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  بسمه تعالي 

 آوا()همدانشگاه ی آموزشجامع  سامانه استفاده از نحوه نام وثبت راهنماي

  جدیدالورود شدگانپذیرفته نامثبتپیش مشاهده اطالعات و جهت 

 1398سال  ماهبهمن)ناپیوسته( اي حرفه کارشناسیو دوره  مهندسی فناوريدوره 
 
)ننپیوس ت    ای حرف    کنرشننس   و دوره  مهنگس   فن نوری  دوره  ش گان  پذيرفت   رای کلی    ب   آرزوی موفقیتعرض تبريك و  ضمن        

 نتا  ثبت  " قس مت از مراجع   و   www.edu.uast.ac.ir ب   نا نن   ن ن   ب رای بب ت   بنيس ت م    ش گان  پذيرفت    ،1398سنل منه بهمن
پس برای تكمیل مراحل سو نموده قگا  ا خودو بنراذاری مگارک  نن  اينترنت ببتنسبت ب  ابتگا  "98 بهمنکارشناسي  شدگانپذیرفته

الذکر درج خواه گ ش گ     در سنمنن  فوق1399هني  ک  متعنقبنً )سنل طبق اطالعی  ب  صورت حضوریبن در دست داشتن مگارک زير  نن ببت
 .نمنينگ مراجع  مرکز آموزش  مربوط ب 

 نام:زم براي ثبتمدارك ال 

 تهی  شگه در سنل جنری. 3×4شش قطع  عكس همنننگ پرسنل  پات سفیگ تمن  رخ  -1

 بر روی سنمنن . از تمنم  صفحنت شننسننم  ير بنراذاری شگههت مطنبقت بن تصنوشننسننم  ج اصل -2

 بنراذاری شگه بر روی سنمنن .)پات و رو  اصل کنرت مل  جهت مطنبقت بن تصوير  -3

 فرهنگ  هنی آموزش عنل  مورد تنيیگ شورای عنل  انقالبهن و موسس اصل و ين تصوير مگرک کنردان  )اعم از پیوست /ننپیوست   داناگنه -4
 .رشوزارت آموزش و پروای هنی فن  و حرف ين آموزشكگهوزارت علو ، تحقیقنت و فننوری، وزارت بهگاشت، درمن  و آموزش پزشك  و  و ين

یالت برای آنن  صندر ننم  پنين  تحصک  تنکنو  اواه  آموختگنن دانشجهت   فر  تنيیگي  معگل) 103برگ شماره کاراصل  -5
 است.ناگه
  :آموخت  شگه بنشنگ.دانش کنردان در مقطع  30/11/98 بنيست تن تنريخکلی  متقنضین  م تذکر 

ن قرارداد يكم کنرازين  حر بنالترين مقن  مسئول، آخرين فیش حقوق  ين بن امضن و مه  اواه  اشتغنل ب  کنر) 101اصل کاربرگ شماره  -6
شگان  متقنض  يرفت رای پذاه  اشتغنل ب  کنر از يگن  مربوط بمعتبر انجن  کنر و برای شنغلین نیروهنی مسلح اراي  حكم کنرازين  ين او

 استفنده از سهمی  شنغل.

دفترچ   5و  4 هنیصفح ر قررات وظیف  عموم  منگرج دم  3-2) را بن توج  ب  بنگ درا  )برا مگرک  ک  وضعیت نظن  وظیف  داوطلبن  -7
، ذکورمدفترچه  مقررات وظیفه عموميضوابط منگرج در بخش  6بند  در خصوص گ.ماخص نمني 1398راهنمنی پذيرش مهرمنه سنل 

تواننگ در اين پذيرش شونگ، م آموخت  م صیل  دانشدر سنوات مجنز تح 30/11/98تا تاریخ داناجوين  سنل آخر مقطع کنردان  ک  
ای ک  خگمت آنن  تن ، سربنزا  وظیف مذکوردفترچه  مقررات وظیفه عموميبخش  11بند  منگرج در تبصرهدر خصوص  شرکت نمنينگ.

