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 (ثبت نام و نحوه استفاده از سامانه جامع آموزشی دانشگاه )هم آوا یراهنما

 پذیرفته شدگان جدیدالورود

 1399کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای )ناپیوسته( مهرماه سال 
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 تهران 32کاربردی فرهنگ و هنر واحد  مرکز آموزش علمی

 uast32.ir.www: وب سایت

 uast32@: کانال تلگرام مرکز

 instagram.com/uast32.www: صفحه اینستاگرام مرکز

 2پارک ساعی، نرسیده به توانیر ، نبش کوچه همسایگان ، پالک خیابان ولیعصر، باالتر از  آدرس مرکز:

 https://goo.gl/maps/zRZgqKtRXUzZwGwY6:  مشاهده آدرس در گوگل مپ

 021-88784001: شماره تماس

 09309064378-09301302828  :ساعت مرکز در واتس اپ 24شماره های پشتیبان 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uast32.ir/
http://www.instagram.com/uast32
https://goo.gl/maps/zRZgqKtRXUzZwGwY6
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تکمیل  
 مدارک

 تصویر تمام صفحات شناسنامه•

 تصویر پشت و روی کارت ملی•

 تصویر  پشت و روی کارت پایان خدمت و یا •

 تهیه شده در سال جاری با رعابت کامل  شئونات اسالمی و با پشت زمینه سفید) 3*4قطعه عکس تمام رخ  6•

 با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل تصویر گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه•

 www.emt.medu.irتأییدیه تحصیلی جهت دریافت تأییدیه تحصیلی به سایت •

اسکن و  
 بارگذاری

 edu.uast.ac.irبارگذاری اسکن مدارک در سامانه هم آوا به آدرس •

تماس  
 کارشناسان

 .پس از بارگذاری مدارک، کارشناسان انتخاب واحد ترم مهر دانشجویان را انجام داده و با شما تماس می گیرند•

 

پرداخت  
 شهریه

با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود در   www.edu.uast.ac.irبا مراجعه به سامانه هم آوا به نشانی •
 .وارد سامانه شده و در قسمت تأیید انتخاب واحد نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایید

 

حرفه  کاردانیو دوره  فنیی اردانشدگان دوره ک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته کضمن عرض تبری

 12:00ساعت  11/08/99از روز یکشنبه مورخ بایست ی شدگان م ، پذیرفته1399سال  ته( مهرماهپیوس)نا ای

 نشانیسایت هم آوا به م به نا برای ثبت 20:00ساعت  14/08/99لغایت چهارشنبه مورخ 

http://www.edu.uast.ac.ir  ابتدا  " 99مهر یکاردان شدگان پذیرفتته نامثبت "مراجعه و از قسمت

کارشناسان مرکز انتخاب واحد ترم سپس  ،ایندمناقدام  و بارگذاری مدارک خود اینترنتیام ن ثبتسبت به ن

 مهر را برای دانشجویان انجام داده و جهت پرداخت شهریه با شما عزیزان تماس می گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.uast.ac.ir/
http://www.edu.uast.ac.ir/
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 نام: نحوه ورود به سامانه و ثبت

مراجعه  www.edu.uast.ac.irنشانی ام به ن ثبتعات و البایست جهت مشاهده اط یشدگان م پذیرفته

ثبت نام "کلیک نموده و پس از ورود به صفحه  "99ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی مهر"و برروی لینک 

)شماره شناسنامه(  رمزعبوررقمی( و  10)کد ملی  نام کاربریو وارد نمودن  "پذیرفته شدگان جدیدالورود

، کارت ملی، آپلود عکس، تکمیل اطالعات فردیوارد سامانه شوند. سپس با کلیک بر روی گزینه های 

کاربرگ ، گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه، کارت پایان خدمت و معافیت، صفحات شناسنامه

 زیر اقدام نمایند.، نسبت به بارگذاری، تکمیل و تأیید اطالعات به شرح 102کاربرگ ، 101

 :سمت چپ در  وانند نام و نام خانوادگی خود رانه، می تشدگان پس از ورود به ساما پذیرفته تذکر

 مشاهده نموده و نسبت به انجام عملیات موردنظر اقدام نمایند.باالی صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 :اطالعات فردی تكمیلفرم 

شناسنامه ای و سوابق  عاتالاط یتمام "فردیات العتکمیل اط"وی نبایست در م یشدگان م پذیرفته

، با قابل ویرایشفیلد های  تکمیلتحصیلی موجود در سامانه را با مدارک اصلی خود تطبیق داده و پس از 

 نسبت به تأیید اطالعات اقدام نمایند. "ثبت فرم"کلیک بر روی دکمه 
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  از اطالعات درج  "فردیات العتکمیل اط"اطالعات غیرقابل ویرایش موجود در فرم  :1تذکر

شده توسط داوطلب در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بارگذاری شده است و قابل تغییر 

 نمی باشد.

