
1401دانشجویان ورودی ثبت نامراهنمای 

مقطع کارشناسی



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

:مرحله اول

REGISTER.AUT.AC.IRیرکبیر از طریق آدرس دریافت شناسه کاربری از طریق سامانه ورود یکپارچه دانشگاه صنعتی ام

الکترونیکی ر صورت بروز مشکل با سامانه پشتیبانیرا بصورت دقیق مطالعه فرمائید و مراحل را با شکیبایی انجام دهید دراهنماخواهشمند است 

.مکاتبه فرمائید

https://register.aut.ac.ir/
https://cic.aut.ac.ir/files/cic/files/V1.3(2).pdf
https://cic.aut.ac.ir/files/cic/files/V1.3(2).pdf


تالهای تعهد موجود در پورمدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

: ورود به پورتال دانشگاه از طریق آدرس ذیل: مرحله دوم

HTTPS://PORTAL2.AUT.AC.IR و با انتخاب سامانه ورود یکپارچه به آدرسHTTPS://ACCOUNTS.AUT.AC.IRدایت ه
.  بعد از تایید شما وارد سامانه پورتال آموزشی خود خواهید شد؛حال نام کاربری دائمی خود و رمز عبور را وارد کنید.شویدمی

https://accounts.aut.ac.ir/


رتالهای تعهد موجود در پومدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

: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 نماشود پذیرفتهتأکید می



تالهای تعهد موجود در پورمدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

:مرحله چهارم

.پذیر نیستمشخص شده است انجام مراحل بعدی امکان)*( در صورت عدم تکمیل اطالعات فیلدهایی که با عالمت ستاره 

.کلیک نمائیدثبت کنالزم است پس از تکمیل اطالعات درخواستی روی دکمه 

صحیح ، الزم است تا دانشجویان اطالعات و مستنداتتاریخ تولد مندرج در پورتالالخصوصعلی درصورت وجود مغایرت در اطالعات شخصی 

.ارسال نمایندmisivan@aut.ac.irیا mahsaberi@aut.ac.irهای  را از طریق ایمیل

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


تالهای تعهد موجود در پورمدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

.شودبا کلیک بر روی گزینه مدارک صفحه زیر نمایش داده می: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 
در این 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 پورتالمدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

:مرحله ششم

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

https://emt.medu.ir/


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

:مرحله هفتم

تأییدبهسبتنومطالعهبادقتراآنهاتمامیصفحهدرمندرجهایتعهدنامهدانلودرویبرنمودنکلیکبابایستمیشدگانپذیرفتهکلیه•
منزلهبهکهگرددتأییدکادردر(تیک)عالمتباشماتوسطپورتالدرمندرجتعهدفرمهایتمامیاستالزم.نماینداقدامفرم

آموزشیرّراتمقبامطابقدانشجوتحصیلطولدرآنهامفادرعایتعدمصورتدرباشدمیشماشخصتوسطالکترونیکیامضاءوپذیرش
.گرددمیاقدام

رویتقابلآموزشیپورتالنمایشصفحهدردانشجوهرپذیرشنوعوجنسیتوقبولیسهمیهبهتوجهباتعهدفرم هایاستذکربهالزم•
.شودمیدادهنمایشایشانبهدانشجوهرپذیرشنوعجنسیتوسهمیهبامتناسبوبودهمتفاوتهاتعهدنامهلذا.است

همهبهمربوطکه(آقایانمخصوص)7شمارهفرمو6شمارهفرمفقطخودگردانهایدورهدرشدهپذیرفتهدانشجویان:توجه•
.نمایندتاییدرااستدانشجویان



های تعهد موجود در پورتالمدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

:مرحله هشتم

(مخصوص آقایان است7فرم شماره : ) ، رزمندگان و ایثارگران1نمونه فرمهای نمایش داده شده در سهمیه منطقه

