
1400راهنمای ثبت نام دانشجویان ورودی 

مقطع کارشناسی



رتالپوهای تعهد موجود در و تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

.هستندChromeو  Firefoxمرورگرهایصفحات، پیشنهادی برای عملکرد بهتر مرورگرهای

:اولمرحله 

ورود به پورتال دانشگاه از طریق آدرس ذیل 

:مرحله دوم

.به شرح ذیل است( 1400)شناسه کاربری ورود به پورتال برای دانشجویان ورودی جدید 
ثبت شماره داوطلبی توسط دانشجویان روزانه و دوره های خودگردان 

ورود کد ملی به طور کامل

ورود حروف تصویر



ورتالهای تعهد موجود در پو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

:مرحله سوم

"شخصی"تکمیل صفحه اطالعات شخصی با کلیک بر روی گزینه 

.یندشدگان باید تمام اطالعات شخصی خود را به صورت صحیح و کامل وارد نماگردد پذیرفتهمیتأکید 



رتالهای تعهد موجود در پوو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

:مرحله چهارم

کترونیکی پذیر نبوده و پست المشخص شده است انجام مراحل بعدی امکان)*( در صورت عدم تکمیل اطالعات فیلدهایی که با عالمت ستاره 
.کلیک نماییدثبت کنمه کدالزم است پس از تکمیل اطالعات درخواستی روی . ایجاد نخواهد شد( ایمیل دانشگاه)

ندات ، الزم است تا دانشجویان اطالعات و مستدر پورتالعلی الخصوص تاریخ تولد مندرج درصورت وجود مغایرت در اطالعات شخصی 

.نمایندارسال misivan@aut.ac.irیا mahsaberi@aut.ac.irهای  صحیح را از طریق ایمیل

mailto:mah@aut.ac.ir
mailto:misivan@aut.ac.ir


رتالهای تعهد موجود در پوو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

.شودکلیک بر روی گزینه مدارک صفحه زیر نمایش داده میبا : مرحله پنجم 

.در زمان اعالم شده جهت تطبیق با مدارک بارگذاری شده تحویل کارشناس مربوطه در دانشکده گردداصل مدارکالزم است کلیه مدارک زیر در پورتال آموزشی بارگذاری شده و 

.اجباری بوده و دانشجویان نظام آموزشی قبلی نیاز به بارگذاری اطالعات در این دو قسمت نخواهند داشت( 6-3-3)بارگذاری اصل ریز نمرات پایه دهم برای دانشجویان با نظام آموزشی 

بخش عملیاتی مربوط به 
این در بارگذاری مدارک

.صفحه است



آموزشی دانشجویان نظام قدیم و سالی واحدیپورتالدر بارگذاریمدارک الزم جهت 



6-3-3آموزشی دانشجویان نظام پورتالدر بارگذاریمدارک الزم جهت 



های تعهد موجود در پورتالو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

:  مرحله ششم 

نمایید و کد رهگیری خود را در مراجعه  /https://emt.medu.irاخذ تاییدیه تحصیلی به تارنمای وزارت آموزش و پرورش به آدرس برای 
.قسمت کد رهگیری تاییدیه مدرک تحصیلی وارد نمایید

https://emt.medu.ir/


وجود های تعهد مو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 
در پورتال

: مرحله هفتم 

تأییدبهسبتنومطالعهبادقتراآنهاتمامیصفحهدرمندرجهایتعهدنامهدانلودرویبرنمودنکلیکبابایستمیشدگانپذیرفتهکلیه•
منزلهبهکهگرددتأییدکادردر(تیک)عالمتباشماتوسطپورتالدرمندرجتعهدفرمهایتمامیاستالزم.نماینداقدامفرم

آموزشیرّراتمقبامطابقدانشجوتحصیلطولدرآنهامفادرعایتعدمصورتدرباشدمیشماشخصتوسطالکترونیکیامضاءوپذیرش
.گرددمیاقدام

