  استفاده از سهمیه شاغلین.برای پذيرفته مربوط
 ست.اه برای آیان صادر یشده متوسطپايان تحصیالت  که گواهییامه شدگای پذيرفتهبرای   معدل فرم تايید) 102کاربرگ شماره اصل  -6

 :آموخته شده باشید.در مقطع متوسطه دایش 30/11/98 بايست تا تاريخکلیه متقاضیان م  تذکر 

دفترچه  5و  4های فحهصمقررات وظیفه عموم  میدرج در   2-3)را با توجه به بید  مدرک  که وضعیت یظام وظیفه داوطلبان )برادران  -7
، ذکورمدفترچه  مقررات وظیفه عموميدر بخش  ضوابط میدرج 5بنگ  در خصوصمشخص یمايد.  1398راهیمای پذيرش مهرماه سال 

حگاکثر تا دایشگاه  که به صورت رضوری و بدون وقفه تحصیل  مشغول به تحصیل بوده و آموزان سال آخر دوره متوسطه يا پیشدایش
 پذيرش شرکت یمايید.توایید در اين شوید، م آموخته م در سیوات مجاز تحصیل  دایش 30/11/98تاریخ 

 :از قبیل تكمیل  اینترنتي نا ثب کلیه امور مربوط به مرکز آموزشي قبل از مراجعه به بایس  مي شگاا پذیرفته" تذکر
 ."های مربوط را انجا  دهنگاطالعات فردی، باراذاری عكس و فر 

  یام مان ثبتزرک در ااصل مد ضمن ارائهالزم است  یباشد پذيردر سامایه امكان برخ  مدارک به هر دلیل  بارگذاری چیایچه: مهمتذکر
ر وقع مدارک دصورت عدم بارگذاری به م در سامایه بارگذاری گردد. در ،مدارک مذکورسال اول تحصیل  تا پايان ییمبه کارشیاس آموزش 

عگ  است  بديه  د.شیمايش داده خواهد رک یاقص تا جلسه آخر کالس اپیغام  مبی  بر یقص مدرک تحصیل  و ال ام بارگذاری مدسامایه 
ه برای امتحانات پایا  منجر به عگ  صگور کارت ورود به جلسسال اول تحصیل  در ییم باراذاری مگارک ناقص در سامانه

 .خواهد بود سالنیم

 : نامو پیش ثبت ورود به سامانه نحوه
نا  ثب " بر روی لییكمراجعه و  www.edu.uast.ac.ir یشای  یام بهمشاهده اطالعات و پیش ثبتجهت بايست شدگان م فتهپذير      

یام  وارد یمودن و "دجگیگالوروشگاا  پذیرفته نا ثب "کلیك یموده و پس از ورود به صفحه  "98 بهمنکارداني شگاا  پذیرفته
 ،تكمیل اطالعات فردی هایگ يیهبا کلیك بر روی سپس . وارد سامایه شوید ماره شناسنامه()ش رم  عبورو  (رقمي 10 )کگملي کاربری
کاربرگ ، نامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهاواهي، کارت پایا  خگم  و معافی ، صفحات شناسنامه، کارت ملي، عكس آپلود
 یمايید. اقدامتايید اطالعات به شرح زير  ، تكمیل ویسبت به بارگذاری 104کاربرگ و  218کاربرگ ، 102کاربرگ ، 101
 :بت و یسیموده مشاهده  صفحه پ باالیچسمت خود را در  خانواداينا  و نا توایید م ، سامایهبه  ورودپس از شدگان پذيرفته تذکر

 یمايید.به ایجام عملیات مورد یظر اقدام 
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   تكمیل اطالعات فردی فر 

ا بموجود در سامایه را  ای و سوابق تحصیل سیامهاطالعات شیاتمام   "تكمیل اطالعات فردی" در میویبايست م  شدگانپذيرفته   

ام يید اطالعات اقدیسبت به تا "ثب  فر "بر روی دکمه کلیك با ، قابل ويرايشفیلدهای  تكمیلپس از و تطبیق داده مدارک اصل  خود 
 د. ییماي

