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    بسمه تعالي  

  آوا) (همآموزشجامع  سامانه استفاده از  نحوه راهنماي

   شدگان پذيرفته نام ثبتپيش مشاهده اطالعات و جهت 

  1396سال  ماه مهر اي كارداني حرفهدوره كارداني فني و 

  

  ،1396مـاه سـال    اي مهـر  كـارداني حرفـه  دوره كـارداني فنـي و    شـدگان  پذيرفتـه بـراي كليـه    آرزوي موفقيـت ضمن عرض تبريـك و         

ابتـدا   "96سال  شدگان پذيرفته نام ثبت" قسـمت از مراجعه و  www.edu.uast.ac.ir به نشانينام  براي ثبت بايست مي شدگان پذيرفته

طبـق   بـه صـورت حضـوري   با در دست داشتن مدارك زير  نام ثبتحل پس براي تكميل مراو سنموده قدام ا خود نام اينترنتي ثبتنسبت به 

  .نمايند مراجعه مركز آموزشي مربوط	بهاطالعيه مندرج در سامانه 

   
  نام: مدارك الزم براي ثبت

  تهيه شده در سال جاري. 3×4شش قطعه عكس همانند پرسنلي پشت سفيد تمام رخ  -1

  ري شده بر روي سامانه.هت مطابقت با تصوير بارگذاشناسنامه ج اصل -2

  اصل كارت ملي جهت مطابقت با تصوير بارگذاري شده بر روي سامانه. -3

جهت مطابقت با تصوير بارگذاري  (ديپلم نظام جديد يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه) متوسطهگواهينامه پايان تحصيالت ل اص -4
  شده بر روي سامانه.

  انشگاهي خودداري گردد.از بارگذاري گواهينامه پيش د :تذكر 
به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسئول، آخرين فيش حقوقي و آخرين حكم كارگزيني يا  )گواهي اشتغال( 101اصل كاربرگ شماره  - 5

  .شاغل)سهميه شدگان  قرارداد معتبر انجام كار (براي پذيرفته

  براي آنان صادر نشده است.متوسطه پايان تحصيالت  كه گواهينامه شدگاني پذيرفتهبراي  )معدل فرم تاييد( 102كاربرگ شماره اصل  -6

دفترچه راهنماي  4و3 اتمقررات وظيفه عمومي مندرج در صفح 2- 3مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند  -7

  پذيرش مذكور مشخص نمايد (براي برادران).

از قبيل تكميل  اينترنتي نام ثبتكليه امور مربوط به مركز آموزشي اجعه به قبل از مر بايست مي شدگان پذيرفته" :كرتذ

 ".را انجام دهند هاي مربوط بارگذاري عكس و فرم، فردي اطالعات  

  
  

2پيوست شماره   
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   :ورود به سامانه  نحوه

    لينكبر روي   "96سال شدگان  پذيرفته نام ثبت " از قسمتبايست  مي ورود به سامانهجهت         

 (شماره شناسنامه) رمز عبورو  (كدملي) نام كاربري پس از وارد نمودنكليك نموده و  "96مهر  كارداني شدگان ذيرفتهپ نام ثبت"

  وارد سامانه شويد. 

و نسبت به نموده صفحه مشاهده  خود را در سمت چپ باالي خانوادگي نام و نامتوانند  مي، سامانهبه  ورودپس از شدگان  پذيرفته تذكر:

  نمايند.ات مورد نظر اقدام انجام عملي

  
  نام ثبتنحوه 

 ،كپي كارت ملي ،عكس آپلود ،تكميل اطالعات فردي هاي گزينهبا كليك بر روي سامانه پس از ورود به  بايست ميشدگان  فتهپذير

كاربرگ  ،110كاربرگ ، دوره متوسطه نامه پايان تحصيالتگواهي ، پايان خدمت و معافيتكارت  ،كپي تمامي صفحات شناسنامه

  نمايند. اقدام، تكميل و تاييد اطالعات به شرح زير نسبت به بارگذاري 104كاربرگ  و 218 اربرگك، 210

