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

پیوست شماره 2

براي مشاهده اطالعات و پیش ثبتنام پذیرفتهشدگان جدیدالورود
دوره مهندسی فناوري و دوره کارشناسی حرفهاي (ناپیوسته) بهمنماه سال 1399
ضمن عرض تبريك و آرزوی موفقیت برای تمامم پذيرفتهشاگام دوره مهنگسا فناموری و دوره کمرشنمسا حرفاهای (نمپیوساته
بهمنمامه سام  ،1399پذيرفتهشاگام م بميسات بارای ببتناام باه نشامن  www.edu.uast.ac.irمراجعاه و از قسامت "ثبتنااا
پذیرفتهشدگان کارشناسي بهمن  "99ابتگا نسبت به ببتنم اينترنت و بمراذاری مگارک خود اقگا نموده و سپس برای تكمیل مراحال
ببتنم بم در دست داشتن مگارک زير به صورت حضوری طبق اطالعیه منگرج در صفحه ورودی سمممنه فوقالذکر به مرکز آموزشا مرباو
مراجعه نممينگ.
مدارك لزم براي ثبتنام:
 -1شش قطعه عكس هممننگ پرسنل پشت سفیگ تمم رخ  3×4تهیه شگه در سم جمری.
 -2اصل شنمسنممه برای مطمبقت بم تصموير بمراذاری شگه از تممم صفحمت شنمسنممه بر روی سمممنه.
 -3اصل کمرت مل برای مطمبقت بم تصوير (پشت و رو بمراذاری شگه بر روی سمممنه.
 -4اصل مگرک کمردان (اعم از پیوسته/نمپیوسته دانشگمههم و موسسههمی آموزش عمل مورد تميیگ شورای عمل انقالب فرهنگ و يم وزارت
علو  ،تحقیقمت و فنموری ،وزارت بهگاشت ،درمم و آموزش پزشك و يم آموزشكگههمی فن و حرفهای وزارت آموزش و پرورش.
برای دانشآموختگمن

که تمکنو اواه نممه پميم تحصیالت برای آنم صمدر

 -5اصل کاربرگ شماره ( 103فر تميیگيه معگ
نشگهاست.
✓ تذکر :تممم متقمضیم م بميست تم تمريخ  99/11/30از مقطع کمردان دانشآموخته شگه بمشنگ.

 -6اصل کاربرگ شماره ( 101اواه اشتغم به کمر بم امضم و مهر بمالترين مقم مسئو  ،آخرين فیش حقوق يم حكم کمرازين يم قرارداد
معتبر انجم کمر و برای شمغلین نیروهمی مسلح ارائه حكم کمرازين يم اواه اشتغم به کمر از يگم مربو برای پذيرفتهشگام متقمض
استفمده از سهمیه شمغل.
 -7مگرک که وضعیت نظم وظیفه داوطلبم (برادرا را بم توجه به بنگ  3-2مقررات وظیفه عموم منگرج در صفحههمی  4و  5دفترچه
راهنممی پذيرش مهرممه سم  1399و موارد منگرج در پیوست  1راهنممی مرحله تكمیل ظرفیت ( /99/35737مورخ 99/10/15
مشخص نمميگ.
✓ تذکر " :1پذیرفتهشدگان ميبایست قبل از مراجعه به مرکز آموزشي تمامي امور مربوط به ثبتنا اینترنتي از قبيل
تكميل اطالعات فردی ،بارگذاری عكس و فر های مربوط را انجا دهند".
✓ تذکر  :2چنمنچه به هر دلیل بمراذاری برخ مگارک در سمممنه امكم پذير نبمشگ الز است در زمم ببتنم ضمن ارائه اصل مگارک به
کمرشنمس آموزش تا پایان نيمسال اول تحصيلي ،مگارک مذکور در سمممنه بمراذاری شود .در صورت عگ بمراذاری به موقع مگارک در
سمممنه پیغمم مبن بر نقص مگرک تحصیل و الزا بمراذاری مگارک نمقص تم جلسه آخر کالس نمميش داده خواهگ شگ .بگيه است عد
بارگذاری مدارک ناقص در سامانه در نیمسم او تحصیل منجر به عد صدور کارت ورود به جلسه برای امتحانات پایان
نيمسال خواهگ بود.
نحوه ورود به سامانه و پیش ثبتنام:
پذيرفتهشگام م بميست برای مشمهگه اطالعمت و پیش ببتنم به نشمن  www.edu.uast.ac.irمراجعه و بر روی لینك
"ثبتنا پذیرفتهشدگان کارشناسي بهمن  "99کلیك نموده و پس از ورود به صفحه "ثبتنا پذیرفتهشدگان جدیدالورود" و وارد
نمود نم کمربری (کدملي  10رقمي) و رمز عبور (شماره شناسنامه) وارد سمممنه شونگ .سپس بم کلیك بر روی ازينههمی تكميل
اطالعات فردی ،آپلود عكس ،کارت ملي ،صفحات شناسنامه ،کارت پایان خدمت و معافيت ،گواهي موقت/دانشنامه ،کاربرگ
 ،103کاربرگ  ،101کاربرگ  218و کاربرگ  104نسبت به بمراذاری ،تكمیل و تميیگ اطالعمت به شرح زير اقگا نممينگ.
