بسمه تعالي
راهنماي نحوه استفاده از سامانه جامع آموزش(همآوا)

پیوست شماره 2

جهت مشاهده اطالعات و پیش ثبتنام پذیرفتهشدگان
دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفهاي بهمنماه سال 6931

ضمن عرض تبريك و آرزوی موفقیت برریی لییر پذيرفتر شرگان دوره لرنردیی فیر و لرنردیی

رفر یی بهمرنمرنه ارن ،1931

پذيرفت شگان م بنيست بریی ثبتینم ب یشنی  www.edu.uast.ac.irمریجع و یز قسرمت "ثبتنام پذیرفتهشدگان سال  "69یبترگی
یسبت ب ثبتینم یيیتریت خود یقگیم یموده و اپس بریی تكمیل مری ل ثبتینم بن در دات دیشتن مگیرک زيرر بر ورورح رروری طبر
یطالعی میگرج در انمنی ب مرلز آموزش مربوط مریجع یمنيیگ.

مدارك الزم براي ثبتنام:
 -1شش قطع عكس همنییگ پرایی پشت افیگ تمنم رخ  9×4تهی شگه در ان جنری.
 -2یول شیناینم جهت مطنبقت بن تصوير بنراذیری شگه بر روی انمنی .
 -3یول لنرح می جهت مطنبقت بن تصوير بنراذیری شگه بر روی انمنی .
 -4یول اویهیینم پنين تحصیالح متواط (ديپیم یظنم جگيگ ين ديپیم یظنم قگيم آموزش متواط ) جهت مطنبقت بن تصوير بنراذیری
شگه بر روی انمنی .
تذکر :یز بنراذیری اویهیینم پیش دییشگنه خوددیری اردد.
 -5اصل کاربرگ شماره ( 101اویه یشتغن ) ب لنر بن یمرن و مهر بنالترين مقنم مسئو  ،آخرين فیش قوق و آخرين كم لنرازيی ين
قریردید معتبر ییجنم لنر (بریی پذيرفت شگان اهمی شنغل).
 -9اصل کاربرگ شماره ( 102فرم تنيیگ معگ ) بریی پذيرفت شگانی ل اویهیینم پنين تحصیالح متواط بریی آین وندر یشگه یات.
 -7مگرل ل وضعیت یظنم وظیف دیوطیبن ری بن توج ب بیگ  2-9مقرریح وظیف عموم میگرج در وفحنح 9و 4دفترچ ریهیمنی
پذيرش مذلور مشخص یمنيگ (بریی بریدری ).
تذکر" :پذیرفتهشدگان میبایست قبل از مراجعه به مرکز آموزشی کلیه امور مربوط به ثبتنام اینترنتی از قبیل تكمیل
اطالعات فردي ،بارگذاري عكس و فرمهاي مربوط را انجام دهند".
چینیچ ب هر دلیی بنراذیری برخ مگیرک در انمنی یمكن پذير یبنشگ الزم یات ضمن یریئ یول مگیرک در زمن ثبتینم ب لنرشینس
آموزش تن پنين ییمان یو تحصیی مگیرک مذلور در انمنی بنراذیری اردد .در وورح عگم بنراذیری ب موقع مگیرک در انمنی پیغنم
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مبی بر یقص مگرک تحصیی و یلزیم بنراذیری مگیرک ینقص تن جیس آخر لالس یمنيش دیده خویهگ شگ .بگيه یات عدم بارگذاري
مدارك ناقص در سامانه در ییمان یو تحصیی منجر به عدم صدور کارت ورود به جلسه براي امتحانات پایان نیمسال خویهگ
بود

نحوه ورود به سامانه:
جهت ورود ب

انمنی

م بنيست یز قسمت " ثبتنام پذیرفتهشدگان سال "69

بر روی لییك

"ثبتنام پذیرفتهشدگان کارداني بهمن  "69لییك یموده و پس یز ویرد یمود ینم لنربری (کدملي) و رمز عبور (شماره شناسنامه)
ویرد انمنی شويگ.
تذکر :پذيرفت شگان پس یز ورود ب انمنی  ،م تویییگ نام و نامخانوادگي خود ری در امت چپ بنالی وفح مشنهگه یموده و یسبت ب
ییجنم عمیینح مورد یظر یقگیم یمنيیگ.

