
 

 تحصيلی سال کارشناسی ارشد دوره در جنابعالیسرکار/ شدن پذيرفته مناسبت به تبريك عرض ضمن

مراحل تشکيل پرونده و  رساندمی اطالع به ،(تهران تکنيك پلی) اميرکبير صنعتی دانشگاه 1402-1401

 الزم شدگانپذيرفته کليهگردد.حضوری و الکترونيکی انجام میبه صورت غير دريافت شماره دانشجويی

 .نمايند اقدام نظر مورد اطالعات ثبت به نسبت شده تعيين مراحل طی است

 وارد ،ماه سال جاری شهريور 16و 15 مورخشنبه و چهارشنبه سهروزهای در  شدگانپذیرفته کلیه ستا ضروری

را انتخاب  داوطلب پذیرفته شدهو از بخش دریافت شناسه کاربری،  شده https://register.aut.ac.irسامانه 

توانید در همان صفحه از بخش راهنما قسمت د. برای توضیحات بیشتر میخود را دریافت نمابن دائمید و شناسه نماین

راهنمای مربوط به ثبت نام دانشجویان ورودی جدید را مطالعه نمایید. الزم به ذکر است چنانچه مراحل اخذ شناسه 

 .باشدنمیدائمی با موفقیت انجام نشود، ادامه مراحل ثبت نام امکانپذیر 

 باشد.ید نیز از همین صفحه در دسترس میراهنمای تصویری ویژه ثبت نام دانشجویان ورودی جد

 شناسه کاربری: شماره داوطلبی

 شدگانه )رمز عبور(: شماره ملی پذيرفتهگذر واژ

 سايت به توانندمیشماره داوطلبی مورد نياز سامانه ثبت نام فوق  دريافت برای آزمون بدون شدگانپذيرفته

 .نمايند مراجعهاداره استعدادهای درخشان و المپيادها 

ارك درخواستی پس از ورود به پورتال آموزشی الزم است تمامی اطالعات شخصی خود را وارد نموده و مد

شايان ذکر است اخذ شماره دانشجويی و انتخاب واحد منوط به تکميل  .را بارگذاری نماييد

جاد اطالعات صفحه شخصی، بارگذاری مدارك و تکميل فرمهای موجود در پورتال آموزشی و اي

 باشد.ايميل دانشگاه می

 :دانشگاه آموزشی پورتال تشکیل پرونده الکترونیکی در مراحل

  صفحه اطالعات شخصیتکميل  -1

 ، در غير اينشدگان باید تمام اطالعات شخصی خود را به صورت صحیح و کامل وارد نمایندگردد پذیرفتهتاکید می

 نخواهد داشت.صورت امکان ايجاد پست الکترونيکی دانشگاه وجود 

 الکترونيکی صورت به درخواستی فرمهای( امضا) تاييد و تکميل (2

) فرم شماره تعهد عدم تحصیل همزمان  فرمملزم به تکمیل  ،کارشناسی ارشددوره ن گاپذيرفته شدکليه  -

 .باشندمی (32

 1401-1402سال تحصیلی  ارشد کارشناسی قابل توجه پذیرفته شدگان دوره

https://register.aut.ac.ir/


التحصیل فارغ کارشناسیاز دوره  (15/06/1401)تا تاریخ تشکیل پرونده الکترونیکی که  یشدگانذيرفتهپ -

 (3شماره تحصیل )فرم تعهد فراغت از فرم ملزم به تکمیل  اند،شده اما مدرک تحصیلی خود را دریافت نکرده

 .دهستن

و  (4شماره فرم )فرم تعهد آموزش رایگان  و امضا موظف به تکمیل بدون آزمونو روزانه ان گشدپذیرفته -

 .باشندمی (33فرم تعهد پرداخت شهریه در ترمهای اضافه )فرم شماره 

های فرم تعهد مرکز آموزش موظف به تکمیل و امضانوبت دوم و پرديس خودگردان شدگان پذیرفته -

 باشند.می( 34الکترونیکی و آزاد دانشگاه ) فرم شماره 

 باشد.تایید کلیه فرمهای مربوط به منزله امضا آنها توسط دانشجو می توجه مهم:

 (آزمون بدون دانشجويان مختص) عمومی صالحيت فرم (3

 پرداخت به نسبت باید همچنین را تکمیل نمایند و عمومی صالحیت فرم الزم است آزمون بدون شدگانپذیرفته -

 کل داریخزانه بنام ملی بانک نزد IR770100004001021101007489 شبا شماره به ریال1.190.000 مبلغ

 باشد.پذیر میامکان شهریور ماه 23و  22شنبه و چهارشنبه در در روزهای سهنمایند. ارائه مدارک زیر  اقدام کشور

 بانکی فیش تصویر نسخه یک و اصل ارائه (الف

 .شود الصاق آن به نیز دانشجو عکس است الزم که شده تکمیل عمومی صالحیت فرم اصل ارائه( ب