 .ين کنرت پنين  خگمت اراي  نمنينگبنيست اواه  نن  در داناگنه م رسگ پس از قبول  و هنگن  ببتب  پنين  م  1398ماه سال بهمنپنين  

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

  رک ارائ  اصل مگا ضمن نن در زمن  ببتز  است پذير نبنشگ النن  امكن چنننچ  ب  هر دلیل  بنراذاری برخ  مگارک در سنم: مهمتذکر
ر وقع مگارک دمسنل اول تحصیل  مگارک مذکور در سنمنن  بنراذاری اردد. در صورت عگ  بنراذاری ب  ب  کنرشننس آموزش تن پنين  نیم

 عد ه  است گ. بگيشلس  آخر کالس نمنيش داده خواهگ سنمنن  پیغنم  مبن  بر نقص مگرک تحصیل  و الزا  بنراذاری مگارک ننقص تن ج
ه برای امتحانات پایان منجر به عد  صدور کارت ورود به جلسسنل اول تحصیل  در نیم بارگذاری مدارک ناقص در سامانه

 خواهگ بود. سالنیم

 : نامو پیش ثبت ورود به سامانه نحوه
نا  ثب " بر روی لینكمراجع  و  www.edu.uast.ac.ir نانن  نن  ب نت و پیش ببتمانهگه اطالعجهت بنيست شگان  م فت پذير      

نن   وارد نمود  و "دجدیدالوروشدگان پذیرفته نا ثب "کلیك نموده و پس از ورود ب  صفح   "98 بهمن کارشناسيشدگان پذیرفته
 ،تكمیل اطالعات فردی هنیازين بن کلیك بر روی سپس . وارد سنمنن  شونگ )شماره شناسنامه( رمز عبورو  (رقمي 10 )کدملي کنربری
، 101کاربرگ ، 103کاربرگ ، گواهي موق /دانشنامه، کارت پایان خدم  و معافی ، صفحات شناسنامه، کارت ملي، عكس آپلود

 نمنينگ. اقگا يیگ اطالعنت ب  شرح زير ، تكمیل و تننسبت ب  بنراذاری 104کاربرگ  و 218کاربرگ 
 :ه و نسبت مانهگه نمود سمت چپ بنالی صفح خود را در  خانوادگينا  و نا تواننگ ب  سنمنن ، م  ورودشگان  پس از پذيرفت  تذکر

 ب  انجن  عملینت مورد نظر اقگا  نمنينگ.

 پیوست شماره 2

http://www.edu.uast.ac.ir/
http://www.edu.uast.ac.ir/


 2 

 

   تكمیل اطالعات فردی فر 

ن بموجود در سنمنن  را  ای و سوابق تحصیل سننم اطالعنت شننتمنم   "كمیل اطالعات فردیت"در منوی بنيست م  شگان پذيرفت    

ا  يیگ اطالعنت اقگنسبت ب  تن "ثب  فر "بر روی دکم  کلیك بن ، قنبل ويرايشفیلگهنی  تكمیلپس از و تطبیق داده مگارک اصل  خود 
 گ. ننمني

 ر سنيت سنزمنداز اطالعنت درج شگه توسط داوطلب  "تكمیل اطالعات فردی"موجود در فر   غیر قنبل ويرايشاطالعنت  :1 تذکر  
 .بنشگنم  تغییرو قنبل است سنجش آموزش کاور بنراذاری شگه 

  شگه پذيرفت حضوری،  نن ببتبنيست در زمن  م  "تكمیل اطالعات فردی"در فر   مغایرتدر صورت وجود هر اون  : 2تذکر

و  يصدور کارت دانشجوینن  حضوری، در صورت عگ  اصالح در اين بخش پس از ببت .زش  اطالع دهگمراتب را ب  مرکز آموشخصنً 
وری است بنشگ. لذا ضرشگه م بنشگ و مسئولیت آ  بر عهگه پذيرفت پذير نم سنل اول امكن پنين  نیم کارت شرک  در جلسات آزمون

