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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  مهرماه)ناپیوسته(  ايکاردانی حرفهدوره دوره کاردانی فنی و 
 
  مهرم نه )ینپیوس ته   ای ف ه ک نردای  رر دوره دوره ک نردای  فی   و    ش گان  پذيرفت ه ه برای کلی   آرزوی موفقیتضمن عرض تبريك و        

 شتگاا  پذیرفتته  نتا  ثبت  " قس مت از مراجع ه و   www.edu.uast.ac.ir به یشنی ینم برای ثبت بنيستم  شگان پذيرفته ،1398سنل 
ب ن در دس ت    ی نم ثب ت پس برای تكمیل مرار ل  و سیموده قگام ا خودو بنراذاری مگارک  ینم ايیتریت ثبتت به یسبابتگا  "98 مهرکارداني 

 .یمنيیگ مراجعه مرکز آموزش  مربوط بهسنزمن  سیجش آموزش کشور  سنيتطبق اطالعیه میگرج در  به صورت رضوریداشتن مگارک زير 

 نام:مدارك الزم براي ثبت
 تهیه شگه در سنل جنری. 3×4گ پرسیل  پشت سفیگ تمنم رخ شش قطعه عكس همنیی -1
 بر روی سنمنیه.صفحنت آ  از تمنم  ير بنراذاری شگه هت مطنبقت بن تصنوشینسینمه ج اصل -2
 بنراذاری شگه بر روی سنمنیه.)پشت و رو  اصل کنرت مل  جهت مطنبقت بن تصوير  -3
راذاری ن تصوير بنجهت مطنبقت ب ظنم جگيگ ين ديپلم یظنم قگيم آموزش متوسطه )ديپلم ی متوسطهاواهیینمه پنين  تحصیالت  اصل -4

 شگه بر روی سنمنیه.

 اواهینامه پیش دانشگاهي خودداری اردد ارايهاز  :تذکر. 

يی  ين زاخرين ركم کنربن امضن و مهر بنالترين مقنم مسئول، آخرين فیش رقوق  و آ  به کنراواه  اشتغنل ) 101اصل کاربرگ شماره  -5
يگن   نی مسلح ازلین ییروه، ركم کنرازيی  ين اواه  اشتغنل به کنر برای شنغشنغل سهمیه شگان  )برای پذيرفته قرارداد معتبر ایجنم کنر

 شگان  متقنض  استفنده از سهمیه شنغلین.برای پذيرفته مربوط
 ست.ان  صندر یشگه برای آیمتوسطه پنين  تحصیالت  اهیینمهکه او شگانی پذيرفتهبرای   معگل فرم تنيیگ) 102کاربرگ شماره اصل  -6

 :آموخته شگه بنشیگ.در مقطع متوسطه دایش 31/06/98 بنيست تن تنريخکلیه متقنضین  م  تذکر 

ترچه دف 5و  4هنی فحهصمقررات وظیفه عموم  میگرج در   2-3)را بن توجه به بیگ  مگرک  که وضعیت یظنم وظیفه داوطلبن  )برادرا   -7
 مشخص یمنيگ. 1398راهیمنی پذيرش مهرمنه سنل 

 :ل تكمیل از قبی 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 

  ینم من  ثبتزرک در امگ ضمن ارائه اصلالزم است  پذير یبنشگدر سنمنیه امكن    مگارکبرخ به هر دلیل  بنراذاری چینیچه: مهمتذکر
 ع مگارک دری به موقمگارک مذکور در سنمنیه بنراذاری اردد. در صورت عگم بنراذارسنل اول تحصیل  تن پنين  ییمبه کنرشینس آموزش 

عگ    است بگيه گ.شرک ینقص تن جلسه آخر کالس یمنيش داده خواهگ اگپیغنم  مبی  بر یقص مگرک تحصیل  و الزام بنراذاری مسنمنیه 
ایا  پمنجر به عگ  صگور کارت ورود به جلسه برای امتحانات سنل اول تحصیل  در ییم باراذاری مگارک ناقص در سامانه

 .خواهگ بود سالنیم

 : نامو پیش ثبت ورود به سامانه نحوه
نا  ثب " بر روی لییكمراجعه و  www.edu.uast.ac.ir یشنی  ینم بهمشنهگه اطالعنت و پیش ثبتت جهبنيست شگان  م فتهپذير      