 سازمانر سايت اطالعات درج شده توسط داوطلب داز  "تكمیل اطالعات فردی"م موجود در فر غیر قابل ويرايشاطالعات  :1 تذکر 
 .باشدیم  تغییرو قابل است بارگذاری شده  سیجش آموزش کشور

  شده پذيرفتهرضوری،  یامثبتبايست در زمان م  "تكمیل اطالعات فردی"در فرم  مغایرتدر صورت وجود هر گویه : 2تذکر

 و صگور کارت دانشجویي، یام رضوریدر اين بخش پس از ثبت عدم اصالحدر صورت  آموزش  اطالع دهد.مراتب را به مرک  شخصاً 

باشد. لذا ضروری است شده م بر عهده پذيرفتهآن  باشد و مسئولیتپذير یم سال اول امكانپايان ییم کارت شرک  در جلسات آزمو 
 يید.ح موضوع یماشدگان یهايت دقت را در بررس ، اعالم و اصالپذيرفته

  بايست م  شدگانپذيرفته ،سهمیه قبولي و مگرک تحصیليو کگ نوع  ،معگل کلاعم از موثر مغایرت  در صورت وجود: 3تذکر

 د.اقدام یمايیدر سامایه  دارای مغایرت( شگاا پذیرفته)تعهگ برای  104کاربرگ یسبت به تكمیل و بارگذاری 

 آپلود عكس 
فید تمام رخ پشت سپرسیل  عكس یسبت به بارگذاری بايست م  "افزود " دکمهو کلیك بر روی  "لود عكسآپ "با ایتخاب گ يیه   
 .سامایه اقدام یمايید در 3×4

  بايست با دایشجويان خواهر م عكس و فاقد اثر مهر، میگیه و هرگویه لك باشد و  بايست واضح، مشخصعكس مورد یظر م : 1تذکر
 کامالً قابل تشخیص باشد.ايشان صورت  وپوشش رجاب اسالم  بوده 

  فرمت  کیلو بايت و 250 رجمو رداکثر پیكسل  300×400 رداکثر و 200×300 رداقلبايست م ایدازه عكس : 2تذکرJPG .باشد 

  تواید عكس را بارگذاری یمايد. دایشجو صرفاً يكبار م  :3تذکر 

 کارت ملي 
قدام ا  در سامایه بارگذاری پشت و روی کارت ملیسبت به م  بايست  "افزود " دکمه و کلیك بر روی "ارت مليک"با ایتخاب گ يیه   

 . JPGکیلو بايت و فرمت  300 و رداکثر رجم 300×400ساي  عكس  )رداکثریمايید 

 عدی بتصوير  بارگذارییسبت به  "افزود "مه دکبايست مجددا با کلیك بر روی پشت کارت مل ، م  تصوير بارگذاریبرای  :تذکر
 اقدام یمايید.

 صفحات شناسنامه 
یاسیامه در ش تمامي صفحاتبارگذاری یسبت به بايست م  "افزود "دکمه و کلیك بر روی  "صفحات شناسنامه"با ایتخاب گ يیه   

 . JPGکیلو بايت و فرمت  300 و رداکثر رجم 300×400ساي  عكس  )رداکثر اقدام یمايیدسامایه 

 صفحات بارگذاریبه  یسبت "افزود "دکمه با کلیك بر روی مجددا بايست برای بارگذاری بیش از يك صفحه شیاسیامه، م  :تذکر 
 يید.بعدی شیاسیامه اقدام یما

 يك  از که فقط در صورت رساید در خصوص بارگذاری مدارک مربوط به کپ  کارت مل  و کپ  شیاسیامه  به اطالع م  :مهم تذکر

تا  است دهبارگذاری کپ  کارت مل  يا شیاسیامه که بارگذاری یش ول کید. یام بارگذاری گردد کفايت م در زمان ثبتشده ذکر مدارک 
 باشد.م  سال اول تحصیلي الزاميپایا  نیم