✓ تذکر :پذيرفتهشگام پس از ورود به سمممنه ،م تواننگ نا و نا خانوادگي خود را در سمت چپ بمالی صفحه مشمهگه نموده و نسبت
به انجم عملیمت مورد نظر اقگا نممينگ.
1

❖ فر تكميل اطالعات فردی
پذيرفتهشگام م بميست در منوی "تكميل اطالعات فردی" تممم اطالعمت شنمسنممهای و سوابق تحصیل موجود در سمممنه را بم
مگارک اصل خود تطبیق داده و پس از تكميل فیلگهمی قمبل ويرايش ،بم کلیك بر روی دکمه "ثبت فر " نسبت به تميیگ اطالعمت اقگا
نممينگ.
✓ تذکر  :1اطالعمت غیر قمبل ويرايش موجود در فر "تكميل اطالعات فردی" از اطالعمت درج شگه در سميت سمزمم سنجش آموزش
کشور در زمم ببتنم بمراذاری شگه است و قمبل تغییر نم بمشگ.
✓ تذکر  :2در صورت وجود هر اونه مغایرت در فر "تكميل اطالعات فردی" م بميست در زمم ببتنم حضوری ،پذيرفتهشگه شخص ًم
مراتب را به مرکز آموزش اطالع دهگ .در صورت عگ اصالح پس از ببتنم حضوری ،صدور کارت دانشجویي و کارت شرکت در
جلسات آزمون پميم نیمسم او امكم پذير نبوده و مسئولیت آ بر عهگه پذيرفتهشگه م بمشگ .لذا ضروری است پذيرفتهشگام در
بررس  ،اعال و اصالح موضوع دقت نممينگ.
✓ تذکر  :3در صورت وجود مغایرت موثر اعم از معدل کل ،نوع مدرک تحصيلي و سهميه قبولي پذيرفتهشگام م بميست نسبت به
تكمیل (همراه بم امضم و ابر انگشت پذيرفتهشگه و بمراذاری تصوير کاربرگ ( 104تعهد برای پذیرفتهشدگان دارای مغایرت) در سمممنه
اقگا نممينگ.
❖ آپلود عكس
بم انتخمب ازينه"آپلود عكس" و کلیك بر روی دکمه "افزودن" م بميست نسبت به بمراذاری عكس پرسنل پشت سفیگ تمم رخ
 3×4در سمممنه اقگا نمميیگ.
✓ تذکر  :1عكس مورد نظر م بميست واضح ،مشخص و فمقگ ابر مهر ،منگنه و هراونه لك بمشگ و عكس دانشجويم خواهر م بميست بم
پوشش حجمب اسالم بوده و صورت ايشم کممالً قمبل تشخیص بمشگ.
✓ تذکر  :2انگازه عكس م بميست حگاقل  200×300و حگاکثر  300×400پیكسل و حگاکثر حجم  250کیلو بميت و فرمت  JPGبمشگ.
✓ تذکر  :3دانشجو صرفمً يكبمر م توانگ عكس را بمراذاری نمميگ.
❖ کارت ملي
بم انتخمب ازينه"کارت ملي" و کلیك بر روی دکمه "افزودن" م بميست نسبت به بمراذاری تصوير پشت و روی کمرت مل در سمممنه
اقگا نمميیگ (حگاکثر سميز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بميت و فرمت . JPG
✓ تذکر :برای بمراذاری تصوير پشت کمرت مل  ،م بميست مجگداً بم کلیك بر روی دکمه "افزودن" نسبت به بمراذاری تصوير بعگی
اقگا نمميیگ.
❖ صفحات شناسنامه
بم انتخمب ازينه"صفحات شناسنامه" و کلیك بر روی دکمه "افزودن" م بميست نسبت به بمراذاری تصوير تمامي صفحات
شنمسنممه در سمممنه اقگا نمميیگ (حگاکثر سميز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بميت و فرمت . JPG
✓ تذکر  :1برای بمراذاری تصوير صفحمت بعگی شنمسنممه ،م بميست مجگداً بم کلیك بر روی دکمه "افزودن" نسبت به بمراذاری آ
اقگا نمميیگ.
