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ورودى مهر ماه 1399
ویژه ثبت نام دانشجویان مقطع کاردانى ناپیوسته

نام و نام خانوادگى:                                                                                          کد ملى:

رشته تحصیلى:

نشانى: تهران، میدان انقالب اسالمى، ابتداى خیابان کارگر جنوبى، کوچه شهید رشتچى، پالك12-10-8

t.me/vahed11کانال اطالع رسانى تلگرام: WWW.UASTF11.AC.IRوب سایت: 

تلفن مستقیمواحد سازمانىنام مسئولردیفتلفن مستقیمواحد سازمانىنام مسئولردیف

66436097مدیر حوزه ریاستخانم بک زاده2

66436096بخش دفترىخانم نیک نفس3
66593639

66566185فناورى اطالعاتآقاى احمدى راد4

66436100کارشناس فارغ التحصیالنخانم کیا5
خانم  غضنفرى6

خانم  محمدى7

66436100کارشناس فارغ التحصیالن

66563439کارشناس مالى

66563439کارشناس مالىآقاى پاشایى8

66429104کارشناس فرهنگىخانم میرزایى9

66436095نظارت بر امور کالس هامحمد رضا مرادى10

طراحى لباس - گریم  - معمارى داخلىمقطع کاردانىخانم  کریمى11
66563437بازیگرى  -نقاشى - دوخت و تکنولوژى دوخت

امور فرهنگى  - فیلم سازى  - روابط عمومى  مقطع کاردانىخانم کرمى12
66940807کمک کارگردانى  - عکاسى - تدوین

هنرهاى تجسمى گرافیک  - اموردفترى - تبلیغات مقطع کاردانىخانم صادقى13
66436099مترجمى زبان انگلیسى- آثار دیدارى و شنیدارى

مقطع کارشناسىخانم شریفى14
طراحى لباس -گریم  -گرافیک- کارگردانى  - تدوین فیلم 

 مدیریت امور فرهنگى - مدیریت تجارى سازى 
حسابدارى خدمات فرهنگى - روابط عمومى 

66921335

مدیریت تبلیغات تجارى - مدیریت دفترى -مدیریت هنرىمقطع کارشناسىآقاى حسین مرادى15
66566183مترجمى همزمان زبان انگلیسى- مدیریت کسب و کار

66563432معاون آموزشىآقاى سپاس مقدم1

تلــفن هـــاى مرکز

توجه: تکمیل کامل و دقیق کلیه فرم هاى پیوست با خطى خوانا و دقیق الزامى است.
توجه: پس از پایان ثبت نام این برگه را نزد خود نگاه دارید.

https://uastf11.ac.irhttps://uastf11.ac.ir/login/studentt.me/vahed11

وب سایت مرکز           پنل دانشجویان در سایت مرکز             کانال اطالع رسانى مرکز          شماره تماس هاي مرکز
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مراحل ثبت نام
توجه: ثبت نام قطعى دانشجویان منوط به تحویل کلیه مدارك، انتخاب واحد،  پرداخت شهریه و سپرى کردن کلیه مراحل میباشد.

تأیید واحدشرح مرحلهتوسطمرحله

تأیید واحددانشجو1 دریافت پوشه ثبت نام، تکمیل دقیق فرم ها

مراجعه به کافى نت و تهیه کپى، اسکن و بارگذارى مدارك
edu.uast.ac.ir 3 در سایت هم آوا

4

کافى نتو

تأیید واحد

تأیید واحد مراجعه به کافى نت و دریافت رسید تأییدیه تحصیلى

دریافت نوبت از کارشناس رشته کارشناس5
شماره نوبت      رشته

مراجعه به پلیس + 10 و دریافت کد سخا
مراجعه به کارشناس وظیفه عمومى و ثبت اطالعات معافیت تحصیلى

ارائه پرینت کد سخاپلیس+210

فقط جهت معافیت تحصیلى

 مراجعه مطابق با نوبت به کارشناس رشته
تشکیل پرونده بایگانى، برابر اصل مدارك، تحویل مدارك کارشناس6

تأیید واحدرشته

کارشناس7 انتخاب واحد و فعال نمودن پنل کاربرى هم آوا و سایت واحد 11 تهران
تأیید واحدرشته

تأیید واحددانشجو8  پرداخت شهریه 15 درصد در سایت edu.uast.ac.ir توسط دانشجو
و پرداخت شهریه 85 درصد درسایت                          توسط دانشجو 

تأیید واحد9 تأیید نهایى شدن ثبت نام و انتخاب واحد کارشناس
رشته

توجه: درصورتیکه قبًال در دانشگاه دیگري تحصیل نموده و درخواست معادل سازي دروس را دارید، ریز نمرات را به کارشناس رشته تحویل دهید.