نحوه ثبتنام
پذيرفت شگان م بنيست پس یز ورود ب انمنی بن لییك بر روی ازيی هنی تكمیل اطالعات فردي ،آپلود عكس ،کپي کارت ملي،
کپي تمامي صفحات شناسنامه ،کارت پایان خدمت و معافیت ،گواهي نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه ،کاربرگ  ،101کاربرگ
 ،102کاربرگ  212و کاربرگ  104یسبت ب بنراذیری ،تكمیل و تنيیگ یطالعنح ب شرح زير یقگیم یمنيیگ.
 فرم تكمیل اطالعات فردي
پذيرفت شگان م بنيست در میوی "تكمیل اطالعات فردي" تمنم یطالعنح شیناینم یی و اویب تحصیی موجود در انمنی ری بن
مگیرک یوی خود تطبی دیده و پس یز تكمیل فییگهنی قنبل ويریيش ،بن لییك بر روی دلم "ثبت فرم" یسبت ب تنيیگ یطالعنح یقگیم
یمنيیگ.
تذکر  :1یطالعنح غیر قنبل ويریيش موجود در فرم "تكمیل اطالعات فردي" یز یطالعنح درج شگه تواط دیوطیب در انيت انزمن
ایجش آموزش لشور بنراذیری شگه یات و قنبل تغییر یم بنشگ.
تذکر  :2در وورح وجود هر اوی مغایرت در فرم "تكمیل اطالعات فردي" پذيرفت شگه م بنيست در زمن ثبتینم روری ،مریتب ری
ب مرلز آموزش یطالع دهگ.
تذکر  :3در وورح وجود مغایرت یعم یز معدل کل و نوع مدرك تحصیلي ،پذيرفت شگان م بنيست یسبت ب تكمیل و بنراذیری
کاربرگ ( 104تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت) در انمنی یقگیم یمنيیگ.
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 آپلود عكس
بن ییتخنب ازيی " آپلود عكس" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری عكس پرایی پشت افیگ تمنم رخ
 9×4در انمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر انيز عكس  900×400و گیلثر جم  250لییو بنيت و فرمت .)JPG

 کپي کارت ملي:
بن ییتخنب ازيی " کپي کارت ملي" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری پشت و روی لنرح می در انمنی
یقگیم یمنيیگ ( گیلثر انيز عكس  900×400و گیلثر جم  900لییو بنيت و فرمت .)JPG
تذکر مهم :بریی بنراذیری تصوير پشت لنرح می  ،م بنيست مجگدی بن لییك بر روی دلم یفزود یسبت ب بنراذیری تصوير بعگی یقگیم
یمنيیگ.
 کپي کل صفحات شناسنامه:
بن ییتخنب ازيی "کپي کل صفحات شناسنامه" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری تمنم

وفحنح

شیناینم در انمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر انيز عكس  900×400و گیلثر جم  900لییو بنيت و فرمت .)JPG
تذکرمهم :بریی بنراذیری بیش یز يك وفح شیناینم  ،م بنيست مجگدی بن لییك بر روی دلم یفزود یسبت ب بنراذیری وفحنح بعگی
شیناینم یقگیم یمنيیگ.

تذکر مهم :در خصوص بنراذیری مگیرک مربوط ب لپ لنرح می و لپ شیناینم ب یطالع م رانیگ يك یز مگیرک در زمن ثبتینم
بنراذیری اردد لفنيت م لیگ .لذی بنراذیری لپ لنرح می ين شیناینم ل بنراذیری یشگه تن پنين ییمان یو تحصیی یلزیم م بنشگ.

