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 شدگان  نام پذيرفتهدستورالعمل اجرايي ثبت

 1400سال  ماهبهمن نظام آموزش مهارتي )ناپیوسته( ای مهندسي فناوری و دوره كارشناسي حرفه  دوره
 

  ما  بهمننظام آموزش مهاهت   )ناپیوسدته  ا  کاهشدناسد  فرفهمهنگسد  فناره  ر وره     شدگاا  وره نام پذيرفتهتثب   
 به شرح زير صوهت پذيرو: ،مطابق منگهجات اين وستوهالعمل  بايستم  1400سال  

  :شدگانالف( اقدامات پذيرفته
بده ننوا    کدملی ر بدا راهو نموو    http://edu.uast.ac.irبدايسدددت بدا مراجعده بده سدددامدانده  شدددگادا  م پدذيرفتده   
آرا هاهنما  پس از رهرو به سامانه جامع آموزش  هم "رلز عبور"به ننوا     "شماره شناسناله"ر   "شناسه کاربری"

ر سدسس مرفهه به مرفهه مطابق هاهنما  منگه  وه سدامانه نسدبت   نموو ها با وقت مطالعه   (2)پیوسد  شدماره  سدامانه  
 ها  شخص  خوو اقگام نماينگ.به تکمیل مرافل مربوط به باهاذاه  اطالنات ر فرم

 نام در مراكز آموزشي:ب( مراحل مربوط به ثبت
مطابق تقويم آموزشد  زير نسدبت به   "موا  سدالاهه اال  ملوششد    "  بايسدت صدرفاا از طريقمراکز آموزشد  م    

 نام ايشا  با هنايت ضوابط ر مقرهات اقگام نماينگ.شگاا  ر ثبتمشاهگ  اطالنات پذيرفته
هام ههای  و ثب ها وه سدامانه جامع آموزشد  وانشد ا  وه  شدگ  اسدت مهاز به  فقط افراو  که مشدخصدات آ  تذکر:

 اشنگ.ب م  اهتخاب واحم
  "موا سدالاهه اال  ملوششد    "  از طريقشدگاا   پذيرفتهآموزش کشدوه  فهرسدت سدازما  سدنه  PDFوهضدمن فايل  
اف  دیلشا مه فایل پ "ر با رهرو به قسدمت  "امیمالورود"تواننگ وه بخ باشدگ. مراکز آموزشد  م  قابل وهيافت م

 مربوط ها وهيافت نماينگ.فايل    "4002ترم ورود  "ر با انتخاب   "لراکز
 باشگ:شگاا  به شرح زير م تقويم آموزش  برا  پذيرفته

 تقويم آموزشي 

 تاریخ  لوضوع

 10/11/1400ال     05/11/1400 مغايرت ر ثبت  اهتخاب واحم)توسط داهشجو(نام )انتقال به سیستم آموزش ،  ثبت

 13/11/1400ال     11/11/1400 با تاخیر مغايرتر ثبت    اهتخاب واحمنام )انتقال به سیستم آموزش ،  ثبت

 1400/ 11/ 23  اشروع کالس 

 25/11/1400 فذف ر اضافه 

 06/12/1400ال     30/11/1400 ملوشش   توسط لرکزريراي  انتخاب رافگ  برهس  ر  

 شوو. م  متعاقباا انالم   ثبت وهخواست نگم فگنصاب 

 

 شمگان:( احراش  وی  و کنترل اطالعات ملوشش  پذیرفته1
اصل مگاهک    اهائهمگاهک به مرکز آموزش مراجعه نماينگ ر نسبت به   تمام شگاا  پس از باهاذاه   الزم است پذيرفته   

بايست مگاهک شناساي  وهيافت  ها با فهرست سازما  سنه  نام نیز م زير وه مونگ مقره اقگام نماينگ، کاهشناسا  ثبت 
 ا  تطبیق واو  ر اقگامات الزم ها وه اين خصوص به نمل آرهنگ.  آرا وانش آموزش کشوه ر سامانه جامع آموزش  هم

 

1 پیوست  

http://edu.uast.ac.ir/
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 هام: لمارک الشم برای ارایه به لرکز ملوشش  در شلان ثب 
 تهیه شگ  وه سال جاه .   3×4ش  قطعه نکس هماننگ پرسنه  پشت سفیگ تمام هخ  - 1- 1
 بر هر  سامانه.  آ از تمام  صفحات رير باهاذاه  شگ  امطابقت با تص  برا اصل شناسنامه   - 2- 1
 باهاذاه  شگ  بر هر  سامانه. )پشت ر هر   مطابقت با تصوير  برا اصل کاهت مه   -3- 1
از پیوسته/اصل مگهک کاهوان     - 4- 1 ها  آموزش نال  موهو تايیگ شوها  نال   ها ر موسسه ناپیوسته  وانش ا   )انم 

ها  فن  ر  يا آموزشکگ رزاهت نهوم، تحقیقات ر فناره ، رزاهت بهگاشت، وهما  ر آموزش پزشک  ر   ر يا  انقالب فرهن   
 .رزاهت آموزش ر پررهشا  فرفه 

ر  هک تحصیه  کاهوان  )فوق ويسهم  بوو   مگ  واها   30/11/1400فگاکثر تا تاهيخ  بايست  اا  م شگپذيرفته:  1تبصره  
به    لماهع   ايشا نام  نماينگ وه غیر اين صوهت از ثبت   اهائهآموخت   خوو ها به مرکز آموزش  محل قبول   مگاهک وان 
 نمل آيگ. 
رزاهت نهوم، تحقیقات ر فناره ، وارطهبان  که بعگ از تاهيخ    25/9/86موهخ    16897/2براساس بخشنامه شماه     :2تبصره  

به باال مهاز به شرکت وه پذيرش مقطع    12با معگل کل    آموخته شگ  باشنگ، صرفاا وه مقطع کاهوان  وان   31/6/86
 باشنگ. باالتر م 
آيین  :تذکر استناو  آموزش   به  ر کاهشناس  شماه   وره نامه  نهوم،   24/12/93موهخ    2/244759ها  کاهوان   رزاهت 

