بسمه تعالي
راهنماي ثبتنام و نحوه استفاده از سامانه جامع آموزشی دانشگاه (همآوا)
براي انجام فرآیند عدم حدنصاب پذیرفتهشدگان جدیدالورود
دورههاي کاردانی فنی ،کاردانی حرفهاي ،مهندسی فناوري و کارشناسی حرفهاي (ناپیوسته) بهمنماه سال 1399
پذیرفتهشدگان کدرشتهمحلهایی که ثبتنامشدگان نهایي آنها به حدنصاب  10نفر برای تشکیل کالسها نرسیده است و مرکز
آموزشی محل قبولی ایشان در سامانه جامع آموزشی همآوا گزینه عدم تشکیل کالس را انتخاب نمودهاند ،میبایست با مراجعه به سامانه
جامع آموزش همآوا به نشانی  www.edu.uast.ac.irنسبت به ثبت درخواست خود (پذیرش در مرکز جدید/پذیرش در رشته
جدید/پذیرش در مرکز و رشته جدید) در بازه زمانی مندرج در صفحه اول این سامانه اقدام نمایند.
✓ تذکر  :1تبعات عدم اقدام به موقع در این خصوص برعهده پذیرفتهشده و مراکز آموزشی میباشد و هیچگونه درخواستی پس از بازه
زمانی مقرر قابل بررسي نميباشد.
✓ تذکر  :2چنانچه پذیرفتهشدهای براساس هیچ یک از موارد ذکر شده عالقهمند به تعیین رشته /مرکز جدیدی نباشد ،ثبتنام و
ادامه تحصیل ایشان امکانپذیر نميباشد.

الف -مراحل انجام فرآیند عدم حدنصاب:
 -1ثبت درخواست در سامانه توسط پذیرفتهشده
این دسته از پذیرفتهشدگان صرفاً در رشتهها و مراکزی که در سامانه برای ایشان نمایش داده میشود ،میتوانند درخواست خود را ثبت
نمایند و مالک نمایش رشتهها ،وضعیت پذیرش ،میزان ظرفیت خالي در آن کدرشتهمحل و زیرگروه/گروه آموزشي مرتبط است.
✓ تذکر :هر پذیرفتهشده امکان ثبت یک درخواست در سامانه را دارد و پس از تایید درخواست ایشان ،هیچگونه ویرایشی امکانپذیر
نیست.
❖ نحوه ورود به سامانه و ثبت درخواست:
این دسته از پذیرفتهشدگان میبایست با مراجعه به صفحه اصلی سامانه به نشانی  www.edu.uast.ac.irو با توجه به مقطع
تحصیلی بر روی لینک "ثبتنام عدم حدنصاب پذیرفتهشدگان کارداني/کارشناسي بهمن  "99کلیک نموده و پس از ورود به صفحه
"ثبتنام پذیرفتهشدگان جدیدالورود" با وارد نمودن نام کاربری (کدملي) و رمز عبور (شماره شناسنامه) وارد سامانه شده و نسبت
به ثبت درخواست خود با توجه به موارد مندرج در بند «ب» اقدام نمایند.
✓ تذکر :نظر به اینکه پذیرفتهشدگان اتباع فاقد کدملي و شماره شناسنامه هستند الزم است برای ورود به سامانه آموزشی و
ثبتنام از کد جایگزین ایجاد شده در سامانه استفاده نمایند و جهت اطالع از نحوه تعریف کدملی و شماره شناسنامه ایشان میتوانند به
«راهنمای پذیرفتهشدگان کارداني/کارشناسي  »992مندرج در صفحه ورودی این سامانه و یا مرکز آموزشی محل قبولی خود،
مراجعه نمایند.
 -2بررسی و تایید درخواست توسط مرکز آموزشی مقصد
چنانچه مرکز آموزشی مقصد پس از بررسی درخواست پذیرفتهشدهای گزینه موافقت را ثبت نماید آن پذیرفتهشده به فهرست
پذیرفتهشدگان آن مرکز (مقصد) اضافه خواهد شد ،در این مرحله فرآیند عدم حدنصاب خاتمه مییابد.
✓ تذکر :در صورتیکه مرکز آموزشی گزینه مخالفت را برای درخواست پذیرفتهشدهای ثبت نماید ،ایشان میتواند مجدداً در بازه زمانی
مذکور نسبت به ثبت درخواست جدید اقدام نماید.
 -3ثبت نام ،انتخاب واحد و ثبت مغایرت احتمالی در مرکز آموزشی مقصد
پس از تایید درخواست توسط مرکز آموزشی مقصد ،پذیرفتهشده میبایست اقدامات الزم درخصوص ثبتنام ،انتخاب واحد و ثبت
مغایرت خود را در همان بازه زمانی از مرکز آموزشی مقصد پیگیری نماید.
✓ تذکر :وجود هرگونه «مغایرت موثر/غیرموثر» مانع از انجام فرآیند عدم حدنصاب در سامانه جاامع آموزشای نميباشددد ،لاذا
میبایست پس از اتمام فرآیند عدم حدنصاب و تغییر پذیرش دانشجو (ثبت درخواست توسط پذیرفتهشده و تایید درخواست توسط مرکاز
آموزشی مقصد) ،مرکز آموزشی مقصد تا مرحله انتقال به سیستم آموزش ایشان را انجام و صرفاً ثبتنام نهایی و انتخاب واحد وی پاس از
اعالم نتیجه قبولي مغایرت از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام گیرد.
الزم است پذیرفتهشدگانی که دارای مغایرت موثر میباشند پس از ثبت مغایرت آنها توسط مرکاز آموزشای ،باا تکمیددل کدداربر 104
بدون اخذ شهریه تا زمان اعالم نتایج بررسی مغایرت در کالسها شرکت نمایند .حضور در کالس به منزله پددذیرش ایددن دسددته از
داوطلبان نبوده و هیچ حقي برای وی در خصوص قبولي ایشان ایجاد نخواهد کرد و ثبتنام نهایی صرفاً پاس از بررسای مجادد و
اعالم نتیجه قبولي از سوی سازمان سنجش ،امکانپذیر میباشد.
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ب -ضوابط انجام فرآیند عدم حدنصاب:
پس از اعالم عدم تشکیل کالس توسط مرکز آموزشی محل قبولی ،پذیرفته شده میبایست در زمان مقرر نسبت به ثبت درخواست
خود مبنی بر انتخاب یکی از گزینههای زیر در سامانه اقدام نماید.
 پذیرش در مرکز جدید:پذیرفتهشدگان در مراکز آموزش مجری دیگری در همان رشته و گرایش پذیرش میشوند.
 پذیرش در رشته جدید:پذیرفتهشدگان کدرشتهمحلهای دارای سهمیه «شاغل» به رشته دیگری در همان زیرگروه آموزشي و پذیرفتهشدگان
کدرشتهمحلهای دارای سهمیه «آزاد» به رشته دیگری در همان گروه آموزشي و در همان مرکز در رشته جدید پذیرش میشوند.

•

تبصره :در خصوص پذیرش در رشته جدید ،مرکز آموزشی مقصد ،همان مرکز محل قبولی پذیرفتهشده میباشد.

 پذیرش در مرکز و رشته جدید:پذیرفتهشدگان کدرشتهمحلهای دارای سهمیه «شاغل» به رشته دیگری در همان زیرگروه آموزشي و پذیرفتهشدگان
کدرشتهمحلهای دارای سهمیه «آزاد» به رشته دیگری در همان گروه آموزشي در مراکز مجری دیگر پذیرش میشوند.
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