ینم  وارد یمود  و "دجگیگالوروشگاا  پذیرفته نا ثب "کلیك یموده و پس از ورود به صفحه  "98 مهرکارداني شگاا  پذیرفته
 ،تكمیل اطالعات فردی هنیازيیهبن کلیك بر روی سپس . وارد سنمنیه شویگ )شماره شناسنامه( رمز عبورو  (رقمي 10 ملي)کگ کنربری
کاربرگ ، نامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهاواهي، کارت پایا  خگم  و معافی ، صفحات شناسنامه، کارت ملي، عكس آپلود
 یمنيیگ. اقگام، تكمیل و تنيیگ اطالعنت به شرح زير یسبت به بنراذاری 104کاربرگ و  218کاربرگ ، 102کاربرگ ، 101
 :سبت و ییموده نهگه مش صفحه سمت چپ بنالیخود را در  خانواداينا  و نا تواییگ م ، سنمنیهبه  ورودپس از شگان  پذيرفته تذکر

 یمنيیگ.به ایجنم عملینت مورد یظر اقگام 

 پیوست شماره 2
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   تكمیل اطالعات فردی فر 

ن سنمنیه را ب موجود درای و سوابق تحصیل  سینمهاطالعنت شینتمنم   "تكمیل اطالعات فردی"در میوی بنيست م  شگان فتهپذير   
ام يیگ اطالعنت اقگیسبت به تن "ثب  فر "بر روی دکمه کلیك بن ، قنبل ويرايشفیلگهنی  تكمیلپس از و تطبیق داده مگارک اصل  خود 

 گ. ییمني

 سنزمن ر سنيت اطالعنت درج شگه توسط داوطلب داز  "تكمیل اطالعات فردی"موجود در فرم  یر قنبل ويرايشغاطالعنت  :1 تذکر 
 .بنشگیم  تغییرو قنبل است بنراذاری شگه  سیجش آموزش کشور

  گه شتهپذيرفرضوری،  ینمثبتبنيست در زمن  م  "تكمیل اطالعات فردی"در فرم  مغایرتدر صورت وجود هر اویه : 2تذکر
 و انشجویيصگور کارت د، ینم رضوریدر اين بخش پس از ثبت عگم اصالحدر صورت  مراتب را به مرکز آموزش  اطالع دهگ.شخصنً 

ری است بنشگ. لذا ضروشگه م بر عهگه پذيرفتهآ   بنشگ و مسئولیتپذير یم سنل اول امكن پنين  ییم کارت شرک  در جلسات آزمو 
 ت را در بررس ، اعالم و اصالح موضوع یمنيیگ.شگان  یهنيت دقپذيرفته

  بنيست م  شگان پذيرفته ،سهمیه قبولي و مگرک تحصیليو کگ نوع  ،معگل کلاعم از موثر مغایرت  در صورت وجود: 3تذکر
 اقگام یمنيیگ.در سنمنیه  دارای مغایرت( شگاا پذیرفته)تعهگ برای  104کاربرگ یسبت به تكمیل و بنراذاری 

  عكسآپلود 
یگ تمنم رخ پشت سفپرسیل  عكس یسبت به بنراذاری بنيست م  "افزود " دکمهو کلیك بر روی  "آپلود عكس "بن ایتخنب ازيیه   
 .سنمنیه اقگام یمنيیگ در 3×4

  بن بنيست هر م دایشجوين  خواعكس بنيست واضح، مشخص و فنقگ اثر مهر، میگیه و هراویه لك بنشگ و عكس مورد یظر م : 1تذکر
 کنمالً قنبل تشخیص بنشگ.ايشن  صورت و پوشش رجنب اسالم  بوده 

  کیلو بنيت و فرمت  250 رجمو رگاکثر پیكسل  300×400 رگاکثر و 200×300 رگاقلبنيست م ایگازه عكس : 2تذکرJPG .بنشگ 

  توایگ عكس را بنراذاری یمنيگ. دایشجو صرفنً يكبنر م  :3تذکر 

 کارت ملي 
قگام ا  در سنمنیه بنراذاری پشت و روی کنرت ملیسبت به م  بنيست  "افزود " دکمه و کلیك بر روی "ارت مليک"یهبن ایتخنب ازي   

 . JPGکیلو بنيت و فرمت  300 و رگاکثر رجم 300×400سنيز عكس  )رگاکثریمنيیگ 

 بعگیتصوير  بنراذارییسبت به  "افزود "دکمه بنيست مجگدا بن کلیك بر روی پشت کنرت مل ، م  تصوير بنراذاریبرای  :تذکر 
 اقگام یمنيیگ.