تاهيخ   از  بین مقطع  قبل  فناره ، واهنگاا  مگهک کاهوان   رافگ وهس     70تا    68با اذهانگ     31/6/86تحقیقات ر 
رافگ وهس     68فگاقل  با اذهانگ     31/6/86نظر از میان ین کل نمرات ر واهنگاا  مگهک بین مقطع  بعگ از تاهيخ  صرف

 امکا  اوامه تحصیل وه مقطع کاهشناس  ناپیوسته ها واهنگ. 12ر فگاقل معگل کل 
باشگ  ناپیوسته  م  /الزمه شرکت وه پذيرش وره  کاهشناس  ناپیوسته، واشتن مگهک وره  کاهوان  )پیوسته  : 3ه  تبصر
ش نال  رزاهت نهوم، تحقیقات ر فناره ، شرکت  هيز  آموزوفتر برنامه  7/8/96موهخ    102براساس مصوبه جهسه    رل 

 وه اين پذيرش بالمانع است.پیوسته ر وکتر  پیوسته واهنگاا  مگاهک تحصیه  کاهشناس  پیوسته، کاهشناس  اهشگ  

هيز  آموزش نال  رزاهت نهوم، تحقیقات ر  وفتر برنامه  29/1/94موهخ    11473/21/2برطبق مفاو نامه شماه     :4تبصره  
ناپیوسته وه هما  مقطع وه هشته  اوامه تحصیل مهگو واهنگاا  مگهک کاهشناس   برا   ا  وي ر فناره ، ممنونیت  

 باشگ. م  لعمل کل دوره کارداه اس رجوو نگاهو. بگيه  است شرکت اين وسته از افراو وه پذيرش، براس
به    "مقاطع باالتر   رهرو    هاوه آزمو    ررسمیشرک  دارهمگان لمارک لعادل و غ  نامهنآيی"براساس:  5تبصره  
ر    ر فناره  قاتیرزاهت نهوم تحق  08/95/ 10موهخ    173805ر باستناو نامه شماه     28/05/92موهخ    77633/2شماه   
  ستاو هاهبرو  سیر هئ    فرهن   انقالب    نال   محترم شوها   ریوب  30/04/99/وش موهخ  5714/99نامه شماه     نیهمچن
  ا ي تا پا   ها رهرو   ر فناره  قاتیرزاهت نهوم تحق  گيیهک معاول موهو تاکشوه، واهنگاا  مگا   نقشه جامع نهم   اجرا 
مصوب     هاوره  ها برابر برنامه   وهس   هابرنامه  ،  استرش آموزش نال    با مهوز شوها    هاکه وه وره   1381سال  

وه آزمو  جامع واهنگاا  مگاهک     قبول   انگ، اجاز  واهنگ، وه صوهت اهائه اواهاذهانگ    ر فناره  قاتیرزاهت نهوم تحق
 ل یاوامه تحص  ، نام ر وه صوهت قبولثبت   ها، موسسات ر مراکز آموزش نالبگر  آزمو  وانش ا    هامعاول وه وره 
وه    قبول   انگ، مشررط بر اهائه اواهراهو شگ    الاسترش آموزش ن    فاقگ مهوز شوها   هاکه وه وره    وهنگ. افراو

  ت يهنا   زیر ن    ها، موسسات ر مراکز آموزش نالبگر  آزمو  وانش ا    هاآزمو  جامع واهنگاا  مگاهک معاول وه وره 
   براساس بخشنامه معارنت آموزش   وهس جبران   تعگاو   ، ر فناره  قاتیوره  مصوب رزاهت نهوم تحق   وهس   هابرنامه

   .اذهاننگ م 14/02/93/م موهخ 5177/93شماه  به انش ا و
مگير کل محترم وفتر آموزش نال  غیرورلت  ضمن هنايت بخشنامه   12/6/97موهخ    128341به استناو نامه شماه   

ها  هسم  هستنگ شگاان  که واها  مگاهک  به غیر از وانشنامهنام پذيرفته، قبل از ثبت28/5/92موهخ    76633/2شماه   
وفتر آموزش نال  غیرورلت  وه خصوص اوامه تحصیل ايشا  استعالم ارفته ر صرفا به تايیگيه تحصیه  ر آزمو  جامع  از  

از پذيرفته. وه صوهت ثبتشووواهنگاا  مگاهک معاول اکتفا ن ها  فقوق  مربوط به  مسئولیت  تمام  شگاا  فوق  نام 
 باشگ. نام به نهگ  مرکز آموزش م ثبت
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داخی    لمارک  اس   به ذکر  و  تمال الشم  لحسوب   لراکز  لعادل  لمرک  و  بوده  قبول  غیرقابل  لوسسات 
 .شودهم 
  :تواه
وانش ا  پهیس، سسا  پاسگاها ،  مگاهک واخه  مراکز ر موسسات  ماننگ وانش ا  امام فسین )ع ، نیرر  انتظام ،   ✓

موسسه بانکگاه ، سازما  مگيريت    1377ا  بعگ از سال  ه مالک اشتر، امام نه )ع ، وانش ا  صگا ر سیما ر رهرو 
شوو. بگيه  است نواقب ناش  از نگم توجه به مفاو  صنعت  ر ... غیرقابل قبول بوو  ر مگهک معاول محسوب نم  

غ   نامهن يیآ  التیتسه مقاطع باالتر به شماه      رهرو  ها وه آزمو     هسم  ریشرکت واهنگاا  مگاهک معاول ر 
 . باشگشگاا  م برنهگ  پذيرفته 28/5/92موهخ  77633/2

طالب ر فضال  فوز  نهمیه که براساس مگهک صاوه شگ  مگيريت فوز  نهمیه، وره  سطح يک ر ور ها    : 6تبصره  
 آموخت ا  وره  کاهوان  ر کاهشناس  وانش ا  برخوهواه خواهنگ بوو. مزايا  نهم  وان   تمام انگ، به ترتیب از اذهانگ 

  وهرس  تمام    30/11/1400آموخت ان  که تا تاهيخ  وان   برا )فرم تايیگيه معگل     103اصل کاربرگ شماره    - 5- 1
 تاکنو  اواهینامه پايا  تحصیالت برا  آنا  صاوه نشگ  است. انگ رمقطع کاهوان  خوو ها اذهانگ 