✓ تذکر  :2در خصوص بمراذاری مگارک مربو به تصوير کمرت مل و صفحمت شنمسنممه به اطالع م رسمنگ در صورت که فقط تصوير
يك از مگارک ذکر شگه در زمم ببتنم بمراذاری شود ،کفميت م کنگ و بمراذاری تصوير کمرت مل يم صفحمت شنمسنممه که بمراذاری
نشگه است تا پایان نيمسال اول تحصيلي الزامي م بمشگ.
❖ کارت پایان خدمت یا معافيت
بم انتخمب ازينه" کارت پایان خدمت  /معافيت" و کلیك بر روی دکمه "افزودن" م بميست نسبت به بمراذاری تصوير پشت و روی
کمرت پميم خگمت يم معمفیت در سمممنه اقگا نمميیگ (حگاکثر سميز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بميت و فرمت . JPG
✓ تذکر :برای بمراذاری تصوير پشت کمرت پميم خگمت يم معمفیت ،م بميست مجگداً بام کلیاك بار روی دکماه "افاازودن" نسابت باه
بمراذاری تصوير بعگی اقگا نمميیگ.
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❖ گواهينامه موقت /دانشنامه
بم انتخمب ازينه"گواهينامه موقت/دانشنامه" و کلیك بر روی دکمه "افزودن" م بميست نسبت به بمراذاری تصوير مگرک تحصیل
قبل در سمممنه اقگا نمميیگ (حگاکثر سميز عكس  300×400و حگاکثر حجم  300کیلو بميت و فرمت . JPG
✓ تذکر  :1پذيرفتهشگامن که اواه نممه موقت /دانشنممه دوره کمردان برای آنم صمدر نشگه است م بميست تصوير کاربرگ 103
(تایيد معدل برای دانشآموختگان و دانشجویان نيمسال آخر) تكمیل شگه (مهر و امضم شگه توسط مراجع ذيربط را بر روی سمممنه
بمراذاری نممينگ.
✓ تذکر  :2عطف به نممه شممره  6/64/162123مورخ  99/08/04وزارت متبوع ،بم توجه به شیوع ويروس کرونم و در راستمی عگ مراجعه
حضوری دانشجويم بگو ورود به دانشگمه محل تحصیل مقطع قبل خود ،سرویس استعال سوابق تحصيلي آموزش عالي آدرس
 https://estelam.msrt.irراهانگازی شگه است .الز است پذيرفتهشگام بم مراجعه به سمممنه فوقالذکر و درج اطالعمت خود
کگرهگیری دريمفت را برای پیگیری و دريمفت تایيدیه تحصيلي در زمم ببتنم به کمرشنمسم مرکز آموزش قبول اعال نممينگ .الز به
ذکر است امور مربو به تميیگيه تحصیل م بميست حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نيمسال اول تحصيلي انجم پذيرد.
❖ کاربرگ ( 103تایيد معدل برای دانشآموختگان و دانشجویان نيمسال آخر)
پذيرفتهشگام فمقگ گواهينامه موقت/دانشنامه م بميست بم کلیك بر روی دکمه "لطفمً قبل از آپلود فميل اینجا را دانلود نمميیگ"
ابتگا فر مورد نظر را دانلود و پس از تكمیل (مهر و امضم شگه توسط مراجع ذيربط نسبت به بمراذاری تصوير آ از طريق ازينه کمربرگ
 103و دکمه "افزودن" اقگا نممينگ.
✓ تذکر  :1در صورت که کمربرگ " 103تایيد معدل" قبالً (در زمم ببتنم اينترنت سمزمم سنجش آموزش کشور تكمیل شگه است
(مهر و امضم شگه توسط مراجع ذيربط نیمزی به دانلود مجگد نم بمشگ و صرفمً م بميست تصوير فر تكمیل شگه در سمممنه بمراذاری شود.
✓ تذکر  :2در خصوص بمراذاری مگارک مربو به تصوير اواه نممه موقت/دانشنممه و کمربرگ  103به اطالع م رسمنگ اار فقط تصوير
يك از مگارک در زمم ببتنم بمراذاری شود ،کفميت م کنگ.
❖ کاربرگ ( 101سهميه شاغل)
پذيرفتهشگام بم سهمیه شاغل م بميست بم کلیك بر روی دکمه "لطفمً قبل از آپلود فميل اینجا را دانلود نمميیگ" ابتگا فر مورد نظر را
دانلود و پس از تكمیل (مهر و امضم شگه توسط مراجع ذيربط نسبت به بمراذاری تصوير آ از طريق ازينه کمربرگ  101و دکمه "افزودن
" اقگا نممينگ.
✓ تذکر :در صورت که کمربرگ " 101سهميه شاغل" قبال (در زمم ببتنم اينترنت سمزمم سنجش آموزش کشور تكمیل شگه
است (مهر و امضم شگه توسط مراجع ذيربط نیمزی به دانلود مجگد نم بمشگ و صرفمً م بميست تصوير فر تكمیل شگه در سمممنه بمراذاری
شود.