توجه: ثبت نام قطعى دانشجویان منوط به تحویل کلیه مدارك، انتخاب واحد،  پرداخت شهریه و سپرى کردن کلیه مراحل میباشد.
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مدارك مورد نیاز مقطع کاردانى

اصل شناسنامه به همراه 2سرى کپى از تمام صفحات مطابق با فرمت مرکز

اصل کارت ملى به همراه 2سرى کپى از پشت و رو بر روى یگ برگ کاغذ A4 مطابق با فرمت مرکز

اصل کارت پایان خدمت جدید (و یا رسید اقدام جهت صدور) به همراه 1 سرى کپى از پشت و روى آن
جهت معافیت تحصیلی : رسید معافیت تحصیلى + کپی صفحه اول شناسنامه +  یک سرى کپى از آخرین مدرك تحصیلى

 (درصورت انصراف از تحصیل پیش از این،  برگه لغومعافیت) به همراه تکمیل فرم درخواست معافیت

6 قطعه عکس 3*4 (تهیه شده در سال جارى با رعایت کامل شئونات اسالمى و با پشت زمینه سفید، خانم ها با مقنعه)
تذکر: عکس هاى فورى و پرینت مورد قبول نمى باشد.

خواهشمند است در پشت تمامى عکس ها، نام و نام خانوادگى و کد ملى خود را بنویسید.

اصل مدرك دیپلم به همراه 2 سرى کپى از آن
توجه: مدرك حتماً باید داراى معدل کل، کد مدرسه باشد. در غیر اینصورت داشتن گواهى فراغت از تحصیل

 معدل دار الزامى میباشد.

رسید ثبت تاییدیه تحصیلى + کپى دیپلم + کپی کارت ملی + فرم تکمیل شده درخواست تأییدیه.

تکمیل کامل فرم هاى ثبت نام با خطى خوانا و امضا آن  

توجه: درصورتیکه قبًال در دانشگاه دیگري تحصیل نموده و درخواست معادل سازي دروس را دارید، هنگام ثبت نام ریز نمرات
            را به کارشناس رشته تحویل دهید. معادل سازي فقط در زمان ثبت نام ممکن میباشد.

خواهشمند است کپى کلیه مدارك
، A4 در وسط کاغذ

 در اندازه واقعى و به صورت مجزا 
(همانند نمونه) تهیه شود.
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 ...............پیوست : ...........
 کاردانی / کارشناسیشدگان نام پذیرفتهپیش ثبت :109کاربرگ 

 13--سال  -------سال یمن

 رشته: -------------------------------- مرکز آموزش علمی ـ کاربردي

 شدهمشخصات پذیرفته

دي
 فر

ات
الع

اط
 

 شماره شناسنامه: نام پدر: نام خانوادگی: نام:
 :)اتباع براي(شماره کارت هویت ):اتباع شماره گذرنامه(براي نیستم  اتباع: هستم  کدملی:

  محل صدور شناسنامه: تاریخ تولد: محل تولد:
 دین: تابعیت: مرد    نسیت: زن ج تاریخ صدور:

 :کدپستی :شهر استان: سکونت محل متاهل تاهل: مجرد وضعیت
  :الکترونیک پست  :سکونت محل آدرس

 تلفن همراه: تلفن ضروري:  تلفن به همراه کد:

لی
صی

 تح
بق

سوا
 

 ............................. با معدل کل ................................... در تاریخ .......................................داراي (دیپلم کامل متوسطه)/(کاردانی) در رشته .............................
 باشم.می

 باشم داراي مدرك معادل یا داخلی نمی
  باشممی داخلی یا معادل مدرك داراي

 اخذ مدرك: موسسه گرایش: رشته تحصیلی: آخرین مقطع تحصیلی:
 معدل: تاریخ اخذ: شهرستان اخذ مدرك: استان اخذ مدرك:

میه
سه

 

 کد ایثارگري: ایثارگران قبولی سهمیه -----کد اشتغال: شاغل وضعیت اشتغال: آزاد

فه
وظی

ام 
نظ

 

 کارت پایان خدمت  (... پزشکی، کفالت و) کارت معافیت دایم 
 اعتبار برگ معافیت موقت بدون غیبت و داراي  معافیت تحصیلی 

  ام)و قبل از آن (تغییر سن نداده 1343متولد نیمه اول سال  پرسنل پایور شاغل در نیروهاي مسلح 

 طالب علوم دینی داراي معافیت تحصیلی  زمان خدمت با تحصیلعدم تداخل هم 
جو و مرکز آموزشی، عواقب ناشی از عدم صحت اطالعات فوق در کلیه مراحل تحصیلی و با توجه به عدم امکان تغییر اطالعات فوق پس از تایید دانش تذکرات:

گردد، بر عهده دانشجو خواهد م تمدید دوره مرکز آموزش میقبولی دانشجو و عد منجر به لغو نوع مدرك،  معدل و سهمیهالتحصیلی به خصوص در مواردي مانند فارغ
 بود.

