بسمه تعالي
راهنماي نحوه استفاده از سامانه جامع آموزش(همآوا)

پیوست شماره 2

جهت مشاهده اطالعات و پیش ثبتنام پذیرفتهشدگان
دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفهاي بهمنماه سال 1397
رفر یی بهمرنمرنه سرن ،1397

ضمن عرض تبريك و آرزوی موفقیت برریی لییر پذيرفتر شرگان دوره لرنردیی فیر و لرنردیی
پذيرفت شگان م بنيست بریی ثبتینم ب یشنی  www.edu.uast.ac.irمریجع و یز قسرمت "ثبتنام پذیرفتهشدگان کارداني بهمن "97
یبتگی یسبت ب ثبتینم یيیتریت و بنراذیری مگیرک مربوط خود یقگیم یموده و سپس بریی تكمیل مری ل ثبتینم بن در دست دیشرتن مرگیرک
زير ب صورت ضوری طبق یطالعی میگرج در سنمنی ب مرلز آموزش مربوط مریجع یمنيیگ.
مدارك الزم براي ثبتنام:
 -1شش قطع عكس همنییگ پرسیی پشت سفیگ تمنم رخ  3×4تهی شگه در سن جنری.
 -2یصل شینسینم جهت مطنبقت بن تصوير بنراذیری شگه بر روی سنمنی .
 -3یصل لنرت می جهت مطنبقت بن تصوير بنراذیری شگه بر روی سنمنی .
 -4یصل اویهیینم پنين تحصیالت متوسط (ديپیم یظنم جگيگ ين ديپیم یظنم قگيم آموزش متوسط ) جهت مطنبقت بن تصوير بنراذیری
شگه بر روی سنمنی .
 تذکر :یز بنراذیری اویهیینم پیش دییشگنه خوددیری اردد.
 -5اصل کاربرگ شماره ( 101اویه یشتغن ) ب لنر بن یمضن و مهر بنالترين مقنم مسئو  ،آخرين فیش قوق و آخرين كم لنرازيی ين
قریردید معتبر ییجنم لنر (بریی پذيرفت شگان سهمی شنغل)  ،كم لنرازيی ين اویه یشتغن ب لنر بریی شنغیین ییروهنی مسیح یز يگن
مربوط بریی پذيرفت شگان متقنض یستفنده یز سهمی شنغیین.
 -6اصل کاربرگ شماره ( 102فرم تنيیگ معگ ) بریی پذيرفت شگانی ل اویهیینم پنين تحصیالت متوسط بریی آین صندر یشگه یست.
 تذکر :لیی متقنضین م بنيست تن تنريخ  97/11/30در مقطع متوسط دییشآموخت شگه بنشیگ.
 -7مگرل ل وضعیت یظنم وظیف دیوطیبن (بریی بریدری ) ری بن توج ب بیگ ( )2-3مقرریت وظیف عموم میگرج در صفح هنی  3و 4
دفترچ ریهیمنی پذيرش مهرمنه سن  1397و پیوست  1ریهیمنی مر ی تكمیل ظرفیت (شمنره /97/44039م مورخ  )97/10/30مشخص
یمنيگ.
 تذکر" :پذیرفتهشدگان ميبایست قبل از مراجعه به مرکز آموزشي کليه امور مربوط به ثبتنام اینترنتي از قبيل تكميل
اطالعات فردي ،بارگذاري عكس و فرمهاي مربوط را انجام دهند".
 تذکر مهم :چینیچ ب هر دلیی بنراذیری برخ مگیرک در سنمنی یمكن پذير یبنشگ الزم یست ضمن یریئ یصل مگیرک در زمن ثبتینم
ب لنرشینس آموزش تن پنين ییمسن یو تحصیی مگیرک مذلور در سنمنی بنراذیری اردد .در صورت عگم بنراذیری ب موقع مگیرک در
سنمنی پیغنم مبی بر یقص مگرک تحصیی و یلزیم بنراذیری مگیرک ینقص تن جیس آخر لالس یمنيش دیده خویهگ شگ .بگيه یست
عدم بارگذاري مدارك ناقص در سامانه در ییمسن یو تحصیی منجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه براي امتحانات پایان
نيمسال خویهگ بود.
