
 بسمه تعالي

 2شماره ه اطالعيّ
 مقطع كارشناسي  1401ی شدگان آزمون سراسرثبت نام پذيرفته

 

آدرس: به ورود يکپارچه دانشگاه صنعتي اميركبير به لينك سامانه  ابتدا ،2/7/1401از روز شنبه مورخ نام ثبت برایرساند كه اطالع ميه وسيله ببدين

register.aut.ac.ir پورتال آموزشي به بايستمي «شناسه كاربری دائمي»دريافت نماييد. پس از دريافت  «شناسه كاربری دائمي» و مراجعه نموده 

با استفاده از مراحل تشکيل پرونده الکترونيکي را كاربری دائمي و رمز عبور  شناسهكرده و با درج  مراجعه aut.ac.ir2https://portal. خود به آدرس

  تکميل نماييد.راهنما 

 

 ،خيابان حافظ، ميركبير )پلي تکنيك تهران( به آدرس: تهرانابه دانشگاه صنعتي ری حضو بايد ثبت نام نهايي و تحويل مدارکدانشجويان گرامي برای 

 رساني خواهد شد(.)زمان مراجعه حضوری متعاقبا اطالع د.يندرب حافظ مراجعه نما ،روبروی خيابان سميه

 

 ،پورتال دانشگاهدر اری مدارک ذپس از انجام مراحل ثبت نام الکترونيکي و بارگ مهندسي دريا )واحد بندرعباس(دانشجويان پذيرفته شده در رشته 

بندرعباس، گلشهر جنوبي، بلوار ساحلي  :محل دانشکده خود واقع در رساني خواهد شد( بهبرای مراجعه حضوری )زمان مراجعه حضوری متعاقبا اطالع

توانيد با شماره مراجعه نمايند. جهت كسب اطالعات بيشتر مي اميركبير )واحد بندرعباس(روی بوستان غدير، دانشگاه صنعتي غدير، روب

 جناب آقای مهندس بابائي تماس حاصل فرمائيد. ، 09173618262

 

  يد.ئمدارک را بارگذاری نموده و تمامي مراحل را با دقت تکميل نما 1401راهنمای ثبت نام دانشجويان ورودی لطفا مطابق با 

 :ی عبارتند ازالزم جهت بارگذار مدارک

 كارنامه كنکورتصوير ( 3   تصوير كارت ملي( 2    تصوير شناسنامه( 1

 مربوط به نظام آموزشي سالي واحدی و گواهي پيش دانشگاهي و ريز نمرات ديپلم و ريز نمرات پيش دانشگاهي تصوير گواهي ديپلم ( 4

 (6-3-3) درج شهرستان محل اخذ مدرک برای نظام آموزشي جديد و تصوير گواهي موقت پايان تحصيالت دوم متوسطه با مهر دبيرستان( 5

 (6-3-3)د برای نظام آموزشي جديدوازدهم، يازدهم و دهم تصوير ريز نمرات سال ( 6

نتخاب گزينه و ا https://emt.medu.ir :سبه آدر "تاييديه مدارک تحصيلي وزارت آموزش و پرورش"بايست با مراجعه به سامانه ذيرفته شدگان ميپ( 7

به دانشگاه محل ( سه سال آخر) های تحصيل دوره دوم متوسطهبه درخواست ارسال كارنامه فارغ التحصيلي و گواهي محلاقدام  التحصيليسوابق فارغ 

نام بايست در مرحله ثبتپيگيری و تأييديه پرداخت دريافت نمايند. پذيرفته شدگان مي و پرداخت هزينه، كد اطالعات قبولي نمايند و پس از ثبت 

 الکترونيکي در دانشگاه محل قبولي، كدپيگيری دريافت شده از سامانه تاييديه مدارک تحصيلي وزارت آموزش و پرورش را در محل مشخص شده در

 نمايند.درج  ،نامثبت یسامانه

 قابل توجه دانشجويان پرديس خودگردان 
نام نمايند. های زبان انگليسي مركز بين المللي زبان دانشگاه ثبتبايد در دوره ،های خودگردان مطابق مصوبه هيئت رئيسه دانشگاهدانشجويان دوره

اعالمي  )پست الکترونيکي به پست الکترونيکي نام قدام شود. گواهي ثبتا  1401https://ilca.aut.ac.ir/bsc لينك طريقها از دوره نام در اينثبت برای

 يد.ئدريافت نموده و در قسمت مدارک )تصوير گواهي ثبت نام زبان( بارگذاری نما يرا از طريق پست الکترونيکارسال خواهد شد. آن (ILCAدر سايت