رویتقابلآموزشیپورتالنمایشصفحهدردانشجوهرپذیرشنوعوجنسیتوقبولیسهمیهبهتوجهباتعهدفرمهایاستذکربهالزم•
.شودمیدادهنمایشایشانبهدانشجوهرپذیرشنوعجنسیتوسهمیهبامتناسبوبودهمتفاوتهاتعهدنامهلذا.است

همهبهمربوطکه(آقایانمخصوص)7شمارهفرمو6شمارهفرمخودگردانهایدورهدرشدهپذیرفتهدانشجویان:توجه•
.نمایندتاییدرااستدانشجویان



های تعهد موجود در پورتالو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

: مرحله هفتم 

(مخصوص آقایان است7فرم شماره : ) ، رزمندگان و ایثارگران1فرمهای نمایش داده شده در سهمیه منطقهنمونه 

(استآقایانمخصوص7شمارهفرم):3و2منطقهسهمیهدرشدهدادهنمایشفرمهاینمونه

. الذکر دگمه ثبت کن را کلیک نماییدالزم است پس از انجام هر یک از مراحل فوق



قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان
نام انشگاه ثبتا باید در دوره های زبان انگلیسی مرکز بین المللی زبان ددانشجویان دوره های خودگردان مطابق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه الزام

گدواهی ثبدت ندام را از طریدق پسدت . اقددام شدودhttps://ilca.aut.ac.ir/bsc1400لینکطریقدوره ها از اینجهت ثبت نام در . نمایند 
.بارگذاری نمایید( تصویر گواهی ثبت نام زبان)الکترونیک دریافت نموده و در قسمت مدارک 

شجویان بده قبولی این دوره ها در کارنامه داننمرات .اره دار و اجباری استالزم به ذکر است بارگذاری تصویر گواهی ثبت نام زبان جزو فیلدهای ست

.این دروس ندارندثبت می گردد و بنابراین دانشجویان نیاز به گذراندن و پرداخت شهریه2و 1عنوان زبان عمومی 

خودوزشیآماولنیمسالدروسشهریهوثابتشهریهپرداختبهنسبتمالی،بخشبهمراجعهبادانشجویانازدستهاینتااستالزمهمچنین

مراجعهhttp://azad.aut.ac.irآدرسبهشهریهالکترونیکیپرداختراهنمایبهمربوطاطالعیهبهلطفابیشتراطالعاتبرای).نماینداقدام
(.فرمایید

https://ilca.aut.ac.ir/bsc1400
https://azad.aut.ac.ir/


های تعهد موجود در پورتالو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

شمابهییدانشجوشمارهالکترونیکیصورتبهآموزشیپورتالدرموجودهایتعهدنامه(امضاء)تأییدومدارکبارگذاریشخصی،اطالعاتتکمیلازپس

برای.نماییداقداماستشماموقتدانشجوییکارتمنزلهبهکهنامثبتتکمیلگواهیبرگهپرینتبهنسبتآنازپس.میشوددادهتخصیص

.شودمیفعالبرگهایننامثبتمراحلآمیزموفقیتاتمامازپسبرگردیدکارمیزقسمتبهنامثبتتکمیلگواهیدریافت

.نمایدارائهمربوطهدانشکدهبهنامثبتتکمیلگواهیبرگهبهمراهرادرخواستیمدارککلیهاصل,حضوریمراجعهزماندردانشجوتااستالزم



های تعهد موجود در پورتالو تأیید فرممراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، بارگذاری مدارک 