(استآقایانمخصوص7شمارهفرم):3و2منطقهسهمیهدرشدهدادهنمایشفرم هاینمونه

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



قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان
. ایندداه ثبت نام نمدر دوره های زبان انگلیسی مرکز بین المللی زبان دانشگدانشجویان دوره های خودگردان مطابق مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه باید 

گواهی ثبت نام ارسال شده به پسدت الکترونیکدی . اقدام شودhttps://ilca.aut.ac.ir/bsc1401جهت ثبت نام در این دوره ها از طریق لینک 
.بارگذاری نمائید( تصویر گواهی ثبت نام زبان)را دریافت نموده و در قسمت مدارک ( اعالم شده در سامانه فوق الذکر)

جویان بده نمرات قبولی این دوره ها در کارنامده دانشد. اره دار و الزامی استالزم به ذکر است بارگذاری تصویر گواهی ثبت نام زبان جزو فیلدهای ست

.این دروس ندارندثبت می شود و بنابراین دانشجویان نیاز به گذراندن و پرداخت شهریه 2و 1عنوان زبان عمومی 

بیشترعاتاطالبرای).نماینداقدامخودآموزشیشهریهپرداختبهنسبتمالی،بخشبهمراجعهبادانشجویانازدستهاینتااستالزمهمچنین

(.فرماییدمراجعهhttp://azad.aut.ac.irآدرسبهشهریهالکترونیکیپرداختراهنمایبهمربوطاطالعیهبهلطفا

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


قابل توجه پذیرفته شدگان غیرایرانی آزمون سراسری

انشگاهددرسراسریآزمونطریقازکهغیرایرانیاتباعشدگانپذیرفتهاستخواهشمند
سایتدرابتدادانشگاهدرپروندهتشکیلبهمربوطامورانجامازقبلشده اند،پذیرفته

WWW.SAORG.IRنماینددریافتکدرهگیریونمودهثبت نام.

 نامثبتبهمنوطالمللبینامورمعاونتطریقازدانشجویاناینکنسولیامورانجام
.می باشدمذکوردرسایت

دانشگاهالمللبیندانشجویانامورمدیر

http://www.saorg.ir/


(پردیس بندرعباس)قابل توجه پذیرفته شدگان رشته مهندسی دریا 

تغییرانامککهباشندداشتهتوجه(بندرعباسپردیس)دریامهندسیرشتهپذیرفته شدگان
ضوریحمراجعه.نداردوجودامیرکبیردانشگاهتهرانرشته هایبهبندرعباسپردیسازرشته

(بندرعباسواحد)دریامهندسیدانشکدهمحلبه1401/7/7شنبهپنجروزدرعزیزاناین
دانشگاه،غدیرساحلیبوستانروبرویغدیر،ساحلیبلوارجنوبی،گلشهربندرعباس،:درواقع

.دارندنتهرانبهحضوریمراجعهبهنیازیونمایدمراجعه(بندرعباسواحد)امیرکبیرصنعتی



های تعهد موجود در پورتالمدارک و تأیید فرمبارگذاریمراحل ورود به پورتال آموزشی، تکمیل اطالعات شخصی، 

شمابهیدانشجویشمارهالکترونیکیصورتبهآموزشیپورتالدرموجودهایتعهدنامه(امضاء)تأییدومدارکبارگذاریشخصی،اطالعاتتکمیلازپس

گواهیدریافترایب.نماییداقداماستشماموقتدانشجوییکارتمنزلهبهکهثبت نامتکمیلگواهیبرگهپرینتبهنسبتآنازپس.می شوددادهتخصیص

.می شودفعالبرگهاینثبت ناممراحلآمیزموفقیتاتمامازپسبرگردیدکارمیزقسمتبهثبت نامتکمیل

.دنمایارائهمربوطهدانشکدهبهثبت نامتکمیلگواهیبرگههمراهبهرادرخواستیمدارککلیهاصل,حضوریمراجعهزماندردانشجوتااستالزم



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

ایهتعهدنامه(امضاء)تأییدومدارکبارگذاریشخصی،اطالعاتتکمیلازپس

شمابهدانشجوییشمارهالکترونیکیصورتبهآموزشیپورتالدرموجود

کهنامبتثتکمیلگواهیبرگهپرینتبهنسبتآنازپس.می شوددادهتخصیص

درودانشجتااستالزم.نماییداقداماستشماموقتدانشجوییکارتمنزلهبه

گواهیبرگههمراهبهرادرخواستیمدارککلیهاصل,حضوریمراجعهزمان

.نمایدارائهمربوطهدانشکدهبهثبت نامتکمیل



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

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

خروجبرایقبالکهکسانی).یدنمایمراجعهکشورسطح10+پلیسدفاترازیکیبههویتاحرازجهتبایستمیهستیدسخاکدفاقدچنانچه-2
10+پلیسردفاتبهبایدسخاکداخذبرایسایرینوهستندسخاکددارایداشته اندآموزشیدانشتحصیلیمعافیتیاونمودهاقدامکشوراز

(.نمایندمراجعه

.شویدواردتحصیلیمعافیتثبتجهتعمومیوظیفهسازمانپورتالبهندتوانمیسخاکداخذازپس-3

.فرمائیدانتخابپیوستهغیرپزشکیلیسانسراخودتحصیلیمقطعکهفرمائیددقت-4

قسمتاهدانشگپورتالدرراتحصیلیمعافیتبهمربوطبرگهعمومی،وظیفهسازمانپورتالدرتحصیلیمعافیتدرخواستثبتازپس-5
.نمائیدبارگذاری(وظیفهنظام)مدارک

.فرمائیدخودداریآموزیدانشتحصیلیمعافیتبارگذاریازلطفا-6

.یدنمائبارگذاری(وظیفهنظام)مدارکقسمتدرراآنتصویراستالزمهستیددائممعافیتیاخدمتپایانکارتدارایدرصورتیکه-7

جهتالزماطالعاتوراهنماحاوی/https://ugrad.aut.ac.irدانشگاهآموزشیامورمدیریتالکترونیکیتارنمایدروظیفهنظامبخش-8
.استتحصیلیمعافیتثبتچگونگیوعمومیوظیفهسازمانمشمولین

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


موارد مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر



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

انه مختلف در سامهایبرای اطالع از آخرین اطالعیه ها و آئین نامه های آموزشی و شماره تماس و ایمیل کارشناسان مدیریت امور آموزشی دانشگاه و ثبت درخواست
.مراجعه نمائید/https://ugrad.aut.ac.irبه تارنمای الکترونیکی مدیریت امور آموزشی دانشگاه ( سما)مدیریت  امور آموزشی 

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


نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

(هشتممترپایانحداکثر)تحصیلیمجازسنواتدرتحصیلبهاشتغالگواهیاخذجهتدانشجویان•

انشجویاندسامانهبهاستالزم،(باشندکردهواحدانتخاب)باشدشدهانجامترمنامثبتکهصورتیدر
ثبتراخوددرخواست،ثبت نامازپسومراجعهhttps://portal.saorg.irآدرسبهعلوموزارت
بهاشتغالگواهیدرخواستبرایاستالزمخارجیدانشجویانوترمیمیهماندانشجویان.نمایند

استفادهیتحصیلمرخصیازکهدانشجویی.نمایندمراجعهدانشگاهآموزشیامورمدیریتبهتحصیل

بیمهایاجتماعیتأمینسازمانبهخطابتحصیلبهاشتغالگواهیدریافتبهمجازتنهانمایدمی
.می باشدسالمت

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

کارنامه کنکورتصویر

 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

گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی مربوط به نظام آموزشی سالی واحدیتصویر

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

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

 تایید نمودن فرمهای تعهد



با آرزوی موفقیت و سالمتی برای تک تک شما عزیزان 

ی دانشگاهمدیریت امور آموزش