 منينگ.موضوع نشگان  نهنيت دقت را در بررس ، اعال  و اصالح پذيرفت 

  بنيست نسبت ب  م  شگان پذيرفت  سهمیه قبولي و نوع مدرک تحصیلي ،معدل کلاعم از مغایرت  در صورت وجود: 3تذکر

 اقگا  نمنينگ.در سنمنن   دارای مغایرت( شدگانپذیرفته)تعهد برای  104کاربرگ تكمیل و بنراذاری 

 آپلود عكس 
یگ تمن  رخ پات سفپرسنل  عكس نسبت ب  بنراذاری بنيست م  "افزودن" کم دبر روی  و کلیك "آپلود عكس"بن انتخنب ازين    
 .سنمنن  اقگا  نمنيیگ در 3×4

  بنيست بن داناجوين  خواهر م عكس ص و فنقگ ابر مهر، منگن  و هراون  لك بنشگ و بنيست واضح، ماخعكس مورد نظر م : 1تذکر
 قنبل تاخیص بنشگ. الًو صورت ايان  کنمپوشش حجنب اسالم  بوده 

  فرمت  وکیلو بنيت  250 پیكسل و حگاکثر حجم 300×400 حگاکثرو  200×300 حگاقلبنيست م انگازه عكس : 2تذکرJPG .بنشگ 

  توانگ عكس را بنراذاری نمنيگ. داناجو صرفنً يكبنر م  :3تذکر 

 کارت ملي 
گا  اق  در سنمنن  بنراذاری پات و روی کنرت ملنسبت ب  م  بنيست  "افزودن" کم دو کلیك بر روی  "کارت ملي"بن انتخنب ازين    

 . JPGکیلو بنيت و فرمت  300 و حگاکثر حجم 300×400سنيز عكس  حگاکثر)نمنيیگ 

 عگی بتصوير  بنراذارینسبت ب   "افزودن" کم دبنيست مجگدا بن کلیك بر روی پات کنرت مل ، م  تصوير بنراذاریبرای  :تذکر
 گ.اقگا  نمنيی

 صفحات شناسنامه 
شننسننم  در  بنراذاری تمنم  صفحنتنسبت ب  بنيست م  "افزودن" کم دو کلیك بر روی  "صفحات شناسنامه"بن انتخنب ازين    

 . JPGکیلو بنيت و فرمت  300 و حگاکثر حجم 300×400سنيز عكس  حگاکثر) اقگا  نمنيیگسنمنن  

 ت صفحن بنراذاریت ب  نسب "افزودن" کم دبن کلیك بر روی مجگدا بنيست برای بنراذاری بیش از يك صفح  شننسننم ، م  :تذکر
 يیگ.اقگا  نمن بعگی شننسننم 

 ك  از يدر صورت  ک  فقط رسننگ در خصوص بنراذاری مگارک مربوط ب  کپ  کنرت مل  و کپ  شننسننم  ب  اطالع م : تذکر مهم

ا پایان تاست ن شننسننم  ک  بنراذاری ناگه بنراذاری کپ  کنرت مل  ي ول کنگ. کفنيت م  ،نن  بنراذاری ارددن  ببتمگارک در زم
 بنشگ.م  سال اول تحصیلي الزامينیم

  کارت پایان خدم  یا معافی 
کنرت ات و روی پبنراذاری  ب  نسبت بنيست م "افزودن" کم دو کلیك بر روی  "کارت پایان خدم  / معافی  "انتخنب ازين بن    

 . JPGمت کیلو بنيت و فر 300 و حگاکثر حجم 300×400سنيز عكس  حگاکثر) گیياقگا  نمنپنين  خگمت ين معنفیت در سنمنن  