با امضا ر مهر باالترين مقام مسئول، آخرين فی  فقوق  يا     اواه  اشتغال به کاه)  101اصل کاربرگ شماره    -6- 1
فکم کاهازين  يا اواه  اشتغال به کاه از    اهائهمعتبر انهام کاه ر برا  شاغهین نیررها  مسهح فکم کاهازين  يا قراهواو 

مربوط   کگهشتهي ا   وه  محلوه  منگه   ضوابط  مطابق  که  ر    1400سال    ما  بهمن  پذيرشهاهنما   وفترچه  هاي  
ذيرش از شاغهین صوهت پذيرفته است، الزام  پ   منحصراا،  ها  مربوط وه سايت سازما  سنه  آموزش کشوهاطالنیه
 است.
صفحه مقرهات رظیفه نموم  منگه  وه    3-2ها با توجه به بنگ  )براوها    مگهک  که رضعیت نظام رظیفه وارطهبا     - 7- 1
 مشخص نمايگ.  1400سال  ما بهمنوفترچه هاهنما  پذيرش  5ر  4

شگاا  مشمول خگمت رظیفه نموم  الزم است اين وسته از  وه خصوص نحو  صگره معافیت تحصیه  پذيرفتهتبصره:  
ر با وه وست واشتن مگاهک شناساي  معتبر شامل اصل ر تصوير کاهت     7-1الذکر )بنگ مواهو فوق شگاا  طبق پذيرفته

)پیوس    202کاربرگ شماره    مه ، اصل ر تصوير شناسنامه ر اصل ر تصوير مگهک تحصیه  مقطع قبه  به همرا  
ين  مراجعه نماينگ. الزم به ذکر است بر اساس انالم سازما  رظیفه نموم  کل کشوه ا  10پهیس +به وفاتر  (  4شماره  
توسط مراکز آموزش  از طريق سامانه الکتررنیک  صگره ،  شمگان لراکز ملوشش استان تهرانپذیرفته  صرفاا برا اقگام  

  .پذيروم انهام  //:vazifeh.police.irhttpsمعافیت تحصیه  به آوهس 
 :تذکرات

  باشگ ر مراکز  م   لمنوعبا انهام خگمت رظیفه نموم      مزلاننام ر تحصیل وه مراکز آموزش نهم  کاهبرو   ثبت
 نام افراو  که وه فین انهام خگمت رظیفه نموم  هستنگ، خووواه  نماينگ. بايست از ثبتآموزش  م  

    رزاهت متبوع، با توجه به شیوع ريررس کررنا ر وه هاستا  نگم   04/08/99موهخ    6/ 162123/64نطف به نامه شماه
تحصیی     سوابقسرویس استعالم  ،  وانش ا  محل تحصیل مقطع قبه  خوومراجعه فضوه  وانشهويا  بگر رهرو به  

شگاا  با مراجعه به است. الزم است پذيرفته  شگ انگاز   ها   //:estelam.msrt.irhttps  آوهسبه    ملوشش عال 
نام وه زما  ثبت  تاییمیه تحصیی پی یر  ر وهيافت    برا الذکر ر وه  اطالنات خوو کگهه یر  وهيافت  ها  سامانه فوق

رنگ  ايشا  به  کگهه یر  وهيافت  ها وه پربايست  مراکز آموزش  م    به کاهشناسا  مرکز آموزش  قبول  انالم نماينگ.
حماکثر تا قبل اش  بايست  الزم به ذکر است اموه مربوط به تايیگيه تحصیه  م   همرا  استعالم مربوط ن هگاه  نماينگ.

هی   التحاهات  تحصیی شروع  اول  پذيرو.  سال  صوهت   ضمناا  انهام  از  وه  هريک  وه  مقطع   هر  وه  وارطهب  که 
 قابل هريت خواهگ بوو.  اين سامانهاز طريق  ها  کشوه وه فال تحصیل باشگ،وانش ا  

  ملوختگان داهشگاه اال  عیم  کاربردی داهشک  لماراستعالم الکتروهیک   انگاز  سامانه  با ننايت به ها  
تواننگ  آموزش  م مراکز    ،http://edu.uast.ac.ir  آرا به آوهس  منگه  وه صفحه ارل سامانه جامع آموزش  هم

طريق از    ر بعگ از آ ،  1390رهرو  سال    وانش ا  جامع   آموخت ا  مقطع کاهوان  وان   تاییمیه تحصیی اخذ    برا 
 نماينگ.   اقگامسامانه مذکوه 

  شگ  صوهت پذيرو. صرفاا پس از افراز هويت شخص پذيرفته بايست شگاا  م از پذيرفتهنام ثبت 
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 هام(: ملوشش  و اهتقال به سیست  ملوشش )ثب ( بررس  صح  لمارک  2
  "هامپروژه ثب "راهو ر بر هر  ازينه    "امیمالورود"بايست پس از رهرو به سیستم از قسمت  نام م مسئول ثبت    

انتخاب   کهیک    "داهشجویان"بر هر  ازينه    "1400  بهمنشمگان کارشناس   هام پذیرفتهثب "کهیک نموو  ر با 
 ، وانشهو  موهو نظر خانواوا ر يا نام ر نام  کگمه  ،)شماه  پررنگ    شگ  پذيرفتهنمايگ ر با راهو نموو  يک  از مشخصات  

شگ  مراجعه نمايگ ر نسبت به  به واخل صفحه شخص  پذيرفته                ها جستهو نموو  ر با کهیک بر هر  وکمه
 گ. اين وستوهالعمل اقگام نماي "1"شگ  مطابق بنگ   اهائهر تطبیق با مگاهک  ايشا کنترل اطالنات تحصیه  

 ات:تذکر
  شگاا  ها براساس استانگاهوها  ذکر  نام نکس آپهوو شگ  پذيرفته بايست وه زما  ثبتکاهشناسا  مراکز آموزش  م

آخرين   وه  داهشجوی بخشنالهشگ   کارت  صمور  شماه     ای  به  معارنت  موهخ  3657/97  اين  ر   08/02/97/م 
با تصوير   19/04/97/م موهخ  13901/97 ترم،  پايا   آزمو  وه  به ذکر است صگره کاهت  نماينگ. الزم  تايیگ  ر  برهس  

