بسمه تعالي
راهنماي ثبتنام و نحوه استفاده از سامانه جامع آموزشی دانشگاه (همآوا)

پیوست شماره 2

جهت مشاهده اطالعات و پیش ثبتنام پذیرفتهشدگان جدیدالورود
دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفهاي (ناپیوسته) بهمنماه سال 1398
ضمن عرض تبريك و آرزوی موفقیت ب رای کلی پذيرفت ش گان دوره مهنگس فن نوری و دوره کنرشننس حرف ای (ننپیوس ت
بهمنمنه سنل  ،1398پذيرفت ش گان م بنيس ت ب رای بب تن ن ب نا نن  www.edu.uast.ac.irمراجع و از قس مت "ثبت نتا
پذیرفتهشدگان کارشناسي بهمن  "98ابتگا نسبت ب ببتنن اينترنت و بنراذاری مگارک خود اقگا نموده و سپس برای تكمیل مراحل
ببتنن بن در دست داشتن مگارک زير ب صورت حضوری طبق اطالعی هني ک متعنقبنً (سنل  1399در سنمنن فوقالذکر درج خواه گ ش گ
ب مرکز آموزش مربوط مراجع نمنينگ.
مدارك الزم براي ثبتنام:
 -1شش قطع عكس همنننگ پرسنل پات سفیگ تمن رخ  3×4تهی شگه در سنل جنری.
 -2اصل شننسننم جهت مطنبقت بن تصنوير بنراذاری شگه از تمنم صفحنت شننسننم بر روی سنمنن .
 -3اصل کنرت مل جهت مطنبقت بن تصوير (پات و رو بنراذاری شگه بر روی سنمنن .
 -4اصل و ين تصوير مگرک کنردان (اعم از پیوست /ننپیوست داناگنههن و موسس هنی آموزش عنل مورد تنيیگ شورای عنل انقالب فرهنگ
و ين وزارت علو  ،تحقیقنت و فننوری ،وزارت بهگاشت ،درمن و آموزش پزشك و ين آموزشكگههنی فن و حرف ای وزارت آموزش و پرورش.
ک تنکنو اواه ننم پنين تحصیالت برای آنن صندر

 -5اصل کاربرگ شماره ( 103فر تنيیگي معگل جهت دانشآموختگنن
ناگهاست.
 تذکر :کلی متقنضین م بنيست تن تنريخ  98/11/30در مقطع کنردان دانشآموخت شگه بنشنگ.

 -6اصل کاربرگ شماره ( 101اواه اشتغنل ب کنر بن امضن و مهر بنالترين مقن مسئول ،آخرين فیش حقوق ين حكم کنرازين ين قرارداد
معتبر انجن کنر و برای شنغلین نیروهنی مسلح اراي حكم کنرازين ين اواه اشتغنل ب کنر از يگن مربوط برای پذيرفت شگان متقنض
استفنده از سهمی شنغل.
 -7مگرک ک وضعیت نظن وظیف داوطلبن (برادرا را بن توج ب بنگ ( 3-2مقررات وظیف عموم منگرج در صفح هنی  4و  5دفترچ
راهنمنی پذيرش مهرمنه سنل  1398ماخص نمنيگ .در خصوص بند  6ضوابط منگرج در بخش مقررات وظیفه عمومي دفترچه مذکور،
داناجوين سنل آخر مقطع کنردان ک تا تاریخ  98/11/30در سنوات مجنز تحصیل دانشآموخت م شونگ ،م تواننگ در اين پذيرش
شرکت نمنينگ .در خصوص تبصره منگرج در بند  11بخش مقررات وظیفه عمومي دفترچه مذکور ،سربنزا وظیف ای ک خگمت آنن تن
پنين بهمنماه سال  1398ب پنين م رسگ پس از قبول و هنگن ببتنن در داناگنه م بنيست اواه ين کنرت پنين خگمت اراي نمنينگ.
 تذکر" :پذیرفتهشدگان ميبایس قبل از مراجعه به مرکز آموزشي کلیه امور مربوط به ثب نا اینترنتي از قبیل تكمیل
اطالعات فردی ،بارگذاری عكس و فر های مربوط را انجا دهند".
 تذکر مهم :چنننچ ب هر دلیل بنراذاری برخ
ب کنرشننس آموزش تن پنين نیم سنل اول تحصیل
سنمنن پیغنم مبن بر نقص مگرک تحصیل و الزا
بارگذاری مدارک ناقص در سامانه در نیمسنل
نیمسال خواهگ بود.

