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  سمه تعالیاب

کارشناسی ارشد سال ی شدگان نهایی دورهپذیرفتهی تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه عرض ضمن

شرح ذیل اعالم  ، بهدو مرحلهر د انتخاب واحد نام ورساند که ثبتبه اطّالع می 1140-2140تحصیلی 

 .گرددمی

  و ارسال اسکن مدارک )آنالین( نام اینترنتیثبت :ی اولمرحله                        

با مراجعه ( 15/6/1401و  14،  13) شنبه، دوشنبه و سهیکشنبه هایشدگان در روزاینترنتی پذیرفته نامثبت

 انجام می پذیرد. های نوین آملتخصصی فناوریرسانی دانشگاه به پایگاه اطالع

 تذکرات الزم:

و ارسال  و هاتکمیل فرم گردد و ثبت نام قطعی منوط بهمی دبت نام در این مرحله مشروط قلمداث -1

  باشد.می مدارکتحویل 

 انجام توسط دانشگاه نمایند و انتخاب واحدمیآنالین ثبت نام  شدگان در ابتدا به صورتتوجه: پذیرفته

 .گرددمی

 آنالیننشانی پایگاه جهت ثبت نام 
www.ausmt.ac.ir 

 

 سامانه آموزشی ها/سایت دانشگاه/ سامانه :آموزشی تمسجهت ورود به سی

 «دانشجویان جدیدالورود»: کاربرینام 

 «شماره ده رقمی کد ملی»: شناسه کاربری

 » شماره داوطلبی« :گذر واژه

خود را  و کد پیگیری شماره دانشجوییپرینت برگه ، و تکمیل اطالعات لطفا بعد از ورود به سامانه مهم:تذکر 

 نام حضوری نزد خود نگهداری نمایید.اخذ کرده و جهت تحویل در مرحله ثبت

https://edu.ausmt.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx  

بررسی نام مرحله اول الزامی بوده و در صورت عدم ثبت نام آنالین، مدارک فیزیکی : ثبتتذکر مهم

متقاضیان در دانشگاه  و پذیرش باشدله اول به منزله تائید نهایی نمینام مرحگردد. همچنین ثبتنمی

 سامانه آموزشی آدرس

http://www.ausmt.ac.ir/
https://edu.ausmt.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx
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مدارک ی کلیه تحویلمنوط به  ،ناممشروط بوده و تائید نهایی ثبت رتبصو های نوین آملتخصصی فناوری

 کارشناسان آموزش دانشگاه و بررسی آن توسط (ثبت نام مرحله دوم) حضوریدرخواستی به صورت 

ادامه تحصیل  باشد از دارای نواقصی باشد. بدیهی است در صورتی که مشخص گردد که مدارک ارسالیمی

 .آیدمی عملجلوگیری به  دانشجویان

 :مراجعه و با وارد کردن فوقی دانشجویی به سامانهی نام و دریافت شمارهپذیرفته شدگان بعد از ثبت

 نام کاربری: )دانشجو(

  دانشجویی(ی )شماره: کاربری شناسه

  (کد ملی) :گذر واژه

 

و انتخاب کارنامه نیمسال،  گزارشبا ورود به قسمت ، پس از تأیید اطالعاتتوانند دانشجویان محترم می

 د.نرا رویت نمایاست انتخاب نموده دانشگاه برای آنان که آموزش  دروس و برنامه هفتگی

 .باشدمی 27/06/1401 تاریخ از کارشناسی ارشدی دوره کالس شروع

 

اسکن مدارک زیر را در قالب یک فایل  ،نام اینترنتیدانشجویان محترم بایستی همزمان با ثبت

RAR ایمیل نمایند. 

 )پذیرفته شدگانی که دارای رشناسیکای موقت پایان تحصیالت دورهی نامهتصویر دانشنامه یا گواهی -1

  .(نمایند ارائهالزم است مدرک هر دو مقطع را  مدرک کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته هستند،

 و اند آزمون، دانشجوی سال آخر بودهنام و شرکت در  شدگانی که به هنگام ثبت آن دسته از پذیرفته -2

و فرم تعهد  (2ی )فرم شماره ، الزم است فرم معدلگردندمیالتحصیل  فارغ 31/06/1401حداکثر تا تاریخ 

 که به کارشناسیی التحصیلی دوره آموزش عالی محل فارغ یتوسط مؤسسه را (3)فرم شماره ی فراغت

 .اسکن و ارسال نمایند باشدتأیید مسئول ذیربط رسیده 

  ثبت نام. هایتکمیل فرم -3

  شناسنامه. و تصویر کارت ملّی -4
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 ی روزانهبرای دانشجویان دوره (4ی )فرم شماره فرم تعهد آموزش رایگان تکمیل -5