 صفحات شناسنامه 
ینسینمه در ش تمامي صفحاتبنراذاری یسبت به بنيست م  "افزود "دکمه و کلیك بر روی  "صفحات شناسنامه"بن ایتخنب ازيیه   

 . JPGکیلو بنيت و فرمت  300 و رگاکثر رجم 300×400سنيز عكس  )رگاکثر اقگام یمنيیگسنمنیه 

 صفحنت  اذاریبنریسبت به  "افزود "دکمه بن کلیك بر روی مجگدا بنيست برای بنراذاری بیش از يك صفحه شینسینمه، م  :تذکر
 يیگ.بعگی شینسینمه اقگام یمن

 از يكکه فقط در صورت رسنیگ در خصوص بنراذاری مگارک مربوط به کپ  کنرت مل  و کپ  شینسینمه  به اطالع م  :مهم تذکر  
تا  است هاذاری یشگبنراذاری کپ  کنرت مل  ين شینسینمه که بنر ول کیگ. ینم بنراذاری اردد کفنيت م در زمن  ثبتذکر شگه مگارک 

 بنشگ.م  سال اول تحصیلي الزاميپایا  نیم

  کارت پایا  خگم  یا معافی 
کنرت و روی  پشتبنراذاری  یسبت به بنيست م "افزود "ه دکمو کلیك بر روی  "کارت پایا  خگم  / معافی "ایتخنب ازيیهبن    

 . JPGمت کیلو بنيت و فر 300 و رگاکثر رجم 300×400سنيز عكس  )رگاکثر گیياقگام یمنپنين  خگمت ين معنفیت در سنمنیه 

 یسبت به  "زود اف"دکمه بنيست مجگدا بن کلیك بر روی ، م کنرت پنين  خگمت ين معنفیتپشت تصوير برای بنراذاری  :تذکر
 بنراذاری تصوير بعگی اقگام یمنيیگ.



3/4 

 

 

 پایا  تحصیالت دوره متوسطه)دیپلم نظا  جگیگ یا دیپلم نظا  قگیم آموزش متوسطه(نامه اواهی 
 نراذاری مگرکبیسبت به بنيست م  "افزود "دکمه و کلیك بر روی  "نامه پایا  تحصیالت دوره متوسطهاواهی"بن ایتخنب ازيیه   

 . JPGکیلو بنيت و فرمت  300 و رگاکثر رجم 300×400سنيز عكس  )رگاکثر یمنيیگقبل  در سنمنیه اقگام تحصیل  

 تاییگ معگل ) 102کاربرگ ت سبنيم  اواهیینمه پنين  تحصیالت متوسطه برای آین  صندر یشگه است شگانی  کهپذيرفته :1 تذکر
 م یمنيیگ.نیه اقگارا تكمیل و یسبت به بنراذاری آ  بر روی سنم ه نگارنگ(متوسطآموزاني که اواهینامه پایا  تحصیالت برای دانش

 دانشگاهي خودداری اردداواهینامه پیشراذاری از بن :2 تذکر. 

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

را  اینجا طفن قبل از آپلود فنيلل"بنيست بن کلیك بر روی دکمه م  وره متوسطهاواهینامه پایا  تحصیالت دفنقگ  شگان پذيرفته   

اقگام  "افزود "و دکمه  102کاربرگ میل یسبت به بنراذاری آ  از طريق ازيیه ابتگا فرم مورد یظر را دایلود و پس از تك "دایلود یمنيیگ
 یمنيیگ.

 میل شگه است ینم ايیتریت  سنزمن  سیجش آموزش کشور  تكقبال )در زمن  ثبت "تاییگ معگل" 102که کنربرگ : در صورت تذکر
  نیه بنراذاری اردد.بنيست فرم تكمیل شگه در سنمبنشگ و صرفن م یینزی به دایلود مجگد یم 

 :اار  رسنیگ ع مبه اطال 102متوسطه و کنربرگ  التیتحص ن يپن ینمهیاواه  مگارک مربوط به کپ یدر خصوص بنراذار تذکر مهم
 .کیگ م تياردد کفن یینم بنراذاراز مگارک در زمن  ثبت  كي

  سهمیه شاغل( 101کاربرگ( 
ابتگا فرم مورد یظر را  "را دایلود یمنيیگ اینجا طفن قبل از آپلود فنيلل"کلیك بر روی دکمه بنيست بن م  سهمیه شاغلبن  شگان پذيرفته   

 اقگام یمنيیگ. "افزود "و دکمه  101کاربرگ از طريق ازيیه  دایلود و پس از تكمیل یسبت به بنراذاری آ 

 میل شگه است ايیتریت  سنزمن  سیجش آموزش کشور  تك ینمثبتقبال )در زمن   "سهمیه شاغل" 101کنربرگ که : در صورت تذکر
 بنيست فرم تكمیل شگه در سنمنیه بنراذاری اردد.بنشگ و صرفن م یینزی به دایلود مجگد یم 

 ضوابط آموزشي( 218رگ کارب( 

گهنی عنيت تمنم بیرکلیك یمنيیگ، بگيه  است  "تاییگ"بر روی ازيیه پس از مطنلعه دقیق ضوابط آموزش ،  بنيستشگان  م پذيرفته   
 ذکر شگه در اين کنربرگ برای دایشجوين  الزام  است. 