❖ کاربرگ ( 218ضوابط آموزشي)
پذيرفتهشگام م بميست پس از مطملعه دقیق ضوابط آموزش  ،بر روی ازينه "تایيد" کلیك نممينگ ،بگيه است رعميت تمم بنگهمی
ذکر شگه در اين کمربرگ برای دانشجويم الزام است.
❖ کاربرگ ( 104تعهد برای پذیرفتهشدگان دارای مغایرت)
در صورت وجود هر اونه مغميرت در فر "تكميل اطالعات فردی" اعم از معگ کل ،نوع مگرک تحصیل و سهمیه قبول
پذيرفتهشگام م بميست بم کلیك بر روی دکمه "لطفمً قبل از آپلود فميل اینجا را دانلود نمميیگ" ابتگا کمربرگ  104را دانلود و پس از
تكمیل (همراه بم امضم و ابر انگشت پذيرفتهشگه نسبت به بمراذاری تصوير آ اقگا نممينگ.
✓ تذکر :الز است پذيرفتهشگامن که دارای مغميرت موبر م بمشنگ پس از ببت مغميرت آ هم توسط مرکز آموزش  ،تم زمام اعاال نتامي
بررس مغميرت در کالسهم شرکت نممينگ .حضور در کالس به منزله پذیرش این دسته از داوطلبان نبوده و هيچ حقي باارای وی در
خصوص قبولي ایشان ایجاد نخواهد کرد و ببتنم نهمي صرفمً پس از بررس مجگد و اعال نتیجاه قبااولي از ساوی سامزمم سانجش،
امكم پذير م بمشگ.
❖ مغایرت
پس از تميیگ اطالعمت توسط مرکز آموزش  ،در صورت وجود مغميرت و ببت آ توسط مرکز آموزش در سمممنه ،پذيرفتهشگام م تواننگ
فهرست از مغميرتهمی ببت شگه را در قسمت "مغایرت " مشمهگه نممينگ.
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❖ اتباع
نظر به اينكه پذيرفتهشگام اتبمع فاقد کدملي و شماره شناسنامه هستنگ الز است برای ورود به سمممنه آموزش و ببتنم از کد
جایگزین ايجمد شگه در سمممنه استفمده نممينگ.
روشهاي دستیابی مراکز آموزشی به اطالعات پذیرفتهشدگان اتباع خارجی در مقطع کارشناسی:
اين دسته از پذيرفتهشگام م تواننگ بم استفمده از فرمو "شممره پرونگه +2 +نیمسم ورود +سم ورود" به کگمل و شممره شنمسنممه
تعريف شگه خود دسترس داشته بمشنگ (به عنوا مثم . 9922333333
✓ تذکر  :1بم توجه به اينکه پذيرش در اين دانشگمه در دو نیمسم صورت م ایرد ،برای پذيرفتهشگام نیمسم مهرماه عگد  1و برای
بهمنماه عگد  2به عنوا "نيمسال ورود" در فرمو بمال درج م شود.
✓ تذکر  :2اين افراد م تواننگ کگ مل و شممره شنمسنممه تعريف شگه خود را از مرکز آموزش مربو نیز دريمفت نممينگ.
✓ تذکر  :3دانشجويم غیر ايران الز است همزمم بم ببت اطالعمت در اين سمممنه ،نسبت به ببتنم و احراز هويت خود در سمممنه
 www.saorg.irبرای اخذ ويزای تحصیل اقگا نممينگ.
✓ تذکر  :4دانشجویان غير ایراني الز است تا قبل از پایان نيمسال تحصيلي دو حتماً روادید اقامت تحصيلي دریافت
نمایند و سپس برای اصالح کدملي و شماره شناسنامه پذیرفتهشده براساس روادید تحصيلي مكاتبات الز برای اقدامات
بعدی با واحد استاني صورت پذیرد.
توجه:
▪ پذيرفتهشگام م بميست ابتگا نسبت به تكمیل اطالعمت فردی ،بمراذاری عكس و فر همی مربو اقگا نممينگ سپس بم در دست
داشتن اصل تممم مگارک بمراذاری شگه ،تم پميم مهلت ببتنم درج شگه در صفحه ورودی اين سمممنه ،برای تكمیل مراحل ببتنم به
مرکز آموزش مراجعه نممينگ.
▪ پس از بررس و تميیگ اطالعمت توسط مرکز آموزش  ،چنمنچه فر همی آپلود شگه از سوی کمرشنمس مرکز "رد شده" بمشگ ازينه
مربو به رنگ قرمز ،اار "تایيد شده" بمشگ به رنگ سبز و اار فر هم آپلود و بررس نشگه بمشگ به رنگ نارنجي ديگه م شود.
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