 صفحه اول شناسنامه تصویریک سری  ارائه( ]د

 ملی کارت پشت و رو تصویریک نسخه  ارائه( ه

 .باشدمی دسترسی قابل اطالعيه همين ضميمه در عمومی تيصالح فرم

 آموزشی پورتال در مدارك بارگذاری (4

 بارگذاری شوند: دانشگاهپورتال آموزشی کلیه مدارک زیر در الزم است 

 تصویر تمام صفحات شناسنامه 

 )تصویر کارت ملی )رو و پشت 

  شدگانی )مربوط به پذیرفتهنامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفه( )گواهیتصویر مدرک دوره کارشناسی

 اند(التحصیل شدهاست که فارغ

 از دوره  31/06/1401ای از دانشگاه محل دوره کارشناسی مبنی بر اینکه دانشجو تا تاریخ تصویر گواهی یا نامه

مدرک ( 15/06/1401شدگانی است که تا تاریخ تشکیل پرونده ))مربوط به پذیرفته است. التحصیل شدهفارغ

 (اندننمودهخود را دریافت  کارشناسیتحصیلی دوره 

  ،در صورت دارا بودن کارت "معافیت، کارت کفالت )رو و پشت(  کارتیک نسخه تصویر کارت پایان خدمت

 "کارت معافیت، کارت کفالت پایان خدمت،



 (استعالم سوابق تحصيلی:5

 ست به شرح زیر اقدام گردد:ا ست لذا ضروریا ییدیه مدارک تحصیلی مقاطع قبل الزامیات

و باشد؛ آن کد را در باکس جلمی QR CODEرقمی  20چنانچه مدارك تحصيلی شما دارای کد صحت 

 .شناسی در پوشه مدارك وارد نماييدنه تاييديه کارگزي

ما باشد در قسمت پایین گواهینامه موقت و یا دانشنامه شی که مربوط به تایید مدرک شما میکد صحت بیست رقم

 درج شده است مانند نمونه زیر:

 

باشد؛ الزم است برای می QR CODEرقمی  20رك تحصيلی شما فاقد کد صحت ادر صورتيکه مد

مراجعه  /https://estelam.msrt.irتاييديه مدارك تحصيلی مقاطع قبلی خود، به نشانی  تدرياف

گردد ،کد دريافتی را در نموده و پس از دريافت کد صحت که از طريق پيامك برای شما ارسال می

 .ماييدعنوان کد صحت رهگيری وارد نباکس جلوی مدرك کارشناسی تحت 

 

 

**نکته مهم: دانشجويانی که مدرك کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی اميرکبير اخذ  

 .يازی به وارد کردن اين کد ندارنداند ننموده

 

 :دانشگاه پست الکترونيکی (6

خواهد ساعت آماده شده و در اختیار شما قرار  24پس از دریافت شناسه یکپارچه پست الکترونیکی شما ظرف مدت 

خواهد  ارسالاین آدرس )پست الکترونیکی دانشگاه(  به فقط دانشگاه هایاطالعیه و احکام کلیهگردد تاکید می گرفت،

 .شد



 الکترونیکی صورت به درخواستی فرمهای( امضا) تایید و تکمیل سامانه، در شخصی اطالعات تکمیل از پس :(1)نکته

 .شد خواهد ارائه شما به دانشجویی شماره پورتال، در مدارک بارگذاری و

که در هر مرحله از  باشد. در صورتیصحت اطالعات وارد شده در پورتال آموزشی به عهده دانشجو می: (2)نکته

تحصیل دانشگاه مشخص گردد که اطالعات وارد شده در پورتال با اطالعات واقعی مغایرت دارد، پذیرش دانشجو لغو 

 برخورد خواهد شد.شده و مطابق با قوانین 

 رهگیری کد و نموده نام ثبت https://www.saorg.ir سایت در الزم است ابتدا غیرایرانی اتباع شدگانپذیرفته( 7

 مذکور سایت در نام ثبت به منوط المللبین امور معاونت طریق از دانشجویان این کنسولی امور انجام. نمایند دریافت

 .باشدمی

باشند. مانه سجاد و دریافت کد رهگیری میملزم به ثبت نام در طرح کارنامه سالمت روان سا( تمامی دانشجویان 8

 مراجعه نمایید. https://portal.saorg.ir/mentalhealthبرای ثبت نام به آدرس 

 مربوط دانشکده به مدارك تحويل( 9

شهريور ماه  23تا چهارشنبه  21روزهای دوشنبه جهت تطبيق مدارك درخواستی در  دانشجو الزم است

 باشد.مدارك الزم جهت تطبيق به شرح زير می دانشکده مراجعه نمايد.به کارشناس 

  جهت تطابق اصل با تصویر شناسنامه(اصل شناسنامه( 

  جهت تطابق اصل با تصویر کارت ملی(اصل کارت ملی( 

 جهت تطابق اصل با تصویر گواهی(نامه موقت یا نامه معرفی به نظام وظیفه( )گواهیمدرک دوره کارشناسی  اصل( 

 التحصیل شدهاز دوره فارغ 31/06/1401ای از دانشگاه محل دوره کارشناسی مبنی بر اینکه دانشجو تا تاریخ نامه نکته:

است(.  ( مدرک خود را دریافت ننموده15/06/1401 تشکیل پروندهشدگانی است که تا تاریخ )مربوط به پذیرفته است.