نحوه ورود به سامانه:
جهت ورود ب سنمنی م بنيست یز قسمت "ثبتنام پذیرفتهشدگان سال  "97بر روی لییك "ثبتنام پذیرفتهشدگان کارداني
بهمن  "97لییك یموده و پس یز ویرد یمود ینم لنربری (کدملي) و رمز عبور (شماره شناسنامه) ویرد سنمنی شويگ.
 تذکر :پذيرفت شگان پس یز ورود ب سنمنی  ،م تویییگ نام و نامخانوادگي خود ری در سمت چپ بنالی صفح مشنهگه یموده و یسبت
ب ییجنم عمیینت مورد یظر یقگیم یمنيیگ.
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نحوه ثبتنام
پذيرفت شگان م بنيست پس یز ورود ب سنمنی بن لییك بر روی ازيی هنی تكميل اطالعات فردي ،آپلود عكس ،کپي کارت ملي،
کپي تمامي صفحات شناسنامه ،کارت پایان خدمت و معافيت ،گواهينامه پایان تحصيالت دوره متوسطه ،کاربرگ  ،101کاربرگ
 ،102کاربرگ  218و کاربرگ  104یسبت ب بنراذیری ،تكمیل و تنيیگ یطالعنت ب شرح زير یقگیم یمنيیگ.
 فرم تكميل اطالعات فردي
پذيرفت شگان م بنيست در میوی "تكميل اطالعات فردي" تمنم یطالعنت شینسینم یی و سویبق تحصیی موجود در سنمنی ری بن
مگیرک یصی خود تطبیق دیده و پس یز تكميل فییگهنی قنبل ويریيش ،بن لییك بر روی دلم "ثبت فرم" یسبت ب تنيیگ یطالعنت یقگیم
یمنيیگ.
 تذکر  :1یطالعنت غیر قنبل ويریيش موجود در فرم "تكميل اطالعات فردي" یز یطالعنت درج شگه توسط دیوطیب در سنيت سنزمن
سیجش آموزش لشور بنراذیری شگه یست و قنبل تغییر یم بنشگ.
 تذکر  :2در صورت وجود هر اوی مغایرت در فرم "تكميل اطالعات فردي" پذيرفت شگه م بنيست در زمن ثبتینم ضوری،
مریتب ری ب مرلز آموزش یطالع دهگ .مسئولیت عگم یصالح در یين بخش پس یز ثبتینم ضوری بر عهگه پذيرفت شگه م بنشگ .لذی
ضروری یست پذيرفت شگان یهنيت دقت ری در بررس  ،یعالم و یصالح موضوع یمنيیگ.
 تذکر  :3در صورت وجود مغایرت موثر یعم یز معدل کل ،نوع و کد مدرك تحصيلي و سهميه قبولي ،پذيرفت شگان م بنيست
یسبت ب تكمیل و بنراذیری کاربرگ ( 104تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت) در سنمنی یقگیم یمنيیگ.
 آپلود عكس
بن ییتخنب ازيی " آپلود عكس" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری عكس پرسیی پشت سفیگ تمنم رخ
 3×4در سنمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر سنيز عكس  300×400و گیلثر جم  250لییو بنيت و فرمت .)JPG
 کپي کارت ملي:
بن ییتخنب ازيی " کپي کارت ملي" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری پشت و روی لنرت می در سنمنی
یقگیم یمنيیگ ( گیلثر سنيز عكس  300×400و گیلثر جم  300لییو بنيت و فرمت .)JPG
 تذکر :بریی بنراذیری تصوير پشت لنرت می  ،م بنيست مجگدی بن لییك بر روی دلم یفزود یسبت ب بنراذیری تصوير بعگی یقگیم
یمنيیگ.
 کپي کل صفحات شناسنامه:
بن ییتخنب ازيی "کپي کل صفحات شناسنامه" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری تمنم
شینسینم در سنمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر سنيز عكس  300×400و گیلثر جم  300لییو بنيت و فرمت .)JPG

صفحنت

 تذکر :بریی بنراذیری بیش یز يك صفح شینسینم  ،م بنيست مجگدی بن لییك بر روی دلم یفزود یسبت ب بنراذیری صفحنت بعگی
شینسینم یقگیم یمنيیگ.