  کارت پایا  خگم  یا معافی 
کارت ت و روی پشبارگذاری  یسبت به ستباي م "افزود "دکمه و کلیك بر روی  "کارت پایا  خگم  / معافی "ایتخاب گ يیهبا    

 . JPGمت کیلو بايت و فر 300 و رداکثر رجم 300×400ساي  عكس  )رداکثر دیياقدام یماپايان خدمت يا معافیت در سامایه 

 یسبت به  "افزود "دکمه بايست مجددا با کلیك بر روی ، م کارت پايان خدمت يا معافیتپشت تصوير برای بارگذاری  :تذکر
 گذاری تصوير بعدی اقدام یمايید.بار
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 پایا  تحصیالت دوره متوسطه)دیپلم نظا  جگیگ یا دیپلم نظا  قگیم آموزش متوسطه(نامه اواهی 
 ارگذاری مدرکبیسبت به بايست م  "افزود "دکمه و کلیك بر روی  "نامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهاواهی"با ایتخاب گ يیه   

 . JPGکیلو بايت و فرمت  300 و رداکثر رجم 300×400ساي  عكس  )رداکثر یمايیددام تحصیل  قبل  در سامایه اق

 گل تاییگ مع) 102کاربرگ ت سبايم  گواهییامه پايان تحصیالت متوسطه برای آیان صادر یشده است شدگای  کهپذيرفته :1 تذکر
 م یمايید.مایه اقدال و یسبت به بارگذاری آن بر روی سارا تكمی متوسطه نگارنگ(آموزاني که اواهینامه پایا  تحصیالت برای دانش

 دانشگاهي خودداری اردداواهینامه پیشرگذاری از با :2 تذکر. 

  تاییگ معگل برای دانش آموزاني که اواهینامه پایا  تحصیالت متوسطه نگارنگ( 102کاربرگ( 

را  اینجا طفا قبل از آپلود فايلل"ست با کلیك بر روی دکمه بايم  اواهینامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهفاقد  شدگانپذيرفته   

اقدام  "افزود "و دکمه  102کاربرگ اری آن از طريق گ يیه ابتدا فرم مورد یظر را دایلود و پس از تكمیل یسبت به بارگذ "دایلود یمايید
 یمايید.

 یام ايیتریت  سازمان سیجش آموزش کشور  تكمیل شده است قبال )در زمان ثبت "تاییگ معگل" 102که کاربرگ : در صورت تذکر
  .بايست فرم تكمیل شده در سامایه بارگذاری گرددباشد و صرفا م ییازی به دایلود مجدد یم 

 :اگر  رساید ع مبه اطال 102متوسطه و کاربرگ  التیتحص انيپا یامهیگواه  مدارک مربوط به کپ یدر خصوص بارگذار تذکر مهم
 .کید م تيگردد کفا ییام بارگذاراز مدارک در زمان ثبت  كي

  سهمیه شاغل( 101کاربرگ( 
ابتدا فرم مورد یظر را  "را دایلود یمايید اینجا طفا قبل از آپلود فايلل"بايست با کلیك بر روی دکمه م  سهمیه شاغلبا  شدگانپذيرفته   

 اقدام یمايید. "افزود "و دکمه  101ربرگ کادایلود و پس از تكمیل یسبت به بارگذاری آن از طريق گ يیه 

 تكمیل شده است ايیتریت  سازمان سیجش آموزش کشور یامثبتقبال )در زمان  "سهمیه شاغل" 101کاربرگ که : در صورت تذکر  
 بايست فرم تكمیل شده در سامایه بارگذاری گردد.باشد و صرفا م ییازی به دایلود مجدد یم 

  زشي()ضوابط آمو 218کاربرگ 

یدهای بديه  است رعايت تمام کلیك یمايید، ب "تاییگ"بر روی گ يیه پس از مطالعه دقیق ضوابط آموزش ،  بايستشدگان م پذيرفته   
 ذکر شده در اين کاربرگ برای دایشجويان ال ام  است. 