 نس بت ب      "افتزودن " کم   دلی ك ب ر روی   کبنيست مجگدا بن ، م کنرت پنين  خگمت ين معنفیتپات تصوير برای بنراذاری  :تذکر
 صوير بعگی اقگا  نمنيیگ.بنراذاری ت
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 نامه موق / دانشنامهگواهي 

  رک تحصیل  قبلبنراذاری مگنسبت ب  بنيست م  "افزودن" کم دو کلیك بر روی  "دانشنامهگواهي نامه موق /"بن انتخنب ازين    

 . JPGکیلو بنيت و فرمت  300 و حگاکثر حجم 300×400سنيز عكس  حگاکثر) نمنيیگدر سنمنن  اقگا  

 تایید معدل  103کاربرگ ت سبنيم  کنردان  برای آنن  صندر ناگه استدوره  ناننم ننم  موقت/ داشگانن  ک  اواه پذيرفت  کر:تذ(

 .را تكمیل و نسبت ب  بنراذاری آ  بر روی سنمنن  اقگا  نمنينگ سال آخر(و دانشجویان نیم آموختگانبرای دانش

  سال آخر(و دانشجویان نیم ختگانآمو)تایید معدل برای دانش 103کاربرگ 

 "را دانلود نمنيیگ اینجا طفن قبل از آپلود فنيلل"بن کلیك بر روی دکم  بنيست م  نامه موق /دانشنامهگواهيفنقگ  شگان پذيرفت    

 اقگا  نمنينگ. "افزودن"و دکم   103ابتگا فر  مورد نظر را دانلود و پس از تكمیل نسبت ب  بنراذاری آ  از طريق ازين  کنربرگ 

 شگه است  لیاور  تكمکسنزمن  سنجش آموزش   نترنتينن  اقبالً )در زمن  ببت "معدل دییتا" 103کنربرگ  ک  : در صورتتذکر

 اردد. یشگه در سنمنن  بنراذار لیفر  تكم ستيبن و صرفنً م بنشگ ب  دانلود مجگد نم ینزین

 از   كياار فقط  رسننگ ب  اطالع م 103موقت/داناننم  و کنربرگ  ننم  اواه  مگارک مربوط ب  کپ ی: در خصوص بنراذارمهم تذکر

 .کنگ م تياردد، کفن ینن  بنراذارمگارک در زمن  ببت

  سهمیه شاغل 101کاربرگ() 

ابتگا فر  مورد نظر را  "نيیگرا دانلود نم اینجا طفن قبل از آپلود فنيلل"بنيست بن کلیك بر روی دکم  م  سهمیه شاغل بن شگان پذيرفت    

 اقگا  نمنينگ. "افزودن "و دکم   101دانلود و پس از تكمیل نسبت ب  بنراذاری آ  از طريق ازين  کنربرگ 

 تكمیل شگه اينترنت  سنزمن  سنجش آموزش کاور نن ببتقبال )در زمن   "سهمیه شاغل" 101کنربرگ ک  : در صورت تذکر  

 بنيست فر  تكمیل شگه در سنمنن  بنراذاری اردد.م  بنشگ و صرفنًنم  است نینزی ب  دانلود مجگد

  ضوابط آموزشي( 218کاربرگ( 

بنگهنی  ه  است رعنيت تمن کلیك نمنينگ، بگي "تایید"، بر روی ازين  بنيست پس از مطنلع  دقیق ضوابط آموزش م  شگان پذيرفت    

 .ستذکر شگه در اين کنربرابرای داناجوين  الزام  ا

  (تدارای مغایر شدگانپذیرفته)تعهد برای  104کاربرگ 

و سهمی  قبول   معگل کل، نوع مگرک تحصیل اعم از  "تكمیل اطالعات فردی"در فر   در صورت وجود هر اون  مغنيرت   

را دانلود و پس از  104ابتگا کنربرگ  "را دانلود نمنيیگ اینجا طفن قبل از آپلود فنيلل"بن کلیك بر روی دکم  بنيست م  شگان پذيرفت 

 تكمیل نسبت ب  بنراذاری آ  اقگا  نمنينگ.