  دانشجویان سال آخربرای فرم مخصوص میانگین تعداد واحد های گذرانده  -6

 سنجش آموزش کشورتصویر قبولی دانشگاه از سایت  -7

  تصویر کارت پایان خدمت. -8

 ریزنمرات دوره کارشناسی -9

 ervices.epolice.ir به نشانی: نظام وظیفهی ورود به سامانه توانند از طریقمی دانشجویان مشمول -9

  .کارشناسی ارشد نمایندی یافت معافیت تحصیلی دورهرمبادرت به د

 مایید:لطفا موارد زیر را رعایت فر شده فوق،اسکن جهت ارسال مدارک: تذکر بسیار مهم

ز، همانند نام هر فایل نی تنظیم گردد. PDF فرمتتمامی موارد بایست به صورت اسکن شده و در  (1

 شده باشد.زیر، نام همان مدرک اسکن

 
 PDFها در قالب تنظیم فایل

ل ( ارساRARرمت فشرده )با پوشه گذاشته شده و در نهایت تنها یک فایل فیک ها در تمامی فایل (2

 گردد.

-درج گردد. )مثال: محمد محمدی "کدملی -نام و نام خانوادگی"ورت نام پوشه به ص (3

1234567891) 

 ارسال گردد. zesh@ausmt.ac.iroamoمدارک به صورت ایمیل و به آدرس:  (4

 
 

mailto:amoozesh@ausmt.ac.ir
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 RARها در قالب یک پوشه با فرمت تنظیم فایل

 

 حضوریمدارک به صورت  تحویل :دومی مرحله                      

اصل کلیه مدارک به تحویل  11/7/1401و  10های نام، دانشجویان محترم باید در تاریخدر مرحله دوم ثبت

 زیر اقدام نمایند.شده و همچنین مدارک اسکن

 شدهمدارک اسکناصل کلیه  -1

 .جاری در سال شده تهیه 4×3 رخ تمام عکس قطعه شش -2

 به با توجه که برادرانی منحصراً برای جاری در سال شده تهیه 4×3رخ تمام عکس طعهق 6    -2 تبصره

  گردد.صادر می تحصیلی معافیت آنان عالی، برای آموزشی در مؤسسه نام از ثبت ضوابط پس

 3 یدر صفحه مندرج» عمومی وظیفه مقررات« بند به را با توجه وظیفه نظام وضعیت که مدرکی -3

  (برادران کند )برای مشخص 1401 کارشناسی ارشد( سالی )دوره آزمون یکی شماره راهنمایی دفترچه

 دولت. کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم -4

 جهاد وزارت «،»سازمان بسیج مستضعفین«، »ایثارگران«، »رزمندگان« یمربوط به سهمیهمدارک  -5

 «مربیان«و  «کشاورزی

 

  مهم: تذکرات

شود و پذیرش نهایی منوط به نام قطعی تلقی نمیثبتی به منزله انتخاب واحد آنالین و ثبت نام -1

  باشد.می تکمیلی دانشگاه دریافت مدارک فیزیکی و بررسی آن توسط کارشناسان تحصیالت

 به آزمون در شرکت برای نامثبت زمان قبال در که معدلی با باید شده پذیرفته کارشناسی معدل -2

 دارای که داوطلبانی از دسته آن نام ثبت از است بدیهی باشد. یکسان ،گردیده اعالم سنجش سازمان

 (باشدسنجش  نسازما به شده اعالم معدل از کمتر آنان مدرک در مندرج معدل) باشند معدل مغایرت

 گردد.می خودداری جدا

 نخواهد عمل به نام ثبت نشوند، التحصیل فارغ 31/6/1401 تاریخ تا حداکثر که شدگانی پذیرفته از ـ3

 .شد خواهد رفتار آنان با مقررات طبق آنان، قبولی شدن تلقی یکن لم کان ضمن و آمد
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 داوطلبی که گردد مشخص چنانچه ،(تحصیل هنگام یا و پذیرش نام، ثبت) آزمون از مرحله هر در ـ4

 و لغو وی قبولی ،است نبوده شرایط واجد کرده و ارائهرا  غلطی اطالعات یا و نموده کتمان را حقایق

 . شد خواهد رفتار وی با مقررات طبق

حساب یا شماره مات به شماره ریال جهت کارت دانشجویی و سایر خد 1000000دانشجویان مبلغ  

 .زیر واریز نموده و اصل فیش را همراه مدارک ارسال فرمایید کارت

ام درآمد بانک ملی بن ) 6037997599316578کارت  شماره،   0109668404008شماره حساب  

 (های نوین آملاختصاصی دانشگاه فناوری

 000/000/15دانشجویان نوبت دوم )شبانه( پس از دریافت شماره دانشجویی و فعال شدن در سامانه سما، مبلغ 

 .الحساب بابت شهریه واریز نمایندریال علی (میلیونپانزده )

 

 :آدرس دانشگاه

 های نوین آملدانشگاه تخصصی فناوری 35خیابان طالقانی اباذر  - میدان قائم –آمل  –مازندران 

 4615664616کد پستی: 

 131داخلی   01144442135 – 7: شماره تماس