 تایید دانشجو:
 نام و نام خانوادگی دانشجو     باشم.می / نوع مدرك / سهمیه مغایرت معدلداراي 

 تاریخ، امضاء و اثرانگشت        است تایید مورد ام،کرده وارد که اطالعاتی
 

 تایید مرکز آموزشی:
 گردد. اطالعات فوق به استناد مدارك موجود ارایه شده دقیقا تطبیق گردید و صحت مندرجات تایید می

 گردد. فوق به دلیل داشتن مغایرت معدل / سهمیه / نوع مدرك تایید نمی اطالعات
 مغایرت اطالعات آموزشی در سامانه ثبت گردید.  *
 .شودمی فعال خودکار طور به مربوطه گزینه دانشگاه، آموزشی سامانه در مرکز سوي از مغایرت ثبت و تایید صورت در* 

 نام ونام خانوادگی مدیر/معاون آموزشی مرکز  نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نام مرکز   نامنام و نام خانوادگی کارشناس ثبت
 امضامهرو     تاریخ و امضا    امضا و تاریخ

 

محل الصاق 
کاربرگ 109: پیش ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانى / کارشناسى عکس / بارگذاري

نیمسال     اول   سال 1400-1399
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ریاست محترم مرکز آموزش علمى کاربردى فرهنگ و هنر واحد11 تهران

 فرهنگ و هنر واحد11 تهران



اینجانب: ................................................. فرزند: ......................................... کدملى: ........................................................دانشجوى مقطع: .......................

رشته تحصیلى: ....................................................  ورودى:  مهرماه 1399  با توجه به اینکه دوره نظام وظیفه خود را سپرى نکرده ام و مشمول میباشم

 متعهد میگردم ضمن بررسى پنل کاربرى نظام وظیفه، موافقت معافیت تحصیلى خود را پیگیرى نموده و در صورت هرگونه عدم موافقت نظام وظیفه،

غبولى اینجانب کان کم لم یکن تلقى شده، شهریه مسترد نمى شود و مرجع ذیربط میتواند طبق ضوابط و مقررات انضباطى دانشگاه با بنده رفتار نمایند.

تعهد نامه مخصوص مشمولین (معافیت تحصیلى)

اینجانب: ................................................. فرزند: ......................................... کدملى: .............................. دانشجوى مقطع: .......................

رشته تحصیلى: .............................................................................. ورودى: .................................................... متعهد میشوم با توجه به لزوم

ارائه و تکمیل مدارك جهت ثبت نام، تا تاریخ 10 آذرماه 1399 مدارك ذیل را به واحد بایگانى مرکز تحویل نموده در غیر اینصورت

قبولى اینجانب کان کم لم یکن تلقى شده، شهریه مسترد نمى شود و مرجع ذیربط میتواند برابر ضوابط و مقررات انضباطى دانشگاه با بنده

رفتار نماید.

اصل مدرك دیپلم
کلیه صفحات شناسنامه
کارت ملى (پشت و رو)

عکس
تاییدیه تحصیلى

کارت پایان خدمت / موافقت یگان خدمتى / معافیت تحصیلى
ریز نمرات جهت معادل سازى

سایر: .................................................................................................................................................................................................

موارد نقص

جو
نش

دا
ط 

وس
ل ت

می
تک

کز
مر

س 
شنا

ار
ط ک

وس
ل ت

می
تک

تاریخ:
امضا و اثر انگشت دانشجو

تاریخ:
امضا و اثر انگشت دانشجو
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    نظام جدید 6,3,3 / مقطع متوسطه                                              نظام سالى واحدى / مقطع متوسطه
    نظام سالى واحدى/ مقطع پیش دانشگاهى                                    نظام ترمى واحدى / مقطع متوسطه

    نظام ترمى واحدى/ مقطع پیش دانشگاهى                                    نظام چهار ساله / مقطع متوسطه
    نظام شش ساله / مقطع متوسطه

انتخاب نظام و مقطع آموزشى

ملیت: .................................................................    کد ملى: ....................................................................... شماره شناسنامه: .......................................................

