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پذیرفته شدگان نهایی کدرشته  محل هاي دوره  کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه اي نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی
 کاربردي مهرماه سال 1401 به موارد زیر توجه نمایند:

الف) براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز هر یک از رشته هاي تحصیلی گروه هاي آموزشی دوره هاي مذکور از بین متقاضیانی
که حدنصاب الزم را احراز کرده اند، براساس اولویت کدرشته محل هاي انتخابی و ظرفیت هاي تخصیص داده شده به هر سهمیه،

گزینش انجام و اسامی پذیرفته شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.

پذیرفته شدگان الزم است براي اطالع از تاریخ دقیق ثبت نام و انتخاب واحد از روز شنبه مورخ 1401/07/09 به سامانه جامع
آموزشی هم آوا دانشگاه به نشانی http://edu.uast.ac.ir مراجعه و در روزهاي تعیین شده با در دست داشتن مدارك مندرج در
بند "ب" و با توجه به نشانی تعیین شده در جدول شماره (5) دفترچه راهنماي پذیرش و اصالحیه مربوط، به مرکز محل قبولی

خود مراجعه نمایند.

ب - مدارك  الزم  براي  ثبت  نام  از پذیرفته شدگان:
1- با توجه به اعالم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، امکان ارائه کارنامه و سوابق فارغ التحصیلی براي
پذیرفته شدگان بصورت الکترونیکی در سامانه «تأییدیه تحصیلی» به آدرس https://emt.medu.ir فراهم می باشد. لذا همه

پذیرفته شدگان می بایست براساس مراحل اجرایی ذیل اقدام الزم را بعمل آورند:
1-1- پذیرفته شدگان با مراجعه به سامانه مذکور و مشخص نمودن نظام آموزشی، با انتخاب گزینه «سوابق فارغ التحصیلی»،
ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل هاي تحصیل دوره دوم متوسطه، به دانشگاه محل پذیرش خود را
درخواست نمایند، که پس از کامل شدن فرآیند درخواست، کد پیگیري در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و با ارائه این کد

به دانشگاه محل پذیرش، مدارك درخواست شده، از سامانه kemt.medu.ir توسط دانشگاه مذکور قابل دریافت می باشد.
الف- براي فارغ التحصیالن شهریور سال 1395 و بعد از آن، نیازي به مراجعه حضوري به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل

تحصیل خود نمی باشد.
ب- فارغ التحصیالن خرداد سال 1395 و قبل از آن، با کد پیگیري صادر شده از سامانه فوق، به همراه مدارك تحصیلی که
توسط سازمان سنجش آموزش کشور براي ثبت نام در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعالم می شود به ادارات آموزش و
پرورش محل فارغ التحصیل خود مراجعه، تا مسئول سنجش آموزش و پرورش منطقه پس از بررسی و تأیید، مدارك

تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاري نمایند.
1-2- دانشگاه محل پذیرش، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که براساس مدارك ارسالی به شیوه الکترونیکی، شرایط ثبت نام

پذیرفته شدگان را فراهم نمایند.
1-3- عالوه بر موارد فوق، اخذ تأییدیه تحصیلی (از طریق آدرس هاي الکترونیکی https://kemt.medu.ir براي استعالم
گیرندگان و https://emt.medu.ir براي متقاضیان) و اصل مدرك دیپلم از همه پذیرفته شدگان، توسط دانشگاه ها و

موسسات آموزش عالی ضروري می باشد.

2- عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري به تعدادي که دانشگاه تعیین نماید.

3- اصل شناسنامه.

4- اصل کارت ملی.
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5- اصل گواهینامه پایان تحصیالت متوسطه با مهر و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک
برگ تصویر آن.

6- اصل کاربرگ 102 (فرم تایید معدل) براي دانش  آموختگانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده
است.

7- اصل کاربرگ 101 (گواهی اشتغال به کار) با امضا و مهر باالترین مقام مسئول، آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی
یا قرارداد معتبر انجام کار و براي شاغلین نیروهاي مسلح ارایه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط براي

پذیرفته شدگان در کدرشته محل هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً پذیرش از شاغلین صورت پذیرفته است.

8- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش
دوره هاي مذکور مشخص نماید.

ج) تغییرات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام:

با توجه به اعالم دانشگاه جامع علمی کاربردي تمامی کدرشته محل هاي مرکز آموزش علمی کاربردي شرکت ورزشی فرهنگی
پرسپولیس (کد مرکز 64018) از مرحله گزینش نهایی حذف شده است. بدیهی است در رشته محل هاي این مرکز هیچ فردي به

عنوان قبول معرفی نخواهد شد. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