 :نت ني   تن زم ن  اع ال  توسط مرکز آموزش ، هن گ پس از ببت مغنيرت آ بنشنشگانن  ک  دارای مغنيرت موبر م الز  است پذيرفت  تذکر  

ه و هیچ حقي بترای وی در  حضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبان نبود هن شرکت نمنينگ.بررس  مغنيرت در کالس

از س وی س نزمن  س نجش،     قبتولي نتیج     اعال بررس  مجگد و پس از  نن  نهني  صرفنًو ببت خصوص قبولي ایشان ایجاد نخواهد کرد

 بنشگ.پذير م امكن 

 مغایرت 

تواننگ م  شگان رفت پذي، ، در صورت وجود مغنيرت و ببت آ  توسط مرکز آموزش  در سنمنن تنيیگ اطالعنت توسط مرکز آموزش  پس از   

 مانهگه نمنينگ. "مغایرت "در قسمت هنی ببت شگه را رتياز مغن فهرست 

 اتباع 

کد  ازنن  زش  و ببتهستنگ الز  است جهت ورود ب  سنمنن  آمو کدملي و شماره شناسنامهفاقد شگان  اتبنع ظر ب  اينك  پذيرفت ن   

 . شگه در سنمنن  استفنده نمنينگ ايجند جایگزین
 

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
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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 :مقطع کارشناسیشدگان اتباع خارجی در عات پذیرفتههاي دستیابی مراکز آموزشی به اطالروش
 

و شمنره شننسننم   ب  کگمل " سنل ورود+ سنل ورودنیم+ 2+ شمنره پرونگه"تواننگ بن استفنده از فرمول شگان  م دست  از پذيرفت  اين   

 . 3333332819)ب  عنوا  مثنل  خود دسترس  داشت  بنشنگ تعريف شگه

 و برای  1عگد مهرماه سنل شگان  نیمفت برای پذير ایرد،سنل صورت م در دو نیم ک  پذيرش در اين داناگنهبن توج  ب  اين :1 تذکر

 اردد.در فرمول بنال درج م  "سال ورودنیم"ب  عنوا   2عگد ماه بهمن

 گ.تواننگ کگ مل  و شمنره شننسننم  تعريف شگه خود را از مرکز آموزش مربوط نیز درينفت نمنيناين افراد م  :2 تذکر 

 سال تحصیلي دو  حتما روادید اقام  تحصیلي دریاف اس  تا قبل از پایان نیم دانشجویان غیر ایراني الز  :3 تذکر 

شده براساس روادید تحصیلي مكاتبات الز  جه  اقدامات اصالح کدملي و شماره شناسنامه پذیرفته براینمایند و سپس 

 بعدی با واحد استاني صورت پذیرد.

 تذکرات مهم:

  هنی مربوط اقگا  نسبت ب  تكمیل اطالعنت فردی، بنراذاری عكس و فر   ب  مرکز آموزشبنيست قبل از مراجعشگان  م پذيرفت  

 نمنينگ.

  تن تنريخ ،در سنمنن در دست داشتن اصل تمنم  مگارک بنراذاری شگه  نن  اينترنت  بنبنيست پس از انجن  ببتشگان  م پذيرفت  

 گ.نن  ب  مرکز آموزش  مراجع  نمنينتكمیل مراحل ببت جهت تكمیل مراحل   در سنمنن  درج خواهگ شگ،1399ک  متعنقبنً )در سنل 

  شگ رنگ آ بن "شده رد"هنی آپلود شگه از سوی کنرشننس مرکز پس از بررس  و تنيیگ اطالعنت توسط مرکز آموزش ، چنننچ  فر 

 شود.م  نارنجيآ   ه بنشگ رنگهن آپلود و بررس  ناگو اار فر  سبزبنشگ رنگ آ   "تایید شده"، اار قرمز

 