  (دارای مغایرت شگاا پذیرفته)تعهگ برای  104کاربرگ 
 و سهمیه قبول ، مگرک تحصیل و کگ یوع  ،معگل کلاعم از  "تكمیل اطالعات فردی"در فرم  موثر مغایرتد هر اویه در صورت وجو   

را دایلود و پس از  104ابتگا کنربرگ  "را دایلود یمنيیگ اینجا طفن قبل از آپلود فنيلل"بن کلیك بر روی دکمه بنيست م  شگان پذيرفته
 تكمیل یسبت به بنراذاری آ  اقگام یمنيیگ.

 :یت ني    اع الم  تن زم ن  ،توسط مرکز آموزش هن بنشیگ پس از ثبت مغنيرت آ شگانی  که دارای مغنيرت موثر م الزم است پذيرفته تذکر 

وی در  حضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبا  نبوده و هیچ حقي بترای  هن شرکت یمنيیگ.بررس  مغنيرت در کالس
س یجش،   از س وی س نزمن    قبتولي اعالم یتیج ه  بررس  مجگد و پس از  ینم یهني  صرفنًو ثبت خصوص قبولي ایشا  ایجاد نخواهگ کرد

 بنشگ.پذير م امكن 

 رتمغای 
تواییگ م  شگان رفتهپذي، ، در صورت وجود مغنيرت و ثبت آ  توسط مرکز آموزش  در سنمنیهتنيیگ اطالعنت توسط مرکز آموزش  پس از   

 .مشنهگه یمنيیگ "مغایرت"در قسمت هنی ثبت شگه را رتياز مغن فهرست 

  اتباع 

کگ  ازینم زش  و ثبتهستیگ الزم است جهت ورود به سنمنیه آمو امهکگملي و شماره شناسنفاقگ شگان  اتبنع ظر به ايیكه پذيرفتهی   
 . یمنيیگشگه در سنمنیه استفنده  ايجند جایگزین

https://edu.uast.ac.ir/ApplicantEnrollment/UploadForms/GetFile?uploadFormId=9d2c2fc9-1d01-4a25-bea0-89af4616dec3
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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 کاردانیدر  اتباع خارجی نحوه تعریف کدملی و شماره شناسنامه
 

و شمنره شینسینمه  گمل کبه " ورود+ سنل ورود سنلییم+ 1+ شمنره پرویگه"استفنده از فرمول تواییگ بن شگان  م اين دسته از پذيرفته   

 . 3333331189)به عیوا  مثنل  دسترس  داشته بنشیگخود  تعريف شگه

 و برای  1عگد مهرماه سنل شگان  ییمبرای پذيرفتهایرد، سنل صورت م دو ییماين دایشگنه در که پذيرش در بن توجه به اين :1 تذکر

 .ارددبنال درج م در فرمول  "ال ورودسنیم"به عیوا   2عگد ماه بهمن

 ت یمنيیگتواییگ کگ مل  و شمنره شینسینمه تعريف شگه خود را از مرکز آموزش مربوط ییز درينفاين افراد م  :2 تذکر. 

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

مات اساس روادیگ تحصیلي مكاتبات الز  جه  اقگاشگه برو شماره شناسنامه پذیرفتهاصالح کگملي  برایو سپس  نماینگ

 بعگی با واحگ استاني صورت پذیرد.

 تذکرات مهم:

 م هنی مربوط اقگابنيست قبل از مراجعه به مرکز آموزش  یسبت به تكمیل اطالعنت فردی، بنراذاری عكس و فرمشگان  م پذيرفته

 یمنيیگ.

 ه تن تنريخسنمنی ینم ايیتریت  بن در دست داشتن اصل تمنم  مگارک بنراذاری شگه دربنيست پس از ایجنم ثبتشگان  م پذيرفته 

 ینم به مرکز آموزش  مراجعه یمنيیگ.مذکور جهت تكمیل مرارل ثبت

 ریگ آ   بنشگ "رد شگه"کنرشینس مرکز  یاز سو آپلود شگه یهنچینیچه فرم ، اطالعنت توسط مرکز آموزش گيیو تن  پس از بررس

 .شود م ينارنجبنشگ ریگ آ   "نشگه يبررس"هن آپلود و و اار فرم سبزبنشگ ریگ آ   "شگه گییتا"، اار قرمز

 


