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بسمه تعالی

آوا)(همآموزشجامع سامانهاستفاده ازنحوهراهنماي

شدگانپذیرفتهنامثبتپیش مشاهده اطالعات و جهت 

7139سال ماهمهرايدوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه

،1397مـاه سـال   مهـر اي فـه دوره کـاردانی فنـی و کـاردانی حر   شـدگان پذیرفتـه بـراي کلیـه   آرزوي موفقیـت ضمن عرض تبریـک و  

ابتـدا  "79سال شدگانپذیرفتهنامثبت"قسـمت از مراجعه و www.edu.uast.ac.irبه نشانینام براي ثبتبایستمیشدگانپذیرفته

طبـق  بـه صـورت حضـوري   با در دست داشتن مدارك زیـر  نامثبتپس براي تکمیل مراحل و سنموده قدام اخودنام اینترنتیثبتنسبت به 

.نمایندمراجعهمرکز آموزشی مربوط	بهاطالعیه مندرج در سامانه 

نام:مدارك الزم براي ثبت

تهیه شده در سال جاري.3×4شش قطعه عکس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ - 1

وي سامانه.هت مطابقت با تصویر بارگذاري شده بر رشناسنامه جاصل-2

اصل کارت ملی جهت مطابقت با تصویر بارگذاري شده بر روي سامانه.- 3

جهت مطابقت با تصویر بارگذاري (دیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه)متوسطهگواهینامه پایان تحصیالت ل اص- 4
شده بر روي سامانه.

داري گردد.از بارگذاري گواهینامه پیش دانشگاهی خود:تذکر
به کار با امضا و مهر باالترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا )گواهی اشتغال(101اصل کاربرگ شماره -5

.شاغل)سهمیه شدگان قرارداد معتبر انجام کار (براي پذیرفته

براي آنان صادر نشده است.متوسطه پایان تحصیالت هینامهکه گواشدگانیپذیرفتهبراي )معدلفرم تایید(102کاربرگ شماره اصل - 6

دفترچه راهنماي 4و3مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات2-3مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند - 7

پذیرش مذکور مشخص نماید (براي برادران).

از قبیل تکمیل اینترنتینامثبتکلیه امور مربوط به آموزشی مرکزقبل از مراجعه به بایستمیشدگانپذیرفته":کرتذ

".را انجام دهندهاي مربوطبارگذاري عکس و فرم، فردياطالعات

به کارشناس نام رك در زمان ثبتاضمن ارائه اصل مدالزم است پذیر نباشددر سامانه امکانبرخی مداركبه هر دلیلی بارگذاريچنانچه

پیغامی مدارك مذکور در سامانه بارگذاري گردد. در صورت عدم بارگذاري به موقع مدارك در سامانه سال اول تحصیلی متا پایان نیآموزش 

پیوست شماره 2
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عدم بارگذاري بدیهی است رك ناقص تا جلسه آخر کالس نمایش داده خواهد شد.امبنی بر نقص مدرك تحصیلی و الزام بارگذاري مد

خواهد سالمنجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه براي امتحانات پایان نیمحصیلی سال اول تدر نیممدارك ناقص در سامانه

بود

:ورود به سامانهنحوه

لینکبر روي "97سال شدگان پذیرفتهنامثبت"از قسمتبایست میورود به سامانهجهت 

(شماره شناسنامه)رمز عبورو (کدملی)نام کاربرينمودنپس از واردکلیک نموده و "79مهرکاردانیشدگانپذیرفتهنامثبت"
وارد سامانه شوید. 

و نسبت به نموده صفحه مشاهده خود را در سمت چپ بااليخانوادگینامونامتوانند می، سامانهبه ورودپس از شدگان پذیرفتهتذکر:

نمایند.انجام عملیات مورد نظر اقدام 

نامثبتنحوه 

،کپی کارت ملی،عکسآپلود،تکمیل اطالعات فرديهايگزینهبا کلیک بر روي سامانه پس از ورود به بایستمیان شدگفتهپذیر

کاربرگ ،110کاربرگ ، دوره متوسطهنامه پایان تحصیالتگواهی ، پایان خدمت و معافیتکارت ،کپی تمامی صفحات شناسنامه

نمایند.اقدام، تکمیل و تایید اطالعات به شرح زیر ينسبت به بارگذار104کاربرگ و218اربرگک، 210

 تکمیل اطالعات فردي فرم

موجود در سامانه را با اي و سوابق تحصیلی سنامهاطالعات شناتمامی "تکمیل اطالعات فردي"در منوي بایست میشدگانپذیرفته

نسبت به تایید اطالعات اقدام "ثبت فرم"بر روي دکمه یک کلبا ، قابل ویرایشفیلدهاي تکمیلپس از و تطبیق داده مدارك اصلی خود 

د. ننمای

سازمان اطالعات درج شده توسط داوطلب در سایت از "تکمیل اطالعات فردي"موجود در فرم غیر قابل ویرایشاطالعات :1تذکر

.باشدنمیتغییرو قابل است بارگذاري شده سنجش آموزش کشور

حضوري، مراتب را نامثبتبایست در زمان شده میپذیرفته"تکمیل اطالعات فردي"در فرم مغایرتنه در صورت وجود هر گو: 2تذکر 

به مرکز آموزشی اطالع دهد.

بایست نسبت به تکمیل و بارگذاري میشدگانپذیرفته،نوع مدرك تحصیلیومعدل کلاعم از مغایرت در صورت وجود: 3تذکر 

اقدام نمایند.در سامانه داراي مغایرت)شدگانپذیرفته(تعهد براي 104کاربرگ 
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آپلود عکس

پشت سفید تمام رخ پرسنلی عکس نسبت به بارگذاري بایست می"دکمه افزودن"و کلیک بر روي "آپلود عکس"با انتخاب گزینه

.)JPGکیلو بایت و فرمت 250حجمو حداکثر 300×400سایز عکس (حداکثرسامانه اقدام نماییددر3×4

:کپی کارت ملی
بارگذاري پشت و روي کارت ملی در سامانه نسبت به می بایست "دکمه افزودن"و کلیک بر روي "کپی کارت ملی"با انتخاب گزینه

.)JPGکیلو بایت و فرمت 300و حداکثر حجم300×400سایز عکس (حداکثراقدام نمایید 
بعدي اقدام تصویر بارگذاريبایست مجددا با کلیک بر روي دکمه افزودن نسبت به یپشت کارت ملی، متصویربارگذاريبراي :مهمتذکر

نمایید.

:کپی کل صفحات شناسنامه
بارگذاري تمامی صفحات نسبت به بایست می"دکمه افزودن"و کلیک بر روي "کل صفحات شناسنامهکپی "با انتخاب گزینه

.)JPGکیلو بایت و فرمت 300و حداکثر حجم300×400عکس سایز(حداکثراقدام نماییدشناسنامه در سامانه 
صفحات بعدي بارگذاريبا کلیک بر روي دکمه افزودن نسبت به مجددا بایست براي بارگذاري بیش از یک صفحه شناسنامه، می:مهمتذکر

یید.شناسنامه اقدام نما

نام رساند یکی از مدارك در زمان ثبتشناسنامه  به اطالع میدر خصوص بارگذاري مدارك مربوط به کپی کارت ملی و کپی :مهمتذکر

باشد.سال اول تحصیلی الزامی میکند. لذا بارگذاري کپی کارت ملی یا شناسنامه که بارگذاري نشده تا پایان نیمبارگذاري گردد کفایت می

کارت پایان خدمت یا معافیت
کارت پشت و روي بارگذاري نسبت بهبایستیم"دکمه افزودن"و کلیک بر روي "کارت پایان خدمت / معافیت"انتخاب گزینهبا 

.)JPGکیلو بایت و فرمت 300و حداکثر حجم300×400سایز عکس (حداکثردییاقدام نماپایان خدمت یا معافیت در سامانه 
کلیک بر روي دکمه افزودن نسبت به بارگذاري بایست مجددا با، میکارت پایان خدمت یا معافیتپشت تصویر براي بارگذاري :مهمتذکر

تصویر بعدي اقدام نمایید.

پایان تحصیالت دوره متوسطه(دیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه)نامه گواهی
گذاري مدرك بارنسبت به بایست می"دکمه افزودن"و کلیک بر روي "نامه پایان تحصیالت دوره متوسطهگواهی"با انتخاب گزینه

.)JPGکیلو بایت و فرمت 300و حداکثر حجم300×400سایز عکس (حداکثرنماییدتحصیلی قبلی در سامانه اقدام 
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تایید معدل براي (102کاربرگ ت سبایمیگواهینامه پایان تحصیالت متوسطه براي آنان صادر نشده استشدگانی کهپذیرفتهتذکر:
را تکمیل و نسبت به بارگذاري آن بر روي سامانه اقدام نمایند.متوسطه ندارند)پایان تحصیالت آموزانی که گواهینامه دانش
دانشگاهی خودداري گردد.رگذاري گواهینامه پیشاز با:تذکر

 دانش آموزانی که گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه ندارند)(تایید معدل براي210کاربرگ
را اینجاطفا قبل از آپلود فایلل"بایست با کلیک بر روي دکمه میپایان تحصیالت دوره متوسطهگواهینامه فاقد شدگانپذیرفته

اقدام "افزودن "و دکمه 102کاربرگ نلود و پس از تکمیل نسبت به بارگذاري آن از طریق گزینه ابتدا فرم مورد نظر را دا"دانلود نمایید

نمایند.
نام اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور) تکمیل شده است نیازي قبال (در زمان ثبت"معدلتایید"102: در صورتیکه کاربرگ تذکر

کمیل شده در سامانه بارگذاري گردد.بایست فرم تباشد و صرفا میبه دانلود مجدد نمی

در خصوص بارگذاري مدارك مربوط به کپی کارت ملی و کپی شناسنامه همچنین گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و:مهمتذکر

کند. نام بارگذاري گردد کفایت میرساند یکی از مدارك در زمان ثبتبه اطالع می102کاربرگ 

 سهمیه شاغل (101کاربرگ(
ابتدا فرم مورد نظر را "را دانلود نماییداینجاطفا قبل از آپلود فایلل"بایست با کلیک بر روي دکمه میسهمیه شاغلشدگانپذیرفته

اقدام نمایند."افزودن "و دکمه 101کاربرگ انلود و پس از تکمیل نسبت به بارگذاري آن از طریق گزینه د
اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور) تکمیل شده است نامثبتقبال (در زمان "سهمیه شاغل"101کاربرگ : در صورتیکه تذکر

تکمیل شده در سامانه بارگذاري گردد.بایست فرم باشد و صرفا مینیازي به دانلود مجدد نمی

 ضوابط آموزشی(218کاربرگ(

نسبت به اطالع و رعایت تمامی ضوابط و "تایید"بایست پس از مطالعه دقیق ضوابط آموزشی با کلیک بر روي گزینه شدگان میپذیرفته

مقررات آموزشی درج شده در فرم مربوط اقدام نمایند.

 داراي مغایرت شدگانرفتهپذیتعهد براي (104کاربرگ(
با بایست میشدگانپذیرفتهنوع مدرك تحصیلیومعدل کلاعم از "تکمیل اطالعات فردي"در فرم در صورت وجود هر گونه مغایرت

را دانلود و پس از تکمیل نسبت به بارگذاري آن 104ابتدا کاربرگ "را دانلود نماییداینجاطفا قبل از آپلود فایلل"کلیک بر روي دکمه 

اقدام نمایند.
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:مغایرت
توانند میشدگانپذیرفته، ه، در صورت وجود مغایرت و ثبت آن توسط مرکز آموزشی در سامانتایید اطالعات توسط مرکز آموزشیپس از

مشاهده نمایند."مغایرت"در قسمت هاي ثبت شده را رتیلیستی از مغا

مهم:اتذکرت
هاي مربوط بایست قبل از مراجعه به مرکز آموزشی نسبت به تکمیل اطالعات فردي، بارگذاري عکس و فرمشدگان میپذیرفته

اقدام نمایند.
تا تاریخ اصل تمامی مدارك بارگذاري شده در سامانه اینترنتی با در دست داشتن نامثبتنجام اپس ازبایست میشدگانپذیرفته

د.نبه مرکز آموزشی مراجعه نماینام مذکور جهت تکمیل مراحل ثبت
 ن اگر تایید شده باشد رنگ آ،قرمزچنانچه اطالعات رد شده باشد رنگ آن،توسط مرکز آموزشیتایید اطالعاتبررسی و پس از

می شود.نارنجیباشد رنگ آن شدهاگر اصالح سبز،

:اتباع

کد جایگزین ایجادازنام ایشانهستند الزم است جهت ورود به سامانه آموزشی و ثبتفاقد شماره ملیشدگان اتباع ظر به اینکه پذیرفتهن
مه و کد ملی به مرکز آموزش مراجعه نمایند.این افراد جهت دریافت شماره شناسنا. لذا مقتضی است شده در سامانه استفاده شود

شدگان اتباع خارجی:هاي دستیابی مراکز آموزشی به اطالعات پذیرفتهروش
)9711222222(به عنوان مثال .به جاي کدملی"	سال ورود+ سال ورود+ نیم1شماره پرونده+ "استفاده از فرمول -1
با ورود به "آموزش: دانشجویان:"آوا شده و از قسمت د سامانه جامع آموزشی همبایست با نام کاربري رئیس مرکز وارمراکز می-2

مشخصات پذیرفته شده مورد نظر را جستجو نموده و "جستجوي پیشرفته"و انتخاب گزینه "اصالح سوابق دانشجو"منوي 
مز عبور در اختیار پذیرفته شده جهت ورود به کدملی اتباع را یادداشت نمایند و سپس شماره ملی یاد شده را به عنوان نام کاربري و ر

سامانه قرار دهند.
ادید اقامت تحصیلی دریافت سال تحصیلی دوم حتما رودانشجویان غیر ایرانی الزم است تا قبل از پایان نیمتذکر:

الزم جهت شده بر اساس روادید تحصیلی مکاتبات نمایند و سپس نسبت به اصالح کدملی و شماره شناسنامه پذیرفته
اقدامات بعدي با واحد استانی صورت پذیرد.