نام: .......................................................... نام خانوادگى: ................................................................. نام پدر: ..................................... جنسیت:      مرد       زن

شماره همراه متقاضى : .........................................................................................

نظام آموزشى: ...........................................................................................................................  مقطع آموزشى: دیپلم  متوسطه                  

رشته فارغ التحصیلى :...................................................... استان فارغ التحصیلى: ............................................ منطقه فارغ التحصیلى: ...............................

مدرسه فارغ التحصیلى: ...................................................  سال فارغ التحصیلى: ............................................. نوبت فارغ التحصیلى : ...............................

استان استعالم گیرنده:  تهران                      نوع استعالم گیرنده:          دانشگاه جامع علمى کاربردى
استعالم گیرنده:                                         عنوان استعالم گیرنده: مرکز آموزش علمى کاربردى فرهنگ و هنر واحد11 تهران

نام و نام خانوادگی
امضا

* متقاضى محترم در ثبت کد ملى خود کامال دقت نمایند در صورتى که کد ملى اشتباه درج شده باشد تاییدیه صادر نمى شود
 و مبلغ قابل عودت نیست و باید مجددا درخواست جدید ثبت کنید.

پیش نویس اخذ تاییدیه تحصیلى

پیوست این فرم: کپی آخرین مدرك تحصیلی - کپی کارت ملی

انتخاب نظام و مقطع آموزشى

اطالعات هویتى متقاضى

اطالعات فارغ التحصیلى متقاضى

مشخصات استعالم گیرنده



کد سخا: .................. نام: ........................................................ نام خانوادگی: .............................................................  نام پدر: .................................................  

کد ملى: .............................................................................................................   شماره شناسنامه : .........................................................................................    

تاریخ تولد: .............................................................    محل تولد: ...................................................  محل صدور: .....................................................................

قد: .................................................      وزن: ............................... گروه خون: .................................   رنگ چشم: .........................  رنگ مو: ........................

انتخاب نظام و مقطع آموزشى

نوع مقطع تحصیلی: ............................................ مقطع تحصیلى: ...............................................  رشته تحصیلى: .....................................................................

گرایش تحصیلى: ......................................................................................   محل تحصیل:.......................................................................................................

کشور محل تحصیل: ................................................... تاریخ شروع تحصیل: ........................................  تاریخ اتمام تحصیل: ...............................................

شماره نامه اتمام تحصیل: .........................................  تاریخ نامه اتمام تحصیل: ................................... وضعیت اتمام تحصیل: ..............................................

محل تحصیل:   مرکز آموزش علمی کاربردي فرهنگ و هنر واحد 11 تهران                  تاریخ شروع تحصیل:    1399/06/31

مقطع تحصیلى:  فوق دیپلم غیر پزشکی                رشته تحصیلى: .................................. گرایش تحصیلى: ................................................................

نام و نام خانوادگی/  امضا

* در تکمیل اطالعات فرم زیر دقت نمایید. عدم ورود اطالعات دقیق موجب عدم موافقت سازمان نظام وظیفه خواهد شد  و مبلغ قابل عودت نیست
 و باید مجدداً درخواست جدید ثبت کنید.

پیش نویس اخذ معافیت تحصیلی

اینجانب ........................................................ با کد ملی: ......................................... بدینوسیله صحت اطالعات فوق را تأیید نموده در صورت وجود هرگونه
مغایرت مسئولیت آن به عهده شخص اینجانب است.

ضمنًا متعهد میگردم تا پیگیري موافقت سازمان نظام وظیفه عمومی مبنی بر موافقت بر تحصیل و یا عدم موافقت را از پنل کاربري خود از شروع تا اتمام
 دوره تحصیل خود پیگیري نموده درصورت عدم موافقت بر تحصیل، مسئولیت آن به عهده اینجانب بوده مرکز شهریه خود را عودت نداده و هیچگونه 

مسئولیتی در این خصوص نداشته برابر قوانین و مقررات آموزشی در هر مرحله، ادامه تحصیل دانشجو متوقف خواهد شد و برابر مقررات با دانشجو برخورد میگردد.

پیوست این فرم: کد سخا - کپی آخرین مدرك تحصیلی - کپی نامه لغو معافیت مقطع قبل (فارغ التحصیلی، انصراف، اخراج)

مشخصات مشمول

آخرین سابقه تحصیلی

درخواست معافیت تحصیلی