الزم وه نکس آپهوو شگ  موجب   پذيرو لذا نگم توجه به استانگاهوها استفاو  شگ  وه کاهت وانشهوي  شخص انهام م 
 . شوو م نگم انتباه کاهت آزمو  

    اين وستوهالعمل، کاهشناس مرکز   "د"شگاا  بر اساس بنگ  از اطالنات پذيرفته  هر يکوه صوهت رجوو مغايرت وه
از قسمت    "ثب  لغایرت"با کهیک بر هر  وکمه     "سیست  ملوششبه  اهتقال  "  )قبل از کهیک بر هر  وکمهبايست  م 
، ازينه مربوط به مغايرت ها  مذکوهبا بازنموو  کشو    "فییم "، مغايرت موهو نظر ها انتخاب ر وه قسمت  "هوع لغایرت "

ها کهیک   "ذخیره"، نباهت صحیح ها راهو نمايگ ر بعگ از آ  ازينه  "لقمار واقع "انتخاب نموو ، سسس وه قسمت  
 نمايگ. 

ها  باهاذاه  شگ  مغايرت  رجوو واهو الزم است کاهشناس مرکز آموزش وه قسمت ثبت مغايرت که چنانچه وه کاهبرگ
وکمه   بر هر   کهیک  با  مغايرت  نوع  وه   بر  ذکر شگ نالر   قبه   تذکر  ها "افزودن فایل"وه  کاهبرگ صحیح  فايل   ،

 باهاذاه  نمايگ. 
    که آنها  تمام   مسئولیت  از  آکنترل  مرکز  کاهشناس  نهگ   بر  شگ   باهاذاه   م مگاهک  چنانچه   ،باشگموزش 

نام،  مستنگات به کاهشناس مرکز وه زما  ثبت  اهائها  مگهک  ها وه سامانه باهاذاه  ننموو  باشگ ضمن لزرم  شگ  پذيرفته 
وه غیر اينصوهت با هر باه   ،بايست نقص مگاهک خوو ها وه سامانه برطرف نمايگسال ارل تحصیه  م پايا  نیم قبل ازتا  

به ار    ،رهرو وانشهو به سامانه پیغام  مبن  بر نقص مگهک تحصیه  ر الزام باهاذاه  مگهک ناقص تا جهسه آخر کالس
لنجر به عمم سال ارل تحصیه   وه نیم  عمم بارگذاری لمارک هاقص در سالاهه نماي  واو  خواهگ شگ. بگيه  است  

التحاهات پایان هی  صمور کارت ورود به ایسه   آموزش موظف است ضمن   سالبرای  لذا کاهشناس  بوو.  خواهگ 
 ، سال پايا  نیم باشنگ تهیه نمايگ ر قبل از  پررنگ  م  موضوع فوق، ازاهش  از رضعیت وانشهويان  که واها  نقص    پی یر 
 وه سامانه انهام وهگ.  ،وه خصوص باهاذاه  مگاهکها ها  الزم پی یر  

  پس از برهس  ر    توانگم    مرکز  ، کاهشناسا  فاقگ مغايرت باشگ ر يا واها  مغايرت غیرموثر باشگشگ تهچنانچه پذيرف
 نمايگ.   هام ههای ثب شگ  ها ، پذيرفته "اهتقال به سیست  ملوشش"تايیگ مغايرت موهو نظر با کهیک بر هر  وکمه 

تواننگ با شگاا ، کاهشناسا  مراکز آموزش  م  از پذيرفتهها  ثبت شگ  برا  هر يک  مشاهگ  ازاهش مغايرت  برا   :1هکته  
با فیهتر کرو  اطالنات وانشهويا    " ای داهشجویانلغایرت"ر سسس انتخاب ازينه    "امیمالورود"مراجعه به منو   

از منوهاي  که باال  هر ازينه رجوو واهو )به ننوا  مثال بازنموو  کشو  کگمه ، انتخاب ازينه برابر ر راهو نموو  
 موهو نظر ها مشاهگ  نماينگ.  شگ پذيرفته ها  ثبت شگ  کگمه  مربوط  اطالنات مغايرت 

باشگ يعن    رهگ قرلزها به مربوط به هر يک از کاهبرگ Tabشگاا ، چنانچه تهوه مگاهک آپهوو شگ  توسط پذيرف :2هکته 
بررس   "باشگ به معنا     هارهج   رهگاست ر چنانچه به    "شمه  رد"مگهک باهاذاه  شگ  از سو  کاهشناس مرکز،  

 باشگ. م  "تاییمشمه"وهآيگ به معنا   رهگ سبزاست ر چنانچه به  "هشمه

 قراه ارفته است. 3پیوس  شماره هاهنما  سامانه مختص مراکز آموزش  وه شايا  ذکر است 
  م  پذيرفته ر  شگاا   قبول   هشته  با  متناسب  الزم  جسم   تواناي   اختصاص   نیزبايست  از    شرایط  يک  لراکز  هر 

 1400سال    ما بهمن وفترچه هاهنما  پذيرش    2ر    5که به ترتیب وه جگارل شماه      ای تحصیی رشتهر    ملوشش 
مسئولیت فسن اجرا  مواهو  وه  شگ  است ها واها باشنگ.    ها  مربوط وه سايت سازما  سنه  آموزش کشوه اطالنیهر  

 بر نهگ  هرسا  محترم مراکز آموزش  است. فوق 
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 : خارا   هام اتباعهحوه ثب  ❑
اتباع غیرايران  م ثبت براساس شرايط  نام  اتباع خاهج  منگه ر ضوابط ثبت بايست  هاهنما  پذيرش   وه  نام  وفترچه 
منگه  وه وفترچه     12)جگرل شماه   ر با توجه به جگرل استا  محل اقامت   5پیوس  شماره   ،1400سال    ما بهمن
 صوهت پذيرو.  مذکوه

 :تذکرات

    امهوری    لوسسات ملوشش عال از    دارهمه لمرک کارداه  صادرهفقط متقاضیا  تحصیل با تابعیت غیر ايران
  باشنگ.م  اين وره  از پذيرشبه شرکت وه  مهاز اسالل  ایران