ها در كارنامه دانشجويان نمرات قبولي اين دوره است.نام ثبت لزاميدار و استاره هایگزينهالزم به ذكر است بارگذاری تصوير گواهي ثبت نام زبان جز 

 و بنابراين دانشجويان نياز به گذراندن و پرداخت شهريه اين دروس ندارند. دشوميثبت  2و  1به عنوان زبان عمومي 

شتر يهمچنين الزم است تا اين دسته از دانشجويان با مراجعه به بخش مالي، نسبت به پرداخت شهريه آموزشي خود اقدام نمايند. )برای اطالعات ب

 يد.(ئفرمامراجعه  https://azad.aut.ac.irلطفا به اطالعيه مربوط به راهنمای پرداخت الکترونيکي شهريه به آدرس 
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 نظام وظيفه: مشمول  دانشجویآقايان قابل توجه 

 .يدئنما ليتکم يعموم فهيو اطالعات خود را در سامانه وظنموده مراجعه  https://services.epolice.ir :يبه نشان يليتحص تيالزم است جهت اخذ معاف

 .سطح كشور مراجعه نمايند +10بايست جهت احراز هويت به يکي از دفاتر پليس مي ،باشندتقاضيان دريافت معافيت تحصيلي كه فاقد كد سخا ميم

 توانيد به پورتال سازمان وظيفه عمومي جهت ثبت معافيت تحصيلي وارد شويد( )پس از اخذ كد سخا مي

 )بخش نظام وظيفه، فيلم راهنمای ثبت معافيت تحصيلي(  https://ugrad.aut.ac.ir: يدئمراجعه نما لينکاين برای مشاهده ويديو آموزشي به 

كه دارای درصورتي برگه معافيت تحصيلي در قسمت مدارک بارگذاری شود.پس از ثبت درخواست معافيت تحصيلي در پورتال سازمان وظيفه عمومي، 

از بارگذاری برگه معافيت تحصيلي دانش آموزی خواهشمند است يد. ئتصوير آن را بارگذاری نماالزم است  ،كارت پايان خدمت يا معافيت دائم هستيد

 اكيداً خودداری فرمائيد.

ت شما كه به منزله كارت دانشجويي موقّنام ثبت ليتکم ي، گواهمدارک فوق یبارگذارو  ليپس از تکم فقط : الزم به ذكر استتذكر

 قابل دسترسي خواهد بود. ،است

همراه برگه گواهي تکميل ه بجهت انجام تطبيق مدارک اصل كليه مدارک درخواستي  را  ،الزم است تا دانشجو در زمان مراجعه حضوری 

  .انشکده مربوطه ارائه نمايدد آموزش به ،نامثبت

 :مهم نکات

 .مدارک دقت الزم را مبذول فرمائيد یو بارگذار يلطفا در تکميل اطالعات شخص (1

های بعدی رقم اول نشانه سال ورود، دورقم بعدی نشانه كد دانشکده و رقمسه را پس از ورود به سامانه به خاطر بسپاريد ) دانشجوئي خودشماره  (2

  (استمربوط به رديف 

و كليه امور  استاين كلمه عبور فقط مربوط به شم .به دوستانتان اجتناب ورزيد نمودن كلمه عبور خود د، از بازگوشويتوصيه م ،طور اكيده ب  (3

ترميم ثبت  ،نامسال، وضعيت تثبيت دروس، نظرات اساتيد مشاور پس از ثبتنيم هر رويت كارنامه، ليست دروس قابل ارائه در احد،آموزشي )انتخاب و

 .استپذير امکان ،( با استفاده از اين كلمه عبورغيرهنام و 

 ييورود به پورتال دانشجوتکميل اطالعات مورد نياز و با  1401سال اول ساعات كالس و برنامه امتحانات( نيم )واحدهای اخذ شده، يبرنامه هفتگ (4

 .امکان مشاهده خواهند داشت( ،ثابت هيپس از پرداخت شهرعالوه بر تکميل مراحل، خودگردان  سيپرد اني)دانشجوخواهد بود. قابل رويت 

 https://ugrad.aut.ac.ir :وانين و مقررات آموزشي به تارنمای مديريت امور آموزشي مراجعه نماييدبرای اطالع از ق (5

 در هفته اول كالسها بصورت مجازی تشکيل. الزامي است ،ها از تاريخ مذكوركالسكليه  درو حضور   9/7/1401شنبه ها از تاريخ شروع كالس

 رساني خواهد شد. های آتي اطالعشود و نحوه تشکيل كالسها برای هفتهمي

 
 

 با آرزوی توفيق روز افزون                                                                                                                                           

 مديريت امور آموزشي دانشگاه                                                                                                                                     
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