 تذکر مهم :در خصوص بنراذیری مگیرک مربوط ب لپ لنرت می و لپ شینسینم ب یطالع م رسنیگ يك یز مگیرک در زمن
ثبتینم بنراذیری اردد لفنيت م لیگ .لذی بنراذیری لپ لنرت می ين شینسینم ل بنراذیری یشگه تا پایان نيمسال اول تحصيلي
الزامي م بنشگ.
 کارت پایان خدمت یا معافيت
بن ییتخنب ازيی "کارت پایان خدمت  /معافيت" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری پشت و روی لنرت
پنين خگمت ين معنفیت در سنمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر سنيز عكس  300×400و گیلثر جم  300لییو بنيت و فرمت .)JPG
 تذکر :بریی بنراذیری تصوير پشت لنرت پنين خگمت ين معنفیت ،م بنيست مجگدی بن لییك بر روی دلم یفزود یسبت ب بنراذیری
تصوير بعگی یقگیم یمنيیگ.
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 گواهينامه پایان تحصيالت دوره متوسطه(دیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه)
بن ییتخنب ازيی "گواهينامه پایان تحصيالت دوره متوسطه" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری مگرک
تحصیی قبی در سنمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر سنيز عكس  300×400و گیلثر جم  300لییو بنيت و فرمت .)JPG
 تذکر  :1پذيرفت شگانی ل اویهیینم پنين تحصیالت متوسط بریی آین صندر یشگه یست م بنيست کاربرگ ( 102تایيد معدل
براي دانشآموزاني که گواهينامه پایان تحصيالت متوسطه ندارند) ری تكمیل و یسبت ب بنراذیری آ بر روی سنمنی یقگیم
یمنيیگ.
 تذکر  :2یز بنراذیری اویهیینم پیشدییشگنه خوددیری اردد.
 کاربرگ ( 102تایيد معدل براي دانش آموزاني که گواهينامه پایان تحصيالت متوسطه ندارند)
پذيرفت شگان فنقگ گواهينامه پایان تحصيالت دوره متوسطه م بنيست بن لییك بر روی دلم "لطفن قبل یز آپیود فنيل اینجا ری
دیییود یمنيیگ" یبتگی فرم مورد یظر ری دیییود و پس یز تكمیل یسبت ب بنراذیری آ یز طريق ازيی کاربرگ  102و دلم "افزودن" یقگیم
یمنيیگ.
 تذکر :در صورتیك لنربرگ " 102تایيد معدل" قبال (در زمن ثبتینم یيیتریت سنزمن سیجش آموزش لشور) تكمیل شگه یست
یینزی ب دیییود مجگد یم بنشگ و صرفن م بنيست فرم تكمیل شگه در سنمنی بنراذیری اردد.
 تذکر مهم :در خصوص بنراذیری مگیرک مربوط ب لپ اویهیینم پنين تحصیالت متوسط و لنربرگ  102ب یطالع م رسنیگ يك یز
مگیرک در زمن ثبتینم بنراذیری اردد لفنيت م لیگ.
 کاربرگ ( 101سهميه شاغل )
پذيرفت شگان سهمیه شاغل م بنيست بن لییك بر روی دلم "لطفن قبل یز آپیود فنيل اینجا ری دیییود یمنيیگ" یبتگی فرم مورد یظر ری
دیییود و پس یز تكمیل یسبت ب بنراذیری آ یز طريق ازيی کاربرگ  101و دلم "افزودن" یقگیم یمنيیگ.
 تذکر :در صورتیك لنربرگ " 101سهميه شاغل" قبال (در زمن ثبتینم یيیتریت سنزمن سیجش آموزش لشور) تكمیل شگه یست
یینزی ب دیییود مجگد یم بنشگ و صرفن م بنيست فرم تكمیل شگه در سنمنی بنراذیری اردد.
کاربرگ ( 218ضوابط آموزشي)
پذيرفت شگان م بنيست پس یز مطنلع دقیق ضویبط آموزش بن لییك بر روی ازيی "تایيد" یسبت ب یطالع و رعنيت تمنم ضویبط و
مقرریت آموزش درج شگه در فرم مربوط یقگیم یمنيیگ.