درموجودهایتعهدنامه(امضاء)تأییدومدارکبارگذاریشخصی،اطالعاتتکمیلازپس

ازپس.ودمیشدادهتخصیصشمابهدانشجوییشمارهالکترونیکیصورتبهآموزشیپورتال

موقتوییدانشجکارتمنزلهبهکهنامثبتتکمیلگواهیبرگهپرینتبهنسبتآن

مدارککلیهاصل,حضوریمراجعهزماندردانشجوتااستالزم.نماییداقداماستشما

.نمایدارائهمربوطهدانشکدهبهنامثبتتکمیلگواهیبرگهبهمراهرادرخواستی

.نماییداقدامدانشگاهالکترونیکیپستایجادبرایسپس



ه صنعتی امیرکبیرراهنمای دریافت شناسه کاربری در سامانه مدیریت شناسه کاربری دانشگا

پستواربریکشناسهایجاد.نماییداقدامدانشگاهالکترونیکیپستوکاربریشناسهایجادبهنسبتدانشجوییشمارهازاستفادهبا
هربروزولیتمسئواستامراینانجامبهمنوطکالسهادرشرکتودانشگاهمجازیهایسامانهازاستفادهبودهالزامیدانشگاهالکترونیکی

.استدانشجوبرعهدهغیبتثبتوکالسدرشرکتعدمومشکلگونه

.های دانشگاه در طول تحصیل صرفاً به ایمیل دانشگاه ارسال خواهد شدکلیه اطالعیه:نکته بسیار مهم 

کاربری و پست الکترونیکی دانشگاه و رفع مشکالت پیرامون آنشناسهراهنمای ایجاد 
https://cic.aut.ac.ir/content/3474/

https://cic.aut.ac.ir/content/3474/


ه صنعتی امیرکبیرراهنمای دریافت شناسه کاربری در سامانه مدیریت شناسه کاربری دانشگا

.ذول فرماییدستاره دار دقت ویژه مبتاکید میگردد قبل از ثبت نام در این سامانه به تکمیل بودن فیلدهای :بسیار مهم نکته 



لطفا به نکات ذیل توجه فرمائید
یل همچنین پس از تکم. الذکر خواهد بودشایان ذکر است ثبت نام شما منوط به انجام کامل مراحل فوق•

.  مراجعه فرمایید400ترم اول -کلیه مراحل برای مشاهده دروسِ ثبت نامی، می توانید به بخش دروس

:سامانه های تشکیل کالسها عبارتند از •

lmshome.aut.ac.ir(بیگبلوباتن)سامانه کالس های برخط •

https://lms.aut.ac.ir(   نیما)سامانه آموزش الکترونیکی•

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

کاربری شناسههای فوق، از نام کاربری و کلمه عبوری که در سامانه مدیریت برای ورود به هریک از سامانه•
(register.aut.ac.ir ) تر اطالعات بیشبرای . استفاده کنید"ورود با سامانه یکپارچه"و از بخش کرده ایدایجاد

قسمت https://elearning.aut.ac.ir. پشتیبانی یادگیری الکترونیکی مراجعه فرماییدتارنمای مرکز لطفا به 
(  دانشجویانویژه )راهنماهای کاربری 

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://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


موارد مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر

(برای دانشجویان پسر): انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی مشموالن نظام وظیفه 

.ییدنمامراجعهhttps://services.epolice.irنشانیبهتحصیلیمعافیتاخذجهتاستزمال-1

قبالکهکسانی).یدنمایمراجعهکشورسطح10+پلیسدفاترازیکیبههویتاحرازجهتبایستمیهستیدسخاکدفاقدچنانچه-2
بایدسخاکداخذبرایسایرینوهستندسخاکددارایاندداشتهآموزشیدانشتحصیلیمعافیتیاونمودهاقدامکشورازخروجبرای

(.نمایندمراجعه10+پلیسدفاتربه

.شویدواردتحصیلیمعافیتثبتجهتعمومیوظیفهسازمانپورتالبهندتوانمیسخاکداخذازپس-3

صورتامتعاقبکهدانشگاههایرسانیاطالعبامطابقعمومی،وظیفهسازمانپورتالدرتحصیلیمعافیتدرخواستثبتازپس-4
معافیتهبرگثبتازودهیدادامهراتحصیلیمعافیتبهمربوطاموروشده(سما)آموزشیامورمدیریتفرآیندیسامانهواردمیپذیرد
.نمائیدحاصلاطمیناندانشگاهپورتالدرتحصیلی

ارگذاریبراآنتصویر(سما)دانشگاهفرآیندیسامانهدراستالزمهستیددائممعافیتیاخدمتپایانکارتدارایدرصورتیکه-4
.میشودانجاممتعاقباسامانهاینگرفتنقراردسترسدرزمانمورددرالزمهایرسانیاطالعکهنمایید

الزماطالعاتوراهنماحاوی/https://ugrad.aut.ac.irدانشگاهآموزشیامورمدیریتالکترونیکیتارنمایدروظیفهنظامبخش-5
.استتحصیلیمعافیتثبتچگونگیوعمومیوظیفهسازمانمشمولینجهت

https://services.epolice.ir/
https://ugrad.aut.ac.ir/


موارد مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر



(سما)سامانه مدیریت امور آموزشی دانشگاه، آموزشی تارنمای مدیریت امور 

انه و ثبت درخواستهای مختلف در سامبرای اطالع از آخرین اطالعیه ها و آئین نامه های آموزشی و شماره تماس و ایمیل کارشناسان مدیریت امور آموزشی دانشگاه 
.مراجعه نمایید/https://ugrad.aut.ac.irتارنمای الکترونیکی مدیریت امور آموزشی دانشگاه به ( سما)مدیریت  امور آموزشی 

https://ugrad.aut.ac.ir/


نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

در(تمهشترمپایانحداکثر)تحصیلیمجازسنواتدرتحصیلبهاشتغالگواهیاخذجهتدانشجویان•

وزارتویاندانشجسامانهبهاستالزم(باشندکردهواحدانتخاب)باشدشدهانجامترمنامثبتکهصورتی
.نمایندثبتراخوددرخواستنام،ثبتازپسومراجعهhttps://portal.saorg.irآدرسبهعلوم

یلتحصبهاشتغالگواهیدرخواستبرایاستالزمخارجیدانشجویانوترمیمیهماندانشجویان

نمایدیماستفادهتحصیلیمرخصیازکهدانشجویی.نمایندمراجعهدانشگاهآموزشیامورمدیریتبه
میمتسالبیمهیااجتماعیتأمینسازمانبهخطابتحصیلبهاشتغالگواهیدریافتبهمجازتنها

.باشد

https://portal.saorg.ir/


نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل



نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل



نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل



مدارک الزم برای تشکیل پرونده الکترونیکی دانشجویان

 تصویر صفحه اول شناسنامه

 تصویر کارت ملی

کنکورکارنامه تصویر

 و یا تصویر ریز نمرات پیش دانشگاهی برای نظام سالی واحدی یا قدیم6-3-3تصویر ریز نمرات پایه دوازدهم برای نظام آموزشی

 و یا تصویر ریز نمرات دیپلم برای نظام سالی واحدی و یا قدیم 6-3-3تصویر ریز نمرات پایه یازدهم برای نظام آموزشی

 6-3-3تصویر ریز نمرات پایه دهم برای نظام آموزشی

دیپلم و پیش دانشگاهی مربوط به نظام آموزشی سالی واحدیگواهی تصویر

 (6-3-3)ربوط به نظام آموزشی جدید با مهر و امضای مدیر دبیرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرک مموقت پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه اصل گواهی

 اخذ تاییدیه تحصیلی به تارنمای وزارت آموزش و پرورش به آدرس برای )ی تحصیلی تاییدیهhttps://emt.medu.ir نمایید و کد رهگیری خود را در قسمت کد مراجعه
.وارد نماییدپورتال تحصیلیرهگیری تاییدیه مدرک 

 تایید نمودن فرمهای تعهد



با آرزوی موفقیت و سالمتی برای تک تک شما عزیزان 

ی دانشگاهمدیریت امور آموزش