 )جهت تطابق اصل با تصویر گواهی(

 جهت تطابق اصل با تصویر کارت( …، کارت کفالت و اصل کارت پایان خدمت( 

  در صورت درخواست دانشکده(یک نسخه تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی( 

  فرم تکمیل شده صالحیت عمومی به همراه دو نسخه تصویر آن، یک نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه و

 )مختص دانشجویان بدون آزمون(تصویر رو و پشت از کارت ملی و فیش واریزی 

 :مهم توضيحات

 اطالع به پیامک طریق از یا و دانشگاه الکترونیکی پست طریق از صرفا … و احکام ها،اطالعیه کلیه: 1 توضيح

 نموده دقت آموزشی پورتال در خود همراه شماره ثبت در دانشجویان است ضروری بنابراین رسید، خواهد دانشجویان

 تحصیالتکارشناس  به اطالعات اصالح جهت را موضوع ،خود تحصیل دوره طول در همراه شماره تغییر صورت در و

 .دهند اطالع دانشکده تکمیلی

https://portal.saorg.ir/mentalhealth


جهت تطبیق مدارک بندرعباس و واحد گرمسار  ،ماهشهر بندر( دانشگاهی واحد) پردیس شدگانپذیرفته :2 توضيح

 دانشگاه در خود مربوط دانشکده به نیز خودگردان پردیس شدگانپذیرفته و مربوط واحد به بایدهای اعالم شده در زمان

 .نمایند مراجعه امیرکبیر صنعتی

و  شنبهسه روزهای در دانشکده نظر و زیر دانشجو توسط دانشگاه آموزشی پورتال به ورود با واحد انتخاب :3 توضيح

 .پذیردمی انجام ماه شهریور 23 و 22 مورخ شنبهچهار

حذف و اضافه روزهای شنبه و يکشنبه  باشد .می 27/06/1401مورخ  يکشنبهتاريخ شروع کالسها روز **

 .باشدمی 1401مهر ماه  10و  9

 دقیق زمان. نمایند دریافت دانشکده تکمیلی تحصیالت از را خود دانشجویی کارت توانندمی دانشجویان :4توضيح 

 .خواهد شد اعالمدر سایت دانشکده  متعاقبا   کارت تحویل

توسط ( https://services.epolice.ir)درخواست معافیت تحصیلی از طریق سایت نظام وظیفه  :5توضيح

و فیلم جهت مشاهده فیلم ثبت درخواست معافیت تحصیلی می توانید وارد لینک زیر شده  .انجام خواهد شد دانشجو

 mp3les/ugrad/files/Nezam/ahttps://ugrad.aut.ac.ir/fi.4 راهنما را مشاهده نمایید.

 .باشدمی موجود اطالعيه همين پيوست در نيز تحصيلی معافيت ثبت تصويری راهنمای فايل

 خدمت از ترخیص نامه اخذ جهت فوق مراحل کلیه انجام از پس سربازی خدمت درحال شدگانپذیرفته: 6 توضيح

 .نمایند مراجعه( آموزش ساختمان اول طبقه) دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدیریت به سربازی

این  در دانشجویان کلیه حضور. 27/06/1401 تاريخاز ، حضوریبا توجه به برگزاری کالسها بصورت : 7توضيح 

 .است الزامی مذکور تاریخ از هاکالس

 پرداخت به منوط … و خودگردان پردیس دوم، نوبت از اعم پردازشهریه دانشجویان اول نیمسال نام ثبت :8توضيح 

 1401-1402 اول نیمسال در واحد اخذ امکان اینصورت غیر در اشد،بمی مقرر زمانی بازه در مذکور ترم تحصیلی شهریه

 http://azad.aut.ac.ir آزاد و الکترونیکی آموزشهای مرکز سایت به شهریه پرداخت نحوه از اطالع برای. ندارد وجود

 .شود مراجعه

توانيد مراتب را از طريق آدرس الزم به ذکر است در صورت بروز مشکل برای ثبت نام و انتخاب واحد می

 الکترونيکی دانشکده مربوطه به کارشناس خويش اعالم نماييد.

  روزافزون توفيق آرزوی با                                                                                           

 دانشگاه تکميلی تحصيالت مديريت                                                                                               

https://services.epolice.ir/
https://ugrad.aut.ac.ir/files/ugrad/files/Nezam/a3.mp4
http://azad.aut.ac.ir/