مگارک در سنمنن امكن پذير نبنشگ الز است در زمن ببتنن ضمن ارائ اصل مگارک
مگارک مذکور در سنمنن بنراذاری اردد .در صورت عگ بنراذاری ب موقع مگارک در
بنراذاری مگارک ننقص تن جلس آخر کالس نمنيش داده خواهگ شگ .بگيه است عد
اول تحصیل منجر به عد صدور کارت ورود به جلسه برای امتحانات پایان

نحوه ورود به سامانه و پیش ثبتنام:
پذيرفت شگان م بنيست جهت مانهگه اطالعنت و پیش ببتنن ب نانن  www.edu.uast.ac.irمراجع و بر روی لینك "ثب نا
پذیرفتهشدگان کارشناسي بهمن  "98کلیك نموده و پس از ورود ب صفح "ثب نا پذیرفتهشدگان جدیدالورود" و وارد نمود نن
کنربری (کدملي  10رقمي) و رمز عبور (شماره شناسنامه) وارد سنمنن شونگ .سپس بن کلیك بر روی ازين هنی تكمیل اطالعات فردی،
آپلود عكس ،کارت ملي ،صفحات شناسنامه ،کارت پایان خدم و معافی  ،گواهي موق /دانشنامه ،کاربرگ  ،103کاربرگ ،101
کاربرگ  218و کاربرگ  104نسبت ب بنراذاری ،تكمیل و تنيیگ اطالعنت ب شرح زير اقگا نمنينگ.
 تذکر :پذيرفت شگان پس از ورود ب سنمنن  ،م تواننگ نا و نا خانوادگي خود را در سمت چپ بنالی صفح مانهگه نموده و نسبت
ب انجن عملینت مورد نظر اقگا نمنينگ.
1