 کاربرگ ( 104تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت )
در صورت وجود هر اوی مغایرت موثر در فرم "تكميل اطالعات فردي" یعم یز معگ لل ،یوع و لگ مگرک تحصیی و سهمی قبول ،
پذيرفت شگان م بنيست بن لییك بر روی دلم "لطفن قبل یز آپیود فنيل اینجا ری دیییود یمنيیگ" یبتگی لنربرگ  104ری دیییود و پس یز
تكمیل یسبت ب بنراذیری آ یقگیم یمنيیگ.
 تذکر :الزم یست پذيرفت شگانی ل دیریی مغنيرت موثر م بنشیگ پس یز ثبت مغنيرت آ هن توسط مرلز آموزش  ،تن زمرن یعرالم یترنيج
بررس مغنيرت در لالس هن شرلت یمنيیرگ .ح ضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبان نبوده و هيچ حقي براي وي در
خصوص قبولي ایشان ایجاد نخواهد کرد و ثبتینم یهني صرفنً پس یز یعالم یتیج قبول یز سوی سنزمن سیجش ،یمكن پذير م بنشگ.
 مغایرت:
پس یز تنيیگ یطالعنت توسط مرلز آموزش  ،در صورت وجود مغ نيرت و ثبت آ توسط مرلز آموزش در سنمنی  ،پذيرفت شگان م تویییگ
لیست یز مغنيرتهنی ثبت شگه ری در قسمت "مغایرت" مشنهگه یمنيیگ.
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تذکرات مهم:
 پذيرفت شگان م بنيست قبل یز مریجع ب مرلز آموزش یسبت ب تكمیل یطالعنت فردی ،بنراذیری عكس و فرمهنی مربوط یقگیم
یمنيیگ.
 پذيرفت شگان م بنيست پس یز ییجنم ثبتینم یيیتریت بن در دست دیشتن یصل تمنم مگیرک بنراذیری شگه در سنمنی تن تنريخ مذلور
جهت تكمیل مری ل ثبتینم ب مرلز آموزش مریجع یمنيیگ.
 پس یز بررس و تنيیگ یطالعنت توسط مرلز آموزش  ،چینیچ فرم هنی آپیود شگه ی ز سوی لنرشینس مرلز "رد شده" بنشگ ریگ آ
قرمز ،یار "تایيد شده" بنشگ ریگ آ سبز ،یار فرمهن آپیود و بررس یشگه بنشگ ریگ آ نارنجي م شود.
 اتباع:
یظر ب یيیك پذيرفت شگان یتبنع فاقد شماره ملي هستیگ الزم یست جهت ورود ب سنمنی آموزش و ثبتینم یيشن یز لگ جنيگزين یيجند
شگه در سنمنی یستفنده شود .لذی مقتض یست یين یفرید جهت درينفت شمنره شینسینم و لگ می ب مرلز آموزش مریجع یمنيیگ.
روشهاي دستيابي مراکز آموزشي به اطالعات پذیرفتهشدگان اتباع خارجي در مقطع کارداني:
 -1یستفنده یز فرمو "شمنره پرویگه +1 +ییمسن ورود +سن ورود" ب جنی لگمی ( .ب عیوی مثن )9721333333
 -2مریلز م بنيست بن ینم لنربری رئیس مرلز ویرد سنمنی جنمع آموزش همآوی شگه و یز قسمت "آموزش :دانشجویان ":بن ورود ب میوی
"اصالح سوابق دانشجو" و ییتخنب ازيی "جستجوي پيشرفته" مشخصنت پذيرفت شگه مورد یظر ری جستجو یموده و لگمی یتبنع ری
ينددیشت یمنيیگ و سپس شمنره می يند شگه ری ب عیوی ینم لنربری و رمز عبور در یختینر پذيرفت شگه جهت ورود ب سنمنی قریر دهیگ.
 تذکر :دانشجویان غير ایراني الزم است تا قبل از پایان نيمسال تحصيلي دوم حتما روادید اقامت تحصيلي دریافت نمایند و
سپس نسبت به اصالح کدملي و شماره شناسنامه پذیرفتهشده بر اساس روادید تحصيلي مكاتبات الزم جهت اقدامات بعدي با
واحد استاني صورت پذیرد.

4/4