 می بایست از طریق  "ات فردیالعتکمیل اط"در صورت وجود هرگونه مغایرت در فرم  :2تذکر

ح در این بخش تماس تلفنی با مرکز، مراتب را به کارشناسان اطالع دهید. در صورت عدم اصال

پایان نیم سال اول کارت شرکت در جلسات آزمون و صدور کارت دانشجویی پس از ثبت نام، 

لذا ضروری است پذیرفته امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت آن برعهده پذیرفته شده می باشد. 

 شدگان نهایت دقت را در بررسی، اعالم و اصالح موضوع نمایند.

 

 معدل کل، نوع و کد مدرک تحصیلی و سهمیه اعم از  مغایرت موثردر صورت وجود : 3تذکر

)تعهد برای  104بارگذاری کاربرگ ، پذیرفته شدگان می بایست نسبت به تکمیل و قبولی

 در سامانه اقدام نمایند. پذیرفته شدگان دارای مغایرت(

 :آپلود عكس

می بایست نسبت به بارگذاری عکس  "افزودن"و کلیک بر روی دکمه  "آپلود عکس" انتخاب گزینهبا 

 در سامانه اقدام نمایید 3*4پرسنلی پشت سفید تمام رخ 

 عکس مورد نظر می بایست واضح و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لک باشد و عکس 1تذکر :

دانشجویان خواهر می بایست با پوشش حجاب اسالمی بوده و صورت ایشان کامال قابل تشخیص 

 باشد.

 پیکسل و حداکثر حجم  300*400و حداکثر  200*300دازه عکس می بایست حداقل ان :2تذکر

 باشد. JPGکیلوبایت و فرمت  250

 دانشجو صرفا یکبار می تواند عکس را بارگذاری نماید3تذکر :. 
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 کارت ملی:

و کلیک بر روی دکمه افزودن می بایست نسبت به بارگذاری پشت و روی  "کارت ملی"با انتخاب گزینه 

 (.JPGکیلوبایت و فرمت  300و حداکثر حجم  300*400کارت ملی در سامانه اقدام نمایید. )حداکثر سایز 

  :افزودن"برای بارگذاری تصویر پشت کارت ملی، می بایست مجددا با کلیک بر روی دکمه تذکر" 

 نسبت به بارگذاری تصویر بعدی اقدام نمایید.

 صفحات شناسنامه:

می بایست نسبت به بارگذاری  "افزودن"و کلیک بر روی دکمه  "ت شناسنامهصفحا"با انتخاب گزینه 

 300و حداکثر حجم  300*400)حداکثر سایز عکس در سامانه اقدام نمایید. تمامی صفحات شناسنامه

 (.JPGو فرمت  کیلوبایت

 می بایست مجددا با کلیک بر روی دکمه  برای بارگذاری بیش از یک صفحه شناسنامه، :تذکر

 صفحات بعدی شناسنامه اقدام نمایید. نسبت به بارگذاری "افزودن"

 در خصوص بارگذاری مدارک مربوط به کپی کارت ملی و کپی شناسنامه به اطالع می  :تذکر مهم

رساند، در صورتی که فقط یکی از مدارک ذکر شده در زمان ثبت نام بارگذاری گردد، کفایت می 

تا پایان نیم سال اول کند ولی بارگذاری کپی کارت ملی یا شناسنامه که بارگذاری نشده است 

 ی باشد.م الزامی تحصیلی

 کارت پایان خدمت یا معافیت:

می بایست نسبت به  "افزودن"و کلیک برروی دکمه  "کارت پایان خدمت/ معافیت"با انتخاب گزینه 

.)حداکثر سایز عکس  بارگذاری پشت و روی کارت پایان خدمت یا معافیت در سامانه اقدام نمایید.

 (.JPGکیلوبایت و فرمت  300و حداکثر حجم  300*400
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 می بایست مجددا با کلیک بر  تذکر: برای بارگذاری تصویر پشت کارت پایان خدمت یا معافیت

 .نسبت به بارگذاری تصویر بعدی اقدام نمایید "افزودن"روی دکمه 

 

گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه )دیپلم نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم آموزش 

 متوسطه(:

 می بایست "افزودن"کلیک بر روی دکمه و  "پایان تحصیالت دوره متوسطه گواهینامه"با انتخاب گزینه 

و حداکثر  300*400.)حداکثر سایز عکس  مدرک تحصیلی خود در سامانه اقدام نمایید. نسبت به بارگذاری

 (.JPGکیلوبایت و فرمت  300حجم 

 ر نشده است می برای آنان صاد گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه: پذیرفته شدگانی که 1تذکر

تأیید معدل برای دانش آموزانی که گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه ) 102بایست کاربرگ 

 ( را تکمیل و نسبت به بارگذاری آن بر روی سامانه اقدام نمایند.ندارد

 گواهینامه پیش دانشگاهی خودداری گردد.: از بارگذاری 2تذکر 

 :آموزانی که گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه ندارد()تأیید معدل برای دانش  102کاربرگ 