 فر تكمیل اطالعات فردی
پذيرفت شگان م بنيست در منوی "تكمیل اطالعات فردی" تمنم اطالعنت شننسننم ای و سوابق تحصیل موجود در سنمنن را بن
مگارک اصل خود تطبیق داده و پس از تكمیل فیلگهنی قنبل ويرايش ،بن کلیك بر روی دکم "ثب فر " نسبت ب تنيیگ اطالعنت اقگا
نمنينگ.
 تذکر  :1اطالعنت غیر قنبل ويرايش موجود در فر "تكمیل اطالعات فردی" از اطالعنت درج شگه توسط داوطلب در سنيت سنزمن
سنجش آموزش کاور بنراذاری شگه است و قنبل تغییر نم بنشگ.
 تذکر  :2در صورت وجود هر اون مغایرت در فر "تكمیل اطالعات فردی" م بنيست در زمن ببتنن حضوری ،پذيرفت شگه
شخصنً مراتب را ب مرکز آموزش اطالع دهگ .در صورت عگ اصالح در اين بخش پس از ببتنن حضوری ،صدور کارت دانشجویي و
کارت شرک در جلسات آزمون پنين نیمسنل اول امكن پذير نم بنشگ و مسئولیت آ بر عهگه پذيرفت شگه م بنشگ .لذا ضروری است
پذيرفت شگان نهنيت دقت را در بررس  ،اعال و اصالح موضوع نمنينگ.
 تذکر  :3در صورت وجود مغایرت اعم از معدل کل ،نوع مدرک تحصیلي و سهمیه قبولي پذيرفت شگان م بنيست نسبت ب
تكمیل و بنراذاری کاربرگ ( 104تعهد برای پذیرفتهشدگان دارای مغایرت) در سنمنن اقگا نمنينگ.
 آپلود عكس
بن انتخنب ازين "آپلود عكس" و کلیك بر روی دکم "افزودن" م بنيست نسبت ب بنراذاری عكس پرسنل پات سفیگ تمن رخ
 3×4در سنمنن اقگا نمنيیگ.
 تذکر  :1عكس مورد نظر م بنيست واضح ،ماخص و فنقگ ابر مهر ،منگن و هراون لك بنشگ و عكس داناجوين خواهر م بنيست بن
پوشش حجنب اسالم بوده و صورت ايان کنمالً قنبل تاخیص بنشگ.
 تذکر  :2انگازه عكس م بنيست حگاقل  200×300و حگاکثر  300×400پیكسل و حگاکثر حجم  250کیلو بنيت و فرمت  JPGبنشگ.
 تذکر  :3داناجو صرفنً يكبنر م توانگ عكس را بنراذاری نمنيگ.
 کارت ملي
بن انتخنب ازين "کارت ملي" و کلیك بر روی دکم "افزودن" م بنيست نسبت ب بنراذاری پات و روی کنرت مل در سنمنن اقگا
نمنيیگ (حگاکثر سنيز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بنيت و فرمت . JPG
 تذکر :برای بنراذاری تصوير پات کنرت مل  ،م بنيست مجگدا بن کلیك بر روی دکم "افزودن" نسبت ب بنراذاری تصوير بعگی
اقگا نمنيیگ.
 صفحات شناسنامه
بن انتخنب ازين "صفحات شناسنامه" و کلیك بر روی دکم "افزودن" م بنيست نسبت ب بنراذاری تمنم صفحنت شننسننم در
سنمنن اقگا نمنيیگ (حگاکثر سنيز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بنيت و فرمت . JPG
 تذکر :برای بنراذاری بیش از يك صفح شننسننم  ،م بنيست مجگدا بن کلیك بر روی دکم "افزودن" نسبت ب بنراذاری صفحنت
بعگی شننسننم اقگا نمنيیگ.
 تذکر مهم :در خصوص بنراذاری مگارک مربوط ب کپ کنرت مل و کپ شننسننم ب اطالع م رسننگ در صورت ک فقط يك از
مگارک در زمن ببتنن بنراذاری اردد ،کفنيت م کنگ .ول بنراذاری کپ کنرت مل ين شننسننم ک بنراذاری ناگه است تا پایان
نیمسال اول تحصیلي الزامي م بنشگ.
 کارت پایان خدم یا معافی
بن انتخنب ازين " کارت پایان خدم  /معافی " و کلیك بر روی دکم "افزودن" م بنيست نسبت ب بنراذاری پات و روی کنرت
پنين خگمت ين معنفیت در سنمنن اقگا نمنيیگ (حگاکثر سنيز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بنيت و فرمت . JPG
 تذکر :برای بنراذاری تصوير پات کنرت پنين خگمت ين معنفیت ،م بنيست مجگدا بن کلی ك ب ر روی دکم "افتزودن" نس بت ب
بنراذاری تصوير بعگی اقگا نمنيیگ.
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 گواهينامه موق  /دانشنامه
بن انتخنب ازين "گواهي نامه موق /دانشنامه" و کلیك بر روی دکم "افزودن" م بنيست نسبت ب بنراذاری مگرک تحصیل قبل
در سنمنن اقگا نمنيیگ (حگاکثر سنيز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بنيت و فرمت . JPG
 تذکر :پذيرفت شگانن ک اواه ننم موقت /داناننم دوره کنردان برای آنن صندر ناگه است م بنيست کاربرگ ( 103تایید معدل
برای دانشآموختگان و دانشجویان نیمسال آخر) را تكمیل و نسبت ب بنراذاری آ بر روی سنمنن اقگا نمنينگ.
 کاربرگ ( 103تایید معدل برای دانشآموختگان و دانشجویان نیمسال آخر)
پذيرفت شگان فنقگ گواهينامه موق /دانشنامه م بنيست بن کلیك بر روی دکم "لطفن قبل از آپلود فنيل اینجا را دانلود نمنيیگ"
ابتگا فر مورد نظر را دانلود و پس از تكمیل نسبت ب بنراذاری آ از طريق ازين کنربرگ  103و دکم "افزودن" اقگا نمنينگ.
 تذکر :در صورت ک کنربرگ " 103تایید معدل" قبالً (در زمن ببتنن اينترنت سنزمن سنجش آموزش کاور تكمیل شگه است
نینزی ب دانلود مجگد نم بنشگ و صرفنً م بنيست فر تكمیل شگه در سنمنن بنراذاری اردد.
 تذکر مهم :در خصوص بنراذاری مگارک مربوط ب کپ اواه ننم موقت/داناننم و کنربرگ  103ب اطالع م رسننگ اار فقط يك از
مگارک در زمن ببتنن بنراذاری اردد ،کفنيت م کنگ.
 کاربرگ ( 101سهمیه شاغل)
پذيرفت شگان بن سهمیه شاغل م بنيست بن کلیك بر روی دکم "لطفن قبل از آپلود فنيل اینجا را دانلود نمنيیگ" ابتگا فر مورد نظر را
دانلود و پس از تكمیل نسبت ب بنراذاری آ از طريق ازين کنربرگ  101و دکم "افزودن " اقگا نمنينگ.
 تذکر :در صورت ک کنربرگ " 101سهمیه شاغل" قبال (در زمن ببتنن اينترنت سنزمن سنجش آموزش کاور تكمیل شگه
است نینزی ب دانلود مجگد نم بنشگ و صرفنً م بنيست فر تكمیل شگه در سنمنن بنراذاری اردد.
 کاربرگ ( 218ضوابط آموزشي)
پذيرفت شگان م بنيست پس از مطنلع دقیق ضوابط آموزش  ،بر روی ازين "تایید" کلیك نمنينگ ،بگيه است رعنيت تمن بنگهنی
ذکر شگه در اين کنربرابرای داناجوين الزام است.
 کاربرگ ( 104تعهد برای پذیرفتهشدگان دارای مغایرت)
در صورت وجود هر اون مغنيرت در فر "تكمیل اطالعات فردی" اعم از معگل کل ،نوع مگرک تحصیل