  (دارای مغایرت شگاا پذیرفته)تعهگ برای  104کاربرگ 
 و سهمیه قبول ، مدرک تحصیل و کد یوع  ،معدل کلاعم از  "تكمیل اطالعات فردی"در فرم  موثر مغایرتدر صورت وجود هر گویه    

را دایلود و پس از  104ابتدا کاربرگ  "را دایلود یمايید اینجا طفا قبل از آپلود فايلل"با کلیك بر روی دکمه بايست م  شدگانپذيرفته
 تكمیل یسبت به بارگذاری آن اقدام یمايید.

 :تا زماان اعاالم یتااي      ،توسط مرک  آموزش ها باشید پس از ثبت مغايرت آنرت موثر م شدگای  که دارای مغايالزم است پذيرفته تذکر

ه و هیچ حقي بترای وی در  حضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبا  نبود ها شرکت یمايید.ت در کالسبررس  مغاير
از ساوی ساازمان سایجش،     قبتولي اعالم یتیجاه  بررس  مجدد و پس از  یام یهاي  صرفاًو ثبت خصوص قبولي ایشا  ایجاد نخواهگ کرد

 باشد.پذير م امكان

 مغایرت 
توایید م  شدگانرفتهپذي، ، در صورت وجود مغايرت و ثبت آن توسط مرک  آموزش  در سامایهاطالعات توسط مرک  آموزش  تايید پس از   

 .مشاهده یمايید "مغایرت"در قسمت های ثبت شده را رتياز مغا فهرست 

  اتباع 

کگ  ازیام زش  و ثبتت جهت ورود به سامایه آموهستید الزم اس کگملي و شماره شناسنامهفاقگ شدگان اتباع ظر به ايیكه پذيرفتهی   
 . یمايیدشده در سامایه استفاده  ايجاد جایگزین
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 :مقطع کاردانیدر  اتباع خارجی نحوه تعریف کدملی و شماره شناسنامه
 

و شماره شیاسیامه  به کدمل " ورود سال ورود+ سالییم+ 1+ شماره پرویده"استفاده از فرمول توایید با شدگان م اين دسته از پذيرفته   

 . 3333331189)به عیوان مثال  دسترس  داشته باشیدخود  تعريف شده

 رای و ب 1عدد مهرماه سال شدگان ییمبرای پذيرفتهگیرد، سال صورت م دو ییماين دایشگاه در که پذيرش در با توجه به اين :1 تذکر

 .گرددباال درج م  در فرمول "سال ورودنیم"به عیوان  2عدد ماه بهمن

 د.توایید کد مل  و شماره شیاسیامه تعريف شده خود را از مرک  آموزش مربوط یی  دريافت یمايیاين افراد م  :2 تذکر 

 سال تحصیلي دو  حتما روادیگ اقام  تحصیلي دریاف  دانشجویا  غیر ایراني الز  اس  تا قبل از پایا  نیم :3 تذکر

ه  اقگامات اساس روادیگ تحصیلي مكاتبات الز  جشگه برو شماره شناسنامه پذیرفتهکگملي  اصالح براینماینگ و سپس 

 بعگی با واحگ استاني صورت پذیرد.

 تذکرات مهم:

 های مربوط اقدام بايست قبل از مراجعه به مرک  آموزش  یسبت به تكمیل اطالعات فردی، بارگذاری عكس و فرمشدگان م پذيرفته

 یمايید.

 ختا تاري ،یام ايیتریت  با در دست داشتن اصل تمام  مدارک بارگذاری شده در سامایهبايست پس از ایجام ثبتشدگان م پذيرفته  

 یام به مرک  آموزش  مراجعه یمايید.جهت تكمیل مرارل ثبت   در سامایه درج خواهد شد،1399که متعاقباً )در سال 

 یگ آن رباشد  "گهشرد "کارشیاس مرک   یآپلود شده از سو یهاچیایچه فرم ، زشاطالعات توسط مرک  آمو ديیو تا  پس از بررس

 .شود م يجنارنباشد ریگ آن  "نشگه يبررس"ها آپلود و و اگر فرم سبزباشد ریگ آن  "شگه گییتا"، اگر قرمز

 