 کارت پایان خدمت یا معافیت
بن ییتخنب ازيی " کارت پایان خدمت  /معافیت" و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری پشت و روی لنرح
پنين خگمت ين معنفیت در انمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر انيز عكس  900×400و گیلثر جم  900لییو بنيت و فرمت .)JPG
تذکرمهم :بریی بنراذیری تصوير پشت لنرح پنين خگمت ين معنفیت ،م بنيست مجگدی بن لییك بر روی دلم یفزود یسبت ب بنراذیری
تصوير بعگی یقگیم یمنيیگ.
 گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه(دیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه)
بن ییتخنب ازيی " گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه " و لییك بر روی "دکمه افزودن" م بنيست یسبت ب بنراذیری مگرک
تحصیی قبی در انمنی یقگیم یمنيیگ ( گیلثر انيز عكس  900×400و گیلثر جم  900لییو بنيت و فرمت .)JPG
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تذکر :پذيرفت شگانی ل اویهیینم پنين تحصیالح متواط بریی آین وندر یشگه یات م بنيست کاربرگ ( 102تایید معدل براي
دانشآموزاني که گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه ندارند) ری تكمیل و یسبت ب بنراذیری آ بر روی انمنی یقگیم یمنيیگ.
تذکر :یز بنراذیری اویهیینم پیشدییشگنه خوددیری اردد.
 کاربرگ ( 102تایید معدل براي دانش آموزاني که گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه ندارند)
پذيرفت شگان فنقگ گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه م بنيست بن لییك بر روی دلم "لطفن قبل یز آپیود فنيل اینجا ری
دیییود یمنيیگ" یبتگی فرم مورد یظر ری د یییود و پس یز تكمیل یسبت ب بنراذیری آ یز طري ازيی کاربرگ  102و دلم "افزودن " یقگیم
یمنيیگ.
تذکر :در وورتیك لنربرگ " 102تایید معدل" قبال (در زمن ثبتینم یيیتریت انزمن ایجش آموزش لشور) تكمیل شگه یات یینزی
ب دیییود مجگد یم بنشگ و ورفن م بنيست فرم تكمیل شگه در انمنی بنراذیری اردد.

تذکر مهم :در خصوص بنراذیری مگیرک مربوط ب لپ لنرح می و لپ شیناینم همچیین اویهیینم پنين تحصیالح متواط و
لنربرگ  102ب یطالع م رانیگ يك یز مگیرک در زمن ثبتینم بنراذیری اردد لفنيت م لیگ.

 کاربرگ ( 101سهمیه شاغل )
پذيرفت شگان سهمیه شاغل م بنيست بن لییك بر روی دلم "لطفن قبل یز آپیود فنيل اینجا ری دیییود یمنيیگ" یبتگی فرم مورد یظر ری
دیییود و پس یز تكمیل یسبت ب بنراذیری آ یز طري ازيی کاربرگ  101و دلم "افزودن " یقگیم یمنيیگ.
تذکر :در وورتیك لنربرگ " 101سهمیه شاغل" قبال (در زمن ثبتینم یيیتریت انزمن ایجش آموزش لشور) تكمیل شگه یات
یینزی ب دیییود مجگد یم بنشگ و ورفن م بنيست فرم تكمیل شگه در انمنی بنراذیری اردد.
 کاربرگ ( 212ضوابط آموزشي)
پذيرفت شگان م بنيست پس یز مطنلع دقی ضویبط آموزش بن لییك بر روی ازيی "تایید" یسبت ب یطالع و رعنيت تمنم ضویبط و
مقرریح آموزش درج شگه در فرم مربوط یقگیم یمنيیگ.

 کاربرگ ( 104تعهد براي پذیرفتهشدگان داراي مغایرت )
در وورح وجود هر اوی مغنيرح در فرم "تكمیل اطالعات فردي" یعم یز معگ لل و یوع مگرک تحصیی پذيرفت شگان م بنيست بن
لییك بر روی دلم "لطفن قبل یز آپیود فنيل اینجا ری دیییود یمنيیگ" یبتگی لنربرگ  104ری دیییود و پس یز تكمیل یسبت ب بنراذیری آ
یقگیم یمنيیگ.
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 مغایرت:
پس یز تنيیگ یطالعنح تواط مرلز آموزش  ،در وورح وجود مغنيرح و ثبت آ تواط مرلز آموزش در انمنی  ،پذيرفت شگان م تویییگ
لیست یز مغنيرحهنی ثبت شگه ری در قسمت "مغایرت" مشنهگه یمنيیگ.

تذکرات مهم:


مهیت ثبت یيیتریت پذيرفت شگان تن تاریخ  69/12/21م بنشگ.



پذيرفت شگان م بنيست قبل یز مریجع ب مرلز آموزش یسبت ب تكمیل یطالعنح فردی ،بنراذیری عكس و فرمهنی مربوط
یقگیم یمنيیگ.



پذيرفت شگان م بنيست پس یز ییجنم ثبتینم یيیتریت بن در دات دیشتن یول تمنم مگیرک بنراذیری شگه در انمنی تن تنريخ
مذلور جهت تكمیل مری ل ثبتینم ب مرلز آموزش مریجع یمنيیگ.



پس یز بررا و تنيیگ یطالعنح تواط مرلز آموزش  ،چینیچ یطالعنح رد شگه بنشگ ریگ آ قرمز ،یار تنيیگ شگه بنشگ ریگ آ
سبز ،یار یوالح شگه بنشگ ریگ آ نارنجي م شود.
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