و سهمی قبول

پذيرفت شگان م بنيست بن کلیك بر روی دکم "لطفن قبل از آپلود فنيل اینجا را دانلود نمنيیگ" ابتگا کنربرگ  104را دانلود و پس از
تكمیل نسبت ب بنراذاری آ اقگا نمنينگ.
 تذکر :الز است پذيرفت شگانن ک دارای مغنيرت موبر م بنشنگ پس از ببت مغنيرت آ هن توسط مرکز آموزش  ،تن زم ن اع ال نت ني
بررس مغنيرت در کالسهن شرکت نمنينگ .حضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبان نبوده و هیچ حقي بترای وی در
خصوص قبولي ایشان ایجاد نخواهد کرد و ببتنن نهني صرفنً پس از بررس مجگد و اعال نتیج قبتولي از س وی س نزمن س نجش،
امكن پذير م بنشگ.
 مغایرت
پس از تنيیگ اطالعنت توسط مرکز آموزش  ،در صورت وجود مغنيرت و ببت آ توسط مرکز آموزش در سنمنن  ،پذيرفت شگان م تواننگ
فهرست از مغنيرتهنی ببت شگه را در قسمت "مغایرت " مانهگه نمنينگ.
 اتباع
نظر ب اينك پذيرفت شگان اتبنع فاقد کدملي و شماره شناسنامه هستنگ الز است جهت ورود ب سنمنن آموزش و ببتنن از کد
جایگزین ايجند شگه در سنمنن استفنده نمنينگ.
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روشهاي دستیابی مراکز آموزشی به اطالعات پذیرفتهشدگان اتباع خارجی در مقطع کارشناسی:
اين دست از پذيرفت شگان م تواننگ بن استفنده از فرمول "شمنره پرونگه +2 +نیمسنل ورود +سنل ورود" ب کگمل و شمنره شننسننم
تعريف شگه خود دسترس داشت بنشنگ (ب عنوا مثنل . 9812333333
 تذکر  :1بن توج ب اينک پذيرش در اين داناگنه در دو نیمسنل صورت م ایرد ،برای پذيرفت شگان نیمسنل مهرماه عگد  1و برای
بهمنماه عگد  2ب عنوا "نیمسال ورود" در فرمول بنال درج م اردد.
 تذکر  :2اين افراد م تواننگ کگ مل و شمنره شننسننم تعريف شگه خود را از مرکز آموزش مربوط نیز درينفت نمنينگ.
 تذکر  :3دانشجویان غیر ایراني الز اس

تا قبل از پایان نیمسال تحصیلي دو حتما روادید اقام

تحصیلي دریاف

نمایند و سپس برای اصالح کدملي و شماره شناسنامه پذیرفتهشده براساس روادید تحصیلي مكاتبات الز جه

اقدامات

بعدی با واحد استاني صورت پذیرد.
تذکرات مهم:
 پذيرفت شگان م بنيست قبل از مراجع ب مرکز آموزش نسبت ب تكمیل اطالعنت فردی ،بنراذاری عكس و فر هنی مربوط اقگا
نمنينگ.
 پذيرفت شگان م بنيست پس از انجن ببتنن اينترنت بن در دست داشتن اصل تمنم مگارک بنراذاری شگه در سنمنن  ،تن تنريخ
ک متعنقبنً (در سنل  1399در سنمنن درج خواهگ شگ ،جهت تكمیل مراحل تكمیل مراحل ببتنن ب مرکز آموزش مراجع نمنينگ.
 پس از بررس و تنيیگ اطالعنت توسط مرکز آموزش  ،چنننچ فر هنی آپلود شگه از سوی کنرشننس مرکز "رد شده" بنشگ رنگ آ
قرمز ،اار "تایید شده" بنشگ رنگ آ سبز و اار فر هن آپلود و بررس ناگه بنشگ رنگ آ نارنجي م شود.
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