  
  تكميل اطالعات فردي فرم 

موجود در سامانه را با اي و سوابق تحصيلي  سنامهاطالعات شناتمامي  "تكميل اطالعات فردي"در منوي بايست  مي شدگان پذيرفته

نسبت به تاييد اطالعات اقدام  "ثبت فرم"بر روي دكمه كليك با ، قابل ويرايشفيلدهاي  تكميلپس از و تطبيق داده مدارك اصلي خود 

 د. ننماي

سازمان اطالعات درج شده توسط داوطلب در سايت از  "تكميل اطالعات فردي"موجود در فرم  غير قابل ويرايشاطالعات  :1 تذكر

  .باشد نمي تغييرو قابل ت اسبارگذاري شده  سنجش آموزش كشور
حضوري، مراتب را  نام ثبتبايست در زمان  شده مي پذيرفته "تكميل اطالعات فردي"در فرم  مغايرتدر صورت وجود هر گونه : 2تذكر 

  به مركز آموزشي اطالع دهد.

بايست نسبت به تكميل و  مي شدگان پذيرفته ،سهميه قبولي و نوع مدرك تحصيلي ،معدل كلاعم از مغايرت  در صورت وجود: 3تذكر 

  اقدام نمايند.در سامانه  داراي مغايرت) شدگان پذيرفته(تعهد براي  104كاربرگ بارگذاري 

  
 آپلود عكس  

پشت سفيد تمام رخ پرسنلي عكس نسبت به بارگذاري بايست  مي "دكمه افزودن"و كليك بر روي  "آپلود عكس "با انتخاب گزينه

  .)JPGكيلو بايت و فرمت  250 حجم (حداكثر سامانه اقدام نماييد در 3×4
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 :كپي كارت ملي  
بارگذاري پشت و روي كارت ملي در سامانه نسبت به مي بايست  "دكمه افزودن"و كليك بر روي  "كپي كارت ملي "با انتخاب گزينه

  .)JPGكيلو بايت و فرمت  250 حجم (حداكثراقدام نماييد 
بعدي اقدام تصوير  بارگذاريبايست مجددا با كليك بر روي دكمه افزودن نسبت به  رت ملي، ميپشت كا تصوير بارگذاريبراي  :مهمتذكر

  نماييد.
 

 :كپي كل صفحات شناسنامه  
بارگذاري تمامي صفحات نسبت به بايست  مي "دكمه افزودن"و كليك بر روي  "كل صفحات شناسنامهكپي "با انتخاب گزينه

 .)JPGكيلو بايت و فرمت  250 حجم (حداكثر اقدام نماييدشناسنامه در سامانه 

صفحات بعدي  بارگذاريبا كليك بر روي دكمه افزودن نسبت به مجددا بايست  براي بارگذاري بيش از يك صفحه شناسنامه، مي :مهمتذكر
  ييد.شناسنامه اقدام نما

  
 كارت پايان خدمت يا معافيت  

كارت پشت و روي بارگذاري  نسبت به بايست يم "دكمه افزودن"بر روي  و كليك "كارت پايان خدمت / معافيت "انتخاب گزينهبا 
  .)JPGكيلو بايت و فرمت  250 حجم (حداكثر ديياقدام نماپايان خدمت يا معافيت در سامانه 

بارگـذاري  بايست مجددا با كليك بر روي دكمه افزودن نسبت بـه   ، ميكارت پايان خدمت يا معافيتپشت تصوير براي بارگذاري  :مهمتذكر
  تصوير بعدي اقدام نماييد.