  پذيرفته هن ام  چنانچه  وه  اولیهثب شگاا   ها    هام  غیرايران   اتباع  لغو  ازينه  ایشان  باشنم، پذیرش  هزده  عالل  
 .شودل 

 نام ر افراز هويت  آرا نسبت به ثبتوانشهويا  غیر ايران  الزم است همزما  با ثبت اطالنات وه سامانه جامع آموزش  هم
 اخذ ريزا  تحصیه  اقگام نماينگ.  برا  www.saorg.irخوو وه سامانه 

   فرصت واهنگ که تشريفات قانون  اخذ    سال تحصیی حماکثر یک هی  شگ  پس از قبول   وانشهويا  غیرايران  پذيرفته
شگ  براساس هراويگ  هراويگ ر اقامت تحصیه  خوو ها انهام وهنگ ر سسس نسبت به اصالح کگمه  ر شماه  شناسنامه پذيرفته 

 استان  صوهت پذيرو.  تحصیه  مکاتبات الزم برا  اقگامات بعگ  با رافگ

فرصت واهنگ   یک سالبا توجه به شرايط فعه  کشوهشا   تبعه کشور افغاهستانشگ  وانشهويا  غیرايران  پذيرفته  تبصره:
 که تشريفات قانون  اخذ اذهنامه، هراويگ ر اقامت تحصیه  ها انهام وهنگ. 

     شماه نامه  خاهج     02/04/95موهخ    31035/4/41براساس  اتباع  برا   معگل  شرط  وانشهويا ،  اموه  سازما  
 . شووم   اقگام نام ايشا  هماننگ وارطهبا  ايرانها فذف ارويگ  است ر وه خصوص ثبتکننگ  وه پذيرششرکت 

رهرو به سامانه    برا هستنگ الزم است  شماره شناسناله  ر    لی  کمفاقم    خاهج    شگاا  اتباعنظر به اينکه پذيرفته    
 نام ايشا  از کگ جاي زين ايهاو شگ  وه سامانه استفاو  شوو.  آموزش  ر ثبت

 اتباع خارا :  شمه برای کملی  و شماره شناسناله تعریف  دستیاب  لراکز ملوشش  به    هحوه
  . 11111122004) به ننوا  مثال    به جا  کگمه " سال رهرو+ سال رهرو+ نیم2شماه  پررنگ +  "با استفاو  از فرمول    -1

کهیک    "هام پروژه ثب "راهو ر بر هر  ازينه    "امیمالورود"بايست پس از رهرو به سیستم از قسمت  مراکز م   -2
کهیک نماينگ ر    "داهشجویان"بر هر  ازينه    "1400  بهمنکارشناس   شمگان  هام پذیرفتهثب "نموو  ر با انتخاب  

خانواوا  ر يا هشته ، وانشهو  موهو نظر ها جستهو  )شماه  پررنگ ، نام ر نام  شگ پذيرفتهبا راهو نموو  يک  از مشخصات  
به ننوا     وه مه   ر سسس کگ نموو  ر کگمه  ايشا  ها ياوواشت نماينگ   وه اختیاه   رلز عبورر    هام کاربری شگ  ها 

 رهرو به سامانه قراه وهنگ. برا شگ   پذيرفته
ها  افتمال  ر يا انتقال به سیستم آموزش  الزم است مراکز آموزش  پس از برهس  رضعیت ايشا  نسبت به ثبت مغايرت

 اقگام نماينگ.   شگ پذيرفتهر انتخاب رافگ برا  آ  
 

 ( انتخاب واحد:ج
توسدط  ايشدا  شدگ ، انتخاب رافگ  اهائهوهرس  ارفتن فهرسدتبا وه نظر به سدیسدتم آموزش   شدگاا پس از انتقال پذيرفته
 .شگانهام خواهگ   شمهشخص پذیرفته
انتخاب  برهسد  ر ريراي   برا  )منگه  وه تقويم آموزشد   باز  زمان  وهنظر ارفته شدگ   وه توانگ  م   کارشدناس لرکز

 رافگ، نسبت به انهام اصالفات موهو نیاز اقگام نمايگ.  
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 : تتذکرا

 آموخته شگ  باشنگ وه غیر اينصوهتبايست وه مقطع قبل وان نام ر انتخاب رافگ م ثبتشگاا  وه زما   پذيرفته 

 .قبول  آ ها لیغ   م شوو

 آموزش  هم وانشهويان  که وه سامانه جامع  مراکز    "هام لشروطثب "آرا  وه خصوص رضعیت تحصیه   واهنگ، 

نسبت به تعیین تکهیف ايشا  اقگام نماينگ. بگيه  است   سال اول تحصیی پایان هی آموزش  موظفنگ فگاکثر تا 

 پذير نخواهگ بوو. ر پس از آ  امکا   سال دوم تحصیی هی وه صوهت نگم اقگام به موقع، انتخاب رافگ وانشهو وه  

  باشگ، م  31/6/86آموخت   مقطع کاهوان  ر يا کاهوان  بین مقطع  ايشا  بعگ از تاهيخ شگاان  که وان پذيرفته  

 شوو.م "لیغ "  صوهت قبول  آنا باشنگ. وه غیر اينبه باال مهاز به تحصیل م  12وه صوهت واشتن معگل 

 نماينگ. الزم به    اهائهارل تحصیه     سال خوو ها تا پايا  نیممقطع قبه   بايگ تايیگيه تحصیه  مگهک  شگاا   پذيرفته

آموخته  شگاان  که وان ه  آ  وسته از پذيرفته زش  بايگ وه خصوص استعالم تايیگيه تحصیذکر است مراکز آمو 

  16/11/1392/م موهخ  56777/92باشنگ، مطابق بخشنامه شماه   مقطع کاهوان  وانش ا  جامع نهم  کاهبرو  م 

 وانش ا  اقگام نماينگ. 

