
 بسمه تعالي

 

 2شماره ه اطالعيّ
 

 مقطع كارشناسي 1400شدگان آزمون سراسريثبت نام پذيرفته

 

 به آدرس  جديدهاي  رساند كه جهت ثبت نام بايد به لينك سامانه ورودي بدينوسيله باطالع مي

  https://portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp  اييد. مراجعه نم 

  مدارک را بارگذاري نموده و تمامي مراحل را با دقت تکميل نماييد. ثبت نامراهنماي لطفا مطابق با 

 :ي عبارتند ازالزم جهت بارگذار مدارک

                   تصویر شناسنامه  -1

 تصویر کارت ملی      -2

 کارنامه کنکورتصویر  -3

 مربوط به نظام آموزشی سالی واحدی و گواهی پیش دانشگاهی و ریز نمرات دیپلم و ریز نمرات پیش دانشگاهی تصویر گواهی دیپلم  -4

 یتصویر گواهی موقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک برای نظام آموزش  -5

 (۶-۳- ۳)جدید

 (۶-۳- ۳) برای نظام آموزشی جدیددوازدهم، یازدهم و دهم تصویر ریز نمرات سال   -6

 https://emt.medu.ir س به آدر "تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش"ذیرفته شدگان می بایست  با مراجعه به سامانه پ  -7

به  (سه سال آخر) به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل های تحصیل دوره دوم متوسطهاقدام  سوابق فارغ التحصیلیانتخاب گزینه 

پیگیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایند. پذیرفته شدگان می بایست در  و پرداخت هزینه، کد اطالعات نمایند و پس از ثبت  صنعتی امیرکبیردانشگاه 

، کدپیگیری دریافت شده از سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش را در محل صنعتی امیرکبیرمرحله ثبت نام الکترونیکی در دانشگاه 

 نمایند.مشخص شده در سامانه ثبت نام درج 

 س خودگردان قابل توجه دانشجويان پردي

نام نمایند.  ثبتدانشجویان دوره های خودگردان مطابق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه الزاما باید در دوره های زبان انگلیسی مرکز بین المللی زبان دانشگاه 

قدام شود. گواهی ثبت نام را از طریق پست الکترونیك دریافت ا  ac.ir/bsc1400https://ilca.aut.  لینك طریقدوره ها از  جهت ثبت نام در این

 نموده و در قسمت مدارک )تصویر گواهی ثبت نام زبان( بارگذاری نمایید.

کارنامه دانشجویان به عنوان مرات قبولی این دوره ها در ن الزم به ذکر است بارگذاری تصویر گواهی ثبت نام زبان جزو فیلدهای ستاره دار و اجباری است.

 ثبت می گردد و بنابراین دانشجویان نیاز به گذراندن و پرداخت شهریه این دروس ندارند. 2و  1زبان عمومی 

طفا به یشتر لهمچنین الزم است تا این دسته از دانشجویان با مراجعه به بخش مالی، نسبت به پرداخت شهریه آموزشی خود اقدام نمایند. )برای اطالعات ب

 فرمایید.(مراجعه   https://azad.aut.ac.ir اطالعیه مربوط به راهنمای پرداخت الکترونیکی شهریه به آدرس 

https://portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp
https://emt.medu.ir/
https://ilca.aut.ac.ir/bsc1400
https://azad.aut.ac.ir/


 : نظام وظيفهمشمول  قابل توجه دانشجويان پسر

 لیتکم یعموم فهیو اطالعات خود را در سامانه وظنموده مراجعه   https://services.epolice.ir  یبه نشان یلیتحص تیالزم است جهت اخذ معاف

 .مایندسطح کشور مراجعه ن 10بایست جهت احراز هویت به یکی از دفاتر پلیس +باشند میتقاضیان دریافت معافیت تحصیلی که فاقد کد سخا میم .نمایید

 لينكبراي مشاهده ويديو آموزشي به  توانید به پورتال سازمان وظیفه عمومی جهت ثبت معافیت تحصیلی وارد شوید( )پس از اخذ کد سخا می

 )بخش نظام وظیفه، فیلم راهنمای ثبت معافیت تحصیلی(   https://ugrad.aut.ac.ir: مراجعه نماييد

انه پذیرد وارد سام پس از ثبت درخواست معافیت تحصیلی در پورتال سازمان وظیفه عمومی، مطابق با اطالع رسانی های دانشگاه که متعاقبا صورت می

مه دهید و از ثبت برگه معافیت تحصیلی در پورتال دانشگاه اطمینان فرآیندی مدیریت امور آموزشی )سما( شده و امور مربوط به معافیت تحصیلی را ادا

 حاصل نمائید.