 

 پايان تحصيالت دوره متوسطه(ديپلم نظام جديد يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه)نامه گواهي  
بارگذاري مدرك نسبت به بايست  مي "دكمه افزودن"و كليك بر روي  " نامه پايان تحصيالت دوره متوسطهگواهي "با انتخاب گزينه

  .)JPGكيلو بايت و فرمت  250 حجم (حداكثر نماييداقدام تحصيلي قبلي در سامانه 
تاييد معدل براي ( 102كاربرگ ت سباي مي گواهينامه پايان تحصيالت متوسطه براي آنان صادر نشده است شدگاني كه پذيرفته تذكر:
  ذاري آن بر روي سامانه اقدام نمايند.را تكميل و نسبت به بارگ )توسطه ندارندمآموزاني كه گواهينامه پايان تحصيالت  دانش
  دانشگاهي خودداري گردد. رگذاري گواهينامه پيشاز با :تذكر

  
  سهميه شاغل ( 101كاربرگ(  

ابتدا فرم مورد نظر را  "را دانلود نماييد اينجا طفا قبل از آپلود فايلل"بايست با كليك بر روي دكمه  مي سهميه شاغل شدگان پذيرفته
  اقدام نمايند. "افزودن "و دكمه  101كاربرگ دانلود و پس از تكميل نسبت به بارگذاري آن از طريق گزينه 

اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور) تكميل شده است  نام ثبتمان قبال (در ز "سهميه شاغل" 101اربرگ ك: در صورتيكه تذكر
  بايست فرم تكميل شده در سامانه بارگذاري گردد. باشد و صرفا مي نيازي به دانلود مجدد نمي
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  ندارند توسطهمدانش آموزاني كه گواهينامه پايان تحصيالت  (تاييد معدل براي 210كاربرگ( 

را  اينجا طفا قبل از آپلود فايلل"بايست با كليك بر روي دكمه  مي گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه فاقد شدگان پذيرفته

اقدام  "افزودن "و دكمه  102كاربرگ د نظر را دانلود و پس از تكميل نسبت به بارگذاري آن از طريق گزينه ابتدا فرم مور "دانلود نماييد
 نمايند.

نام اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور) تكميل شده است نيازي  قبال (در زمان ثبت "معدل تاييد" 102كاربرگ : در صورتيكه تذكر
  رم تكميل شده در سامانه بارگذاري گردد.بايست ف باشد و صرفا مي به دانلود مجدد نمي

  
  ضوابط آموزشي( 218كاربرگ( 

نسبت به اطالع و رعايت تمامي ضوابط و  "تاييد"بايست پس از مطالعه دقيق ضوابط آموزشي با كليك بر روي گزينه  شدگان مي پذيرفته

  مقررات آموزشي درج شده در فرم مربوط اقدام نمايند.

  
  داراي مغايرت  شدگان پذيرفتهتعهد براي ( 104كاربرگ(  

 شدگان پذيرفته، معدل كل، نوع مدرك تحصيلي، سهميه قبولياعم از  "تكميل اطالعات فردي"در فرم  در صورت وجود هر گونه مغايرت

را دانلود و پس از تكميل نسبت به  104ابتدا كاربرگ  "را دانلود نماييد اينجا طفا قبل از آپلود فايلل"با كليك بر روي دكمه بايست  مي
  بارگذاري آن اقدام نمايند.

  

 :مغايرت  
توانند  مي شدگان پذيرفته، آموزشي در سامانه، در صورت وجود مغايرت و ثبت آن توسط مركز تاييد اطالعات توسط مركز آموزشي پس از

  مشاهده نمايند. "مغايرت"در قسمت هاي ثبت شده را  رتيليستي از مغا

  
  مهم: اتذكرت

  باشد. مي 13/07/96تاريخ تا  شدگان پذيرفتهثبت اينترنتي مهلت 

 هاي مربوط  ، بارگذاري عكس و فرمبايست قبل از مراجعه به مركز آموزشي نسبت به تكميل اطالعات فردي شدگان مي پذيرفته
 اقدام نمايند.

 تا تاريخ اصل تمامي مدارك بارگذاري شده در سامانه اينترنتي با در دست داشتن  نام ثبتانجام  پس ازبايست  مي شدگان پذيرفته
 د.نبه مركز آموزشي مراجعه نماينام  مذكور جهت تكميل مراحل ثبت

  اگر تاييد شده باشد رنگ آن  ،قرمز چنانچه اطالعات رد شده باشد رنگ آن ،كز آموزشيتوسط مر تاييد اطالعاتبررسي و پس از

 مي شود. نارنجيباشد رنگ آن  دهشاصالح اگر  سبز،