لطفا قبل  " می بایست با کلیک بر روی دکمه متوسطه دوره پایان تحصیالت پذیرفته شدگان فاقد گواهینامه

ابتدا فرم مورد نظر را دانلود و پس از تکمیل نسبت به بارگذاری آن  "را دانلود نمایید اینجااز آپلود فایل 

 اقدام نمایند. "افزودن"و دکمه  102گزینه کاربرگ از طریق 

  :در زمان ثبت نام اینترنتی سازمان سنجش قبال  "تأیید معدل" 102در صورتیکه کاربرگ تذکر(

آموزش کشور( تکمیل شده است، نیازی به دانلود مجدد نمی باشد و صرفا می بایست فرم تکمیل 

 شده در سامانه بارگذاری گردد.
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  خصوص بارگذاری مدارک مربوط به کپی گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه و تذکر مهم: در

به اطالع می رساند، اگر یکی از مدارک در زمان ثبت نام بارگذاری گردد کفایت می  102کاربرگ 

 کند.

 

 )ضوابط آموزشی(: 218کاربرگ 

کلیک نمایند بدیهی  "تأیید"پذیرفته شدگان می بایست پس از مطالعه دقیق ضوابط آموزشی بر روی گزینه 

 است رعایت تمام بندهای ذکر شده در این کاربرگ برای دانشجویان الزامی است.

 )تعهد برای پذیرفته شدگان دارای مغایرت(: 104کاربرگ 

اعم از معدل کل، نوع و کد مدرک  "تکمیل اطالعات فردی"موثر در فرم  در صورت وجود هرگونه مغایرت

لطفا قبل از آپلود فایل اینجا  "تحصیلی و سهمیه قبولی، پذیرفته شدگان می بایست با کلیک بر روی دکمه 

 را دانلود و پس از تکمیل نسبت به بارگذاری آن اقدام نمایند. 104ابتدا کاربرگ  "را دانلود نمایید

 ی مغایرت موثر می باشند پس از ثبت مغایرت آنها توسط تذکر: الزم است پذیرفته شدگانی که دارا

حضور در کالس مرکز آموزشی، تا زمان اعالم نتایج بررسی مغایرت در کالس ها شرکت نمایند. 

ها به منظور پذیرش این دسته از داوطلبان نبوده و هیچ حقی برای وی در خصوص قبولی 

از سوی  قبولیاز بررسی مجدد و اعالم نتایج  و ثبت نام نهایی صرفا پس ایشان ایجاد نخواهد کرد

 سازمان سنجش، امکان پذیر می باشد.

 مغایرت:

پس از تأیید اطالعات توسط مرکز آموزشی، در صورت وجود مغایرت و ثبت آن توسط مرکز آموزشی در 

ه مشاهد "مغایرت"سامانه، پذیرفته شدگان می توانند فهرستی از مغایرت های ثبت شده را در قسمت 

 نمایند.
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 اتباع:

نظر به اینکه پذیرفته شدگان اتباع فاقد کد ملی و شماره شناسنامه هستند، الزم است جهت ورود به سامانه 

 آموزشی و ثبت نام از کد جایگزین ایجاد شده در سامانه استفاده نمایند.

 اتباع خارجی در مقطع کاردانی: نحوه تعریف کدملی و شماره شناسنامه

 "+ نیمسال ورود + سال ورود 1شماره پرونده + "پذیرفته شدگان می توانند با استفاده از فرمول این دسته از

 (9911333333عنوان مثال به به کد ملی و شماره شناسنامه تعریف شده خود دسترسی داشته باشند. )

 پذیرفته  گیرد، برای ییمسال صورت منشگاه در دو نبا توجه به اینکه پذیرش در این دا: 1تذکر

 "فرمول باال"به عنوان نیمسال ورود در  2عدد بهمن ماه و برای  1عدد  مهر ماهشدگان نیمسال 

 درج می گردد.

 این افراد می توانند کد ملی و شماره شناسنامه خود را از مرکز نیز دریافت نمایند.2تذکر : 

 یلی دوم حتما روادید اقامت : دانشجویان غیر ایرانی الزم است تا قبل از پایان نیمسال تحص3تذکر

تحصیلی دریافت نمایند و سپس برای اصالح کد ملی و شماره شناسنامه پذیرفته شده بر اساس 

 روادید تحصیلی مکاتبات الزم جهت اقدامات بعدی با واحد استانی صورت پذیرد.

 

 

 

 

 "رد شده"پس از بررسی و تأیید اطالعات توسط مرکز، چنانچه فرم های آپلود شده از سوی کارشناس مرکز 

باشد رنگ آن  "بررسی نشده"و اگر فرم ها آپلود و سبز باشد رنگ آن  "تأیید شده"، اگر قرمزباشد رنگ آن 

 می شود.نارنجی 

 