   آموخت   برا  ايشا  صاوه نشگ  است بايگ  نام، اواهینامه وان انگ رل  تا زما  ثبتآموخته شگ افراو  که وان

شماره   قبول     103کاربرگ  مرکز  به  ر  تکمیل  پذيرفته  اهائهها  از  وسته  اين  اواهینامه  نماينگ.  بايگ  شگاا  

به مراکز آموزش    سال ارل تحصیه متحانات پايا  نیمتا قبل از صگره کاهت شرکت وه جهسه اآموخت   خوو ها  وان 

 شوو.  م  "لیغ "  صوهت قبول  آنا تحويل وهنگ. وه غیر اين

  ، رقت، مشارها  ر يا  پیمان ، قراهواو ، شرکت ، قراهواو پاه   کاهکنا  مراکز آموزش نهم  کاهبرو  انم از هسم

کننگ انتخاب نماينگ ر  مرکز آموزش  ها که وه آ  خگمت م  ها  مربوط بهساير مواهو مشابه مهاز نیستنگ کگهشته 

خواهگ شگ   تهق  "کان ل  یکن"  ر وه آ  مرکز آموزش  قبول ارونگ، قبول  آنا   نشووچنانچه اين موضوع هنايت  

ها  وي ر ارونگ. چنانچه تحصیل تواننگ متقاض  تحصیل وه آ  کگهشته محل ر يا کگهشته محلر به هیچ رجه نم 

با متخهف برابر   شووا  از تحصیل برا  وانش ا  محرز  نه افراو وه مراکز آموزش نهم  کاهبرو  وه هر مرفههاين و

 قوانین ر مقرهات آموزش  وانش ا  جامع نهم  کاهبرو  هفتاه خواهگ شگ. 

   سداز  کگ مگهس محل تگهيس ممنوع ر منهر به غیرفعال  لرکز عیم  کاربردیمگهسدا  وه    مزلانتحصدیل

 گ شگ.خواه

   وه  شدگ  اسدت  با کگها     "شداغل"ها  هر يک از وارطهبا  شداغل )منظوه افراو  اسدت که وه سدهمیه قبول  آ

باشددنگ ر وه صددوهت  نیز م  199مهاز به انتخاب هشددته وه مراکز آموزشدد  با کگ اشددتغال  220ال    101اشددتغال 

 است.  باللاه نام ر اوامه تحصیل افراو مذکوه وه آ  مراکز آموزش  پذيرش، ثبت

    مدا بهمنوفترچده هاهنمدا  پدذيرش  شدددگادان  کده شدددرايط مندگه  وه پدذيرفتده  تمدام مراکز آموزشددد  موظفندگ از  

 نمل آرهنگ.نام بهر اين وستوهالعمل ها واهنگ ثبت 1400سال  

    الزام  است. 1400سال   ما بهمنوفترچه هاهنما  پذيرش شرايط اختصاص    2-2هنايت ساير منگهجات بنگ 
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 :های موثر و غیرموثر( مغايرتد
، هراونه مغايرت، بین اطالنات  که وارطهب وه زما  وهخواسدت پذيرش به پذيرشبراسداس منگهجات وفترچه هاهنما      

  ، خواهگ شدگ  اهائهنام  با مسدتنگات  که وه صدوهت قبول  از جانب وارطهب وه هن ام ثبتاسدت سدازما  سدنه  انالم نموو   
ها   مغايرت  مسدانگت، الزم اسدت وه خصدوص برا هغم انالم موضدوع فوق،  . بهشدووم قبول  فرو  لیغ  شدمن    موجب

در خارج اش لحموده شلاه  اعالم شدمه    لغایرتهر اونه . بگيه  اسدت برهسد   شدووموثر ر غیرموثر به شدرح زير اقگام  
ر مسدئولیت اين امر بر نهگ  هرسدا  محترم   باشدمپذیر هم الکاندر تقوی  ملوششد  لنمرج در این دسدتورالعمل  

 رافگها  استان  ر مراکز آموزش  است.

  سددهمیه و   لمرک کارداه کم و عنوان  ،  لعمل ای لوثر )اطالعات ملوششدد  اع  اش  هحوه بررسدد  لغایرت (1
 (:قبول 

جامع    منگه  وه سددامانهکز آموزشدد  موظف اسددت پس از برهسدد  ر تطبیق مواهو فوق الذکر نام مرکاهشددناس ثبت  1-1
آموزش  منگه  وه قويم شگ ، وه صوهت مشاهگ  مغايرت، طبق تر اصل مگاهک اهايه شگ  از سو  پذيرفتهآرا آموزش  هم

نام افراو گ. بگيه  اسدت ثبتبه وه  اطالنات صدحیح اقگام نماي  مذکوه نسدبت  ر صدرفاا از طريق سدامانه  اين وسدتوهالعمل
توسدط سدازما   لجمدبررسد   نام افراو  که پس از ر صدرفاا ثبتباشدم  لجاش هم  ،آموزشد توسدط مراکز   واها  مغايرت

 پذير خواهگ بوو.امکا  مذکوه، از طريق سامانه  شووم انالم  قبولسنه  آموزش کشوه 

آموزشد  ها وه سدامانه جامع  باشدنگ پس از ثبت مغايرت آ م   لغایرت لوثرشدگاان  که واها  الزم اسدت پذيرفته تذکر:
ها  تا زما  انالم نتايج برهسددد  مغايرت وه کالسبمون اخذ شددهریه   104کاربرگ   وانشددد ا  وه مههت مقره، با تکمیل

حضدور در کالس به لنزله پذیرش این دسدته اش داوطیبان هبوده و  یح حق  برای وی در خصدو    شدرکت نماينگ.
پذير  از انالم نتیهه قبول  از سدو  سدازما  سدنه ، امکا پس    نام نهاي  صدرفاار ثبتقبول  ایشدان ایجاد هخوا م کرد  

 باشگ.م 

  مگهک کاهوان  ر ننوا   معگل ر کگر نیاز  به وه  لغایرت لوثر به شدر  شیر باللاه  اسد   نام واهنگاا ثبتتبصدره:  
 :باشمهم افراو مذکوه وه سامانه جامع آموزش  وانش ا    صحیح

معگل انالم شدگ  وه فهرسدت پذيرش   يک صدگم کمتر ازمعگل کل اواه  معتبر کاهوان  اهايه شدگ  از سدو  وارطهب  ▪
 سازما  سنه  آموزش کشوه باشگ.

 مغايرت واشته باشگ )با برهس  اصل مگاهک مذکوه .  کاهوان اواه  موقت معگل منگه  وه اواهینامه اصل با   ▪

سدال آخر که اواه  کاهوان  برا  آنا  صداوه نشدگ  اسدت ر براسداس معگل منگه  وه نیمآموخت ا  ر وانشدهويا   وان  ▪
 انگ.وه پذيرش مذکوه شرکت نموو  103کاهبرگ شماه  

برا  ايشدا  وه  شدگ    9999کگ  مگهک کاهوان  افراو  که وه فهرسدت سدازما  سدنه  آموزش کشدوه  ر ننوا   کگ   ▪
 است.

وه  ارويگ     "شداغل"يا    "غیرلرتبط - مشاد"ها  آ سدهمیه قبول    وه بخ  شدگاان  کهبرا  آ  وسدته از پذيرفته ▪
 باشگ.مگهک کاهوان  نم ر ننوا  است، نیاز  به اصالح کگ  

انگ وه صددوهت  که شددگ پذيرفتهلرتبط  باشددنگ ر وه سددهمیه  م   کاهوان مگهک    کگ ر ننوا واها  مغايرت  افراو  که  ▪
ها  مربوط وه اطالنیهر    1400سددال    ما بهمنرچه هاهنما  پذيرش  وفت  4مگهک صددحیح ايشددا  مطابق جگرل شددماه  

 باشگ. )در یک شیرگروه ملوشش (لحل قبول   لرتبط با رشته، سايت سازما  سنه  آموزش کشوه
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 :نام از پذیرفتهشمگان سهمیه رشلنمگان  و  ایثارگران  وه سهمیه مربوط ر به شرح زير امکا پذير استثبت 2-1

بسیه ، هزمنگاا  جهاو  ر هزمنگاا  ستاو  آ  وسته از وارطهبان  که با سهمیه هزمنگاا  ر يا ايثاارا  شامل هزمنگاا   
ها  مسهح جمهوه  اسالم  ايرا ، همسر ر فرزنگا  آنا  با فگاقل ش  ما  فضوه وارطهبانه وه جبهه ر يا با  رکل نیر
اهاا   سهمیه  يا مفقوواالثر، جانبازا  نزيز ر  بها   ايثاهارا  )شامل همسر ر فرزنگا  معظم شهگا ر  اموه  نیاو شهیگ ر 
وهصگ   25جانباز  زير    باوهصگ به باال ر جانبازا  نزيز ر فرزنگا  ر همسر جانباز    25  ر همسر جانباز با جانباز   فرزنگا

فرم ر يا مگهک  وه هابطه با تايیگ    اهائهنام، نیاز به  انگ وه زما  ثبتشگ پذيرفتهر آزاواا  نزيز ر فرزنگا  ر همسر آزاواا    
نام از آنا  هما  ننوا  سهمیه وه  شگ  وه فايل اهسال  از سو   مالک نمل برا  ثبتنام  خوي  نگاهنگ ر  سهمیه ثبت 
ها  ذيربط مراتب از سو  باشگ. بگيه  است وه صوهت نگم تايیگ سهمیه وارطهبا  از سو  اهاا م سنه   سازما   
انالم خواهگ شگ.  آموزش    آ  مرکزشگاا  به  برا  جهوایر  ر ممانعت از تحصیل اين وسته از پذيرفتهسنه   سازما   

 باشم.شمگان هم لذا هیاشی به درج لغایرت برای این دسته اش پذیرفته
  :تواه

منگ  از خگمات مربوط به ايثاهارا  وه طول مگت تحصیل الزم است  شگاا  سهمیه مذکوه به منظوه بهر پذيرفته ✓
واحم الور داهشدجویان ه اين خصدوص وه  به هرسدا  مراکز آموزشد  مراجعه نماينگ. پاسدخ وي  به هراونه سدوال و

 باشگ.پذير م وانش ا  جامع نهم  کاهبرو  امکا   شا م و ایثارگر

 دای غیرلوثر )لغدایرت در اطالعدات فردی و لعدمل  کده لیزان صددحیال من بداالتر اش  ( هحوه بررسدد  لغدایرت2
 لیزان درج شمه در سالاهه و فهرس  ساشلان سنجش ملوشش کشور باشم(:

ا  شدامل  )مغايرت وه مشدخصدات شدناسدنامه  لغایرت غیرلوثربايسدت وه صدوهت مشداهگ   کاهشدناسدا  مراکز آموزشد  م    
کگمه  ر مغايرت وه معگل وه  شدگ  زمان  که معگل  تاهيخ تولگ،  خانواوا ، نام پگه، جنسدیت، شدماه  شدناسدنامه،  نام، نام

وه سدامانه جامع آموزشد    آموزشد  منگه  وه اين وسدتوهالعمل صدحیح باالتر از معگل منگه  وه سدامانه باشدگ  طبق تقويم
شدگ  ضدمن کنترل مگاهک باهاذاه  شدگ   آرا نسدبت به ثبت مغايرت مذکوه، اصدالح ر تايیگ اطالنات صدحیح پذيرفتههم

ا  مغايرت  شدگاا  واهشدگاا  )پذيرفتهنام قطع  اين وسدته از پذيرفتهثبتالزم به ذکر اسدت  اقگامات الزم ها انهام وهنگ.  
 باشگ.م   باللاه غیرموثر  

 :راتتذک

  مسدتنگات   اهائهتوسدط رافگ اسدتان  ر با    "لی  و شدماره شدناسدنالهکم "  مغايرت  رد/تاییم )  تعیین تکییفر   بررسد
ها   با ثبت مغايرت  مزلانتا تاهيخ مقره   واحم ای استاه ضدرره  اسدت پذيرو لذا از سدو  مرکز آموزشد  صدوهت م 

توسدط مراکز آموزشد  وه سدامانه فوق، مغايرت مذکوه ها برهسد  ر تعیین تکهیف )تايیگ/هو     شدماه  شدناسدنامهر  کگمه 
تطبیق ر انالم نظر رافگ   برا نماينگ. الزم به ذکر اسددت وه هن ام برهسدد  مغايرت مربوط وه صددوهت  که مسددتنگات   

تا وه صوهت رجوو مستنگات امکا  تعیین    شووبرهس     "اطالنات وارطهب"صفحه   بايستاستان  رجوو نگاشت، ابتگا م 
پس از تکمیل مسدتنگات،   مهگواا شدوو رهسدان   تکهیف فراهم شدوو وه غیر اين صدوهت موضدوع به مرکز آموزشد  اطالع

. بگيه  اسدت تا قبل  نشدووشدگ  هو ثبت  کمبوو مگاهک، نتیهه مغايرت پذيرفتهثبت مغايرت انهام پذيرو ر صدرفاا به ولیل 
شدگاا  ها به سدیسدتم اين وسدته از پذيرفته  امکا  انتقالها  مذکوه توسدط رافگ اسدتان ، مراکز از انهام برهسد  مغايرت

 . نگاهنگآموزش 

، به نگم ثبت ر تايیگ به موقع اطالنات وه سدامانه جامع آموزشد  وانشد ا ها  ناشد  از مسدئولیت  تمام شدايا  ذکر اسدت 
 .ز آموزش  ر رافگ استان  مربوط خواهگ بوونهگ  مراک

   ، صدگره  وه صدوهت نگم اصدالح مغايرت اطالنات فرو  طبق تقويم آموزشد  منگه  وه سدامانه جامع آموزشد  وانشد ا
 .باشم پذیر هم الکان سال ارلکاهت شرکت وه جهسات آزمو  پايا  نیمر  کاهت وانشهوي 
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 : ی ثب  شمه الغایرت( دسترس  درج و حذف 3

باشه  وه بخواهگ آ  ها اصدالح کنگ اار  ا  مغايرت اشدتبا  ثبت نمايگ ر مهگوااشدگ انچه مرکز آموزش برا  پذيرفتهچن  3-1

  Tabانتخاب   توانگ از صدفحه وارطهب،م  لنتقل هشدمه باشدمبه سدیسدتم آموزش    شدگ پذيرفتهباشدگ ر    هامشلاه  ثب 
موهو نظر ر کهیک بر هر  با انتخاب مغايرت   ر  ها  ثبت شدگ  ها وه پايین صدفحه مشداهگ  کنگها، لیسدت مغايرتمغايرت

 راهو نمايگ.ها مغايرت جگيگ    مغايرت ثبت شگ  ها فذف ر مهگوااوکمه فذف،  

پس از انتقدال بده سدددیسدددتم آموزش بدا برهسددد    ر  هدامبداشه شلداه  ثبد     وهبدت مغدايرت جدگيدگ )موثر يدا غیر موثرث 2-3
 ایرو.مستنگات توسط رافگ استان  انهام م 

  باشه شلاه  وه ملوششد پس اش اهتقال به سدیسدت    اسدت  که به اشدتبا  ثبت شدگ غیرلوثری  اصدالح مغايرت    3-3

 ایرو.با برهس  مستنگات توسط رافگ استان  انهام م   هامثب 

شوو شماه  شناسنامه ر کگمه  به محض ثبت وه سامانه تايیگ ر انمال م  غیرلوثر، به غیر اشها   تمام  مغايرت  4-3

بايسددت مغايرت مربوط فذف ر باق  مانگ ر انمال نشددگ م هالشدخص  چنانچه پس از وه  مغايرت رضددعیت به صددوهت  
 آموزش رجوو نخواهگ واشت. . وه غیر اينصوهت امکا  انتقال وانشهو به سیستمشوومهگواا وه  

 ها:( حدنصاب تشکیل كالسهـ
 ها  نگم فگنصاب متعاقباا انالم خواهگ شگ. محلزمانبنگ  ر ضوابط مربوط به کگهشته    

شدگاان  که شدرايط منگه  وه اين وسدتوهالعمل ها واهنگ فت  وهصدوهت نگم  پذيرفتهموظفنگ از تمام   مراکز آموزشد   

ها  افتمال  آنا  ها وه سدامانه وه  نماينگ ر برا  افراو   مغايرتر   نام به نمل آرهنگثبتفگنصداب تشدکیل کالس،  
 نام ر انتقال به سیستم آموزش انهام شوو.که فاقگ مغايرت هستنگ ثبت

 تذکرات:

   هشدته ر مرکز /جگيگ  مرکز/جگيگ  هشدتهانهام مرافل فرآينگ نگم فگنصداب انم از تعیین تکهیف تشدکیل کالس، انتخاب
باشدگ. بگيه  اسدت وه صدوهت نگم انهام به  پذير م انالم خواهگ شدگ، امکا   صدرفاا وه محگرو  زمان  که متعاقباا  جگيگ

 باشگ. شگ ، نواقب ناش  از آ  برنهگ  ايشا  م موقع مرافل ذکر شگ  توسط مرکز آموزش  ر پذيرفته

  تغییر هشدته، مرخصد 1400سدال   ما بهمنوفترچه هاهنما  پذيرش  4تذکرات مهم منگه  وه صدفحه   4بنگ  براسداس ، 

سدال تحصدیه  ورم به بعگ براسداس  ر از نیم  باشدم لجاش هم سدال ارل تحصدیه  تحصدیه ، انتقال ر میهما  شدگ  وه نیم
 باشگ.مهمونه قوانین ر مقرهات آموزش  وانش ا  جامع نهم  کاهبرو  قابل برهس  م 

 

 ( دريافت شهريه:و
ها  معارنت محترم اواه ، مال  ر مگيريت  ها ر وسدتوهالعملشدگاا ، براسداس بخشدنامهنحو  وهيافت شدهريه از پذيرفته  (1

 باشگ.م  1400سال   ما بهمنوفترچه هاهنما  پذيرش  9منگه  وه صفحه   7بنگ   رمنابع  

وه باز  زمان  انالم شگ  توسط    اشنگ،بنام وانشهويان  که مايل به وهيافت رام شهريه م ثبت   برا مراکز آموزش     (2
مراجعه نماينگ. آ     www.swf.irصنگرق هفا  رزاهت نهوم، تحقیقات ر فناره  به آوهس    2افزاه فاز  به نرم  مرجع ذيربط

افزاه مذکوه وسترس  نگاهنگ بايگ از طريق رافگ استان  مربوط وهخواست خوو ها برا   وسته از مراکز آموزش  که به نرم 
 افزاه به اواه  کل اموه وانشهوي  وانش ا  اهسال نماينگ. رهرو به اين نرم  برا وهيافت کگ شناسه ر کاهبر  