در سامانه فرآیندی دانشگاه )سما( تصویر آن را بارگذاری نمایید که اطالع رسانی درصورتیکه دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هستید الزم است 

 ن سامانه متعاقبا انجام میشود. های الزم در مورد زمان در دسترس قرار گرفتن ای
 

تذكر: الزم به ذكر است فقط پس از تکميل بارگذاري مدارک فوق، گواهي تکميل ثبت نام كه به منزله كارت دانشجويي موقت شما است 

 قابل دسترسي خواهد بود.

 الزم است تا دانشجو در زمان مراجعه حضوري كه متعاقبا اطالعرساني ميشود، اصل كليه مدارک درخواستي  را جهت انجام تطبيق 

 مدارک بهمراه برگه گواهي تکميل ثبت نام به آموزش دانشکده مربوطه ارائه نمايد. 

  مهم نکات

 .مدارک دقت الزم را مبذول فرمائید یو بارگذار یلطفا در تکمیل اطالعات شخص -1

سامانه به خاطر  -2 شجوئی خودرا پس از ورود به  سپارید )شماره دان شکده و رقمهای بعدی سه ب شانه کد دان سال ورود، دورقم بعدی ن شانه  رقم اول ن

  (است.مربوط به ردیف 

صیه میبطور اکید   -۳ شترشودتو ستفاده از منوی تغییر رمز در ،، برای امنیت بی  سامانه تغییر دهید و آن را به خاطر کلمه عبور پیش فرض خود را با ا

، لیست رویت کارنامه احد،و کلیه امور آموزشی )انتخاب و استاین کلمه عبور فقط مربوط به شم د،آن به دوستانتان اجتناب ورزی بسپارید و از بازگو کردن

کان پذیر عبور امدروس قابل ارائه درهرنیمسال، وضعیت تثبیت دروس، نظرات اساتید مشاور پس از ثبت نام و ترمیم ثبت نام و ...( با استفاده از این کلمه 

 .است

شده، یبرنامه هفتگ -4 شجوتکمیل اطالعات مورد نیاز و با  400ساعات کالس و برنامه امتحانات( نیمسال اول )واحدهای اخذ  قابل  ییورود به پورتال دان

 .ثابت امکان مشاهده خواهند داشت( هیپس از پرداخت شهرعالوه بر تکمیل مراحل، خودگردان  سیپرد انی)دانشجوخواهد بود. رویت 

 https://ugrad.aut.ac.ir برای اطالع از قوانین و مقررات آموزشی به تارنمای مدیریت امور آموزشی مراجعه نمایید.  -5

سهای مجازی از تاریخ  شروع کال ضوری و بر خط،  صورت غیر ح سها ب شجویان در این  10/7/1400شنبه با توجه به برگزاری کال ضور کلیه دان ست و ح ا

 سامانه های تشکیل کالسها عبارتند از :کالسها از تاریخ مذکور الزامی است. 

 https://lms.aut.ac.ir سامانه آموزش الکترونیکی)نیما(       lmshome.aut.ac.ir     (سامانه کالس های برخط )بیگبلوباتن

  https://courses.aut.ac.ir (   سامانه مدیریت یادگیری)مودل

سامانه سه برای ورود به هریك از  شنا سامانه مدیریت  و از  ایدکرده( ایجاد  register.aut.ac.irکاربری ) های فوق، از نام کاربری و کلمه عبوری که در 

بیشاااتر لطفا به تارنمای مرکز پشاااتیبانی یادگیری الکترونیکی مراجعه فرمایید.  اطالعات. برای اساااتفاده کنید  "ورود با ساااامانه یکپار ه"بخش 

https://elearning.aut.ac.ir  )قسمت راهنماهای کاربری )ویژه دانشجویان 

   رساني ميگردد.زم به ذكر است در صورتي كه مقرر گردد جهت دروس عملي كالس حضوري برگزار شود اطالعال

 

 با آرزوي توفيق روز افزون                                                                                                                                          

 مديريت امور آموزشي دانشگاه                                                                                                                                       

https://services.epolice.ir/
https://ugrad.aut.ac.ir/
https://ugrad.aut.ac.ir/
https://courses.aut.ac.ir/login/index.php
https://courses.aut.ac.ir/login/index.php
https://courses.aut.ac.ir/
https://register.aut.ac.ir/
https://register.aut.ac.ir/
https://elearning.aut.ac.ir/content/5070/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C?&slct_pg_id=3651&sid=32&slc_lang